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DATORIA 
Științelor 

sociale
Nu numai Ia Congresul 

al X-lea, ci și in alte prile
juri, s-a atras atenția de 
către conducerea partidului 
că rezultatele cercetării din 
domeniul științelor sociale 
sînt insuficiente. O analiză 
chiar și sumară ne-ar pune 
in situația de a ne opri la 
foarte puține lucrări (de fi
lozofie, economie politică, 
sociologie, estetică, etică. 
Istorie etc.), care aduc o 
contribuție la clarificarea 
complexelor probleme din a- 
ceastă sferă.

Dacă in ceea ce privește 
‘ valorificarea moștenirii res- 
* pective s-au înregistrat suc

cese remarcabile — o serie 
de valori fiind repuse In 
circulație — dacă edițiile ro
mânești ale celor mai de 
seamă lucrări de peste ho
tare s-au înmulțit, cerceta
rea originală continuă să 
bată pasul pe loc. Sigur, 
valorificarea moștenirii șl 
traducerile constituie acte 
de cultură cu mari și po
zitive implicații, dar a ne 
rezuma numai la atit este 
nepermis. Cu riscul de a 
repeta un truism, spunem: 
sintem înarmați cu o con
cepție științifică, ce s-a do
vedit singura capabilă de 
a da răspuns problemelor 
teoretice șl practice pe care 
Ie ridică viața; realitatea 
socială a țării noastre, ca
racterizată prin dinamismul, 
prin mutațiile sale pe di
recția progresului, este fără 
precedent in istoria acestui 
popor; In același timp, În
treaga lume contemporană, 
cu marile și complexele el 
probleme, oferă un inepui
zabil teren de cercetare ; la 
toate acestea se adaugă 
grija șl condițiile deosebite 
pe care partidul ni le pune 
la dispoziție. De aici între
barea : de ce această si
tuație ? S-ar putea răspun
de că marile personalități 
din aceste domenii, ca și in 
artă, literatură sau in di
versele compartimente ale 
științei, nu se formează din- 
tr-o dată, filozofii nu se 
nasc in toate zilele etc., 
răspuns numai in parte real, 
pentru că n-am dus nici- 
clnd lipsă de talent și in
teligență și mai ales acum.

Pretenția ca fiecare 
cadru didactic să fie în a- 
celașl timp și cercetător

este pe deplin justificată, 
după cum justificată este 
și cea ca un doctorat, o 
docență, nu este dear un 
simplu fapt de înaintare in 
grad și in virstă.

Măsurile ferme luate de 
partid, mai ales in ultimii 
ani, ca și unele apariții e- 
ditoriale, îndreptățesc cele 
afirmate mal sus. Totuși, 
dezvoltarea cercetării mai 
este incă stinjenită de a- 
semenea oameni. Pentru că 
am dori ca filozoful sau so
ciologul român X să se în
frunte la nu știu care con
gres cu un Raymond Aron 
sau cu un Herbert Marcuse, 
(ca să dăm doar numai a- 
ceste exemple), nu să fie 
trimis acolo pentru a ne re
lata apoi, ca oricare zia
rist, problemele ce s-au 
discutat ; pentru că mai a- 
sistăm încă la unele se
siuni de comunicări știin
țifice caracterizate prin pla
titudini, prin repetarea u- 
nor lucruri arhicunoscute; 
pentru că o anumită birocra
ție și un anumit formalism, 
instalate în această sîeră, ca 
să nu mai vorbim de spiritul 
dogmatic care ascunde nu 
numai neputința, mal ba
rează încă dezvoltarea ra
pidă a valorilor; în sfîrșit, 
pentru că dorim ca cel 
ce-și spune cercetător mar
xist să fie pătruns că a- 
ceastă concepție este o 
gîndire vie, militantă, o că
lăuză in acțiune. De aceea, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea la Con
gresul al X-Iea:

.Cercetătorii din dome
niul științelor sociale tre
buie să contribuie Ia lă
murirea problemelor, la În
țelegerea fenomenelor ac
tuale, căutind aceasta nu 
numai în tomuri — care, 
firește, au importanța lor 
teoretică. Răspunsurile la 
problemele zilei de azi ei 
trebuie să le găsească în 
primul rînd In viață I Nu
mai așa își vor face datoria 
de oameni de știință co
muniști, se vor dovedi în 
stare să ajute operei con
știente de făurire a socie
tății noi".

Inițiativele partidului a- 
tît în politica internă, cit 
și în cea externă, inițiative 
susținute și concretizate de

CRONICA

(continuare in pag. 2-a)

Clement Pompiliu: .Dac*

CITĂ CINSTIRE
Cit neastimpăr ți cită cinstire
Izvoru-ți așteaptă drumeții ; din fintine 
Păsări murmură nemurirea
Clipei care ne inalță ți care rămine 
Ne-am ctitorit in inel sărbătoarea 
Intr-o bucurie dezlănțuită așa precum culoarea 
Pădurii întoarsă intr-un fluier de răchită 
Și noi sintem atit de tineri 
Și pentru noi răsare iarba
Și un luni ți leagăn lin ți vinere 
Cind ne jucăm de-a mija oarba 
De-a soarele ți de-a norocul 
Dealul comorii din poveste lunecă 
Numindu-ne la prag de virstă locul 
Și ziua nu se mai întunecă 
Cit ne mai contenește jocul... 
Cit neastimpăr ți cită cinstire.

George Chirilâ

SE TE
Sete albastră înaintează in inimă 
cu apa pe copitele cerbilor
cind coboară in somnul izvoarelor, 

rod învelișul de lună al pădurii 
ți visează toate apele pămintului. 
Simt riuri tremurindu-mi prin trup 
vertical. Și dinții de iepure cu care 
vămuitoarea inimă roade nisipul 
din promontoriul cuvintelor 
și cornul părăsit de pădurar.

Nicolae Rogobete

Nou venitul intră

Din toate-ți face

înfășurat in viitor 
care azi scriind trăiește miine 
In glas se simte deopotrivă pămintul 

ți-o națiune, 
trup ți ochii sint ai lui 

iar inima de țară ține, 
in lume

pe sub curcubeu 
vitindu-ți virstele ca niște dungi în ape, 
Eu parcă nu-s, parcă sint eu 
căutindu-mă in timpul care vine.

Bate o ploaie de lună cafenie
Nou venitul poartă o mulțime de cercuri 

de mere 
ți de hirtie ;

acum va trece cu ele-n veacul douăzecițiunu 
poetul comunist

LUMINĂ

Adrian Copacinschi
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jurnal

CIND AU FOST 
SINCERI?

IntIlnesc frecvent in anumite publicații semnătura 
unor critici și esteticieni și nu pot să nu mă mir 
cit de ușor lunecă printre ideile și cărțile en vogue. 
Muindu-și tocurile in cea mal „modernă" cerneală, 
ne administrează din clnd in cind lecții despre ce 
este arta și literatura, care este relația ei cu lumea 
etc. Cind ii citesc nu mă pot opri să nu răsfoiesc 
cărțile lor și articolele lor apărute acum zece sau 
cincisprezece ani și să mă intreb: atunci au fost 
sinceri sau acum, atunci și-au respectat profesia sau 
acum 1 Pentru că increderea poate fi astfel zdrunci
nată in cadrul celor mai elementare relații dintre 
oameni și cu atit mai mult ea iși poate face loc in 
acest plan. îmi amintesc „sfatt-irile"’ pe care un critic 
și estet le Imprăștia acum zece ani, sau mai mult, 
printr-o poștă a redacției, Imi amintesc disprețul 
(aproape ura lui) fată de tema dragostei in poezie, 
și ii citesc acum, ici și colo, incilceala estetizantă, 
epatantă, menită să ne dovedească la tofi ce recep
tiv este dinsul la nou. Mirarea mi se transformă In 
revoltă.

Marxismul, dacă prin esența sa este antidogmatic, 
tot prin esență este și consecvent, intelegInd prin 
aceasta nu un atașament obtuz fată de anumite con
cepte și idei, ci deschiderea creatoare in fata vieții, 
a realiiățți; și cei care Iși zic marxiști au datoria 
să respecte aceste cerințe. Sigur, trebuie să ne de
limităm de tot ce este retrograd, de tot ce ințele- 
nește gIndirea și acțiunea (și acest lucru este nece
sar nu numai In domeniul artei și literaturii), dar 
tot la fel cred că trebuie să ne delimităm de ideile 
cu pretenfia de a fi descoperit lumea și care de 
fapt Incearcă să Inlocuiască o formă a dogmatismu
lui cu o altă formă. La aceasta contribuie. in cea 
mai mare măsură, și cei amintiți mai sus. SchimbInd 
In grabă conceptele și ideile unei estetici și critici 
pretinse marxiste (In realitate dogmatice, mecanicis
te și metafizice), cu altele la fel de străine marxis
mului, aceștia nu se sfiesc să ne invețe ceea ce in- 
seamnă să vezi cu „ochii moderni* realitatea artis
tică, creația etc.

Nu vreau să-l disculp pe tInărul care, luind con
tact cu nu știu ce estetică și critică literară, a pro
dus in grabă un articol sub influența autorului sau 
autorilor respectivi. Cel puțin acesta este sincer și 
cred in bunele iui intenții, după cum cred că va 
putea să-și depășească eventuala eroare. Celuilalt 
Insă, cel care se drapează clnd cu eleganța clasică, 
cind cu gesturi teribiliste, nu-i pot acorda nici un 
credit (și sper că nu sint singurul). Ar ii foarte in
structiv dacă am tipări, In paralel, textele acestor 
autori. Ne-am da seama mai bine că avem de-a face 
cu același dogmatism intr-o altă variantă, că de fapt 
contribuția lor la dezvoltarea patrimoniului nostru de 
idei este nulă.

Personal nu refuz o estetică sau o critică norma
tivă. Chiar cei care declară că o refuză aplică in
tr-un fel sau altul tot niște norme. Depinde Insă cine 
le aplică și ce inseamnă aceste norme. Criticii și 
esteticienii de care vorbeam au degradat noțiunea de 
normativ și ne-au determinat o oarecare teamă nu
mai la simpla rostire a cuvIntului. Cred că noțiunea 
trebuie curățată de toate rezidurile și, In primul rInd, 
de toate formele de dogmatism, de tot ce ințepe- 
nește gIndirea și taie aripile creației. Prin aceasta 
cred că ne vom delimita și de autorii amintiți, fă- 
cInd astfel mai mult loc, și in permanerță, creației 
și spiritului care nu abdică la orice adiere de vint 
de la rigoarea logică a dialecticii autentice, a dia
lecticii marxiste.

Corneliu Ștefanache

PROZA In discuție
Mărturisim deschis că nu facem 

deloc parte dintre admiratorii lui Ov. 
S. Crohmălniceanu. Obiectivitatea ne 
obligă însă să notăm aici că artico
lul „împăratul e gol", semnat de Ov. 
S. C. în „Luceafărul" (nr. 43/491, 
pag. 3) se Înscrie printre cele mai 
lucide și avizate contribuții pe care 
critica noastră literară le-a adus, în 
ultima vreme, în dezbaterea pro
blemelor prozei românești contempo
rane. Fără sofisticări și disimulări 
gratuite, autorul constată, referin- 
du-se la fenomenul de mimetism ex
terior vizibil în proza unor tineri: 
„toate aceste exerciții, chiar cu 
procentul ridicat de pagini ilizibile 
pe care îl implică, n-ar strica dez
voltării prozei noastre, dimpotrivă, 
cu o singură condiție: să nu fie un 
mijloc facil de a ocoli întrebările 
dureroase ale vieții zilnice. In ima
ginarul pur șl în abstractul specu
lativ, constatăm că spiritul critic pa 
care l-am așteptat aplecat asupra 
realității cotidiene se volatiiîzează". 
Interesant și straniu în același tim? 
este faptul că opiniile lui Ov. S. 
Crohmălniceanu apar în revista care, 
luni în șir, a cultivat și încurajat 
exact genul de proză înfierat a
cum. Ce tiebuie să credem ?

„bucureștiul literar
Propunem cu toată seriozitatea 

„României literare", să-și schimba 
titlul. E adevărat că, peste vreme, 
acest schimb timpuriu ar putea duce 
la nașterea unor conltribulții de is
torie literară intitulate „a existai 
oare România literară^, însă, ori
cum, este de preferat această si
tuație permanentului dubiu asupra 
precizării România din titlul unei 
reviste eminamente bucureștene. De 
ce nu, deci, „Bucureștiul literar" ? 
N-ar fi mai cinstit ? Provincia, a
ceastă noțiune ciudată și stînjenitoa- 
re, este prezentă în cea dinții re
vistă a Uniunii Scrritorilor (din Ro
mânia) doar la rubrica „Voci din 
public". In rest, dacă n-ai buletin 
de Capitală, șansele de a publica 
în „România (!) literară* sînt su
blime, dar... Să luăm, de pildă, 
numărul 36 : nici un seriilor din 
afara Buciureș țiului nu semnează in 
cele 31 (treizeci și una) de pagini. 
In numărul 39, un singur articol 
datorat unul nebucureștean I

Propunem deci titlul „Bucureștiul 
literar", cu precizarea „organ al 
Asociației Scriitorilor din Capiitriă". 
Ar fi mal onest.

RESTITUIRI?
I. Crețu vrea cu orice preț să-i 

„restituie" lui G. Ibrăileanu și u
nele lucrări care nu-i aparțin sub 
nici o formă. Autorul a scos «Res
tituiri literare" pe care Al. Piru

Ie-a analizat cu obiectivitate și nu 
e cazul să mai spunem că prof. 
Piru a pus lucrurile la punct, lim
pezind apele. Dar I. Crețu a reve
nit cu alte „restituiri" (v. Viata 
românească, 1969, p. 86—92). O cro
nică la Sfinxul de H. P. Benges- 
cu, chipurile, ar fi a lui G. Ibrăi
leanu cînd ea aparține lui Topâr- 
ceanu. A trece pa distinsul critic 
ca autor al unor texte care nu 
i-au aparținut e un act cel puțin 
ciudat. Dar I. Crețu nu s-a oprit 
aici cu ...restttulrile. Un studiu al 
lui Octav Botez apărut în Viata 
românească (nr. 10—12, 1915) este 
atribuit lui G. Ibrăileanu Toată
demonstrația, uneori de-a dreptul 
fantezistă a lui I. Crețu nu are 
nici-o rațiune. Autorul uită că acest 
studiu a apărut și sub semnătura 
lui O. Botez într-un volum inde
pendent, chiar în timpul cînd trăia 
G. Ibrăileanu I E vorba de volumul 
Pe margini de cărfi — Scriitorii 
români și străini — unde Octav 
Botez introduce analiza la „Pe dru
muri de munte", fixînd chiar de la 
început și data de 1915. Criticul 
Octav Botez era de o onestitate 
indiscutabilă și se exclude orice 
fel de suspiciune.

Studiul despre Hogaș nu e al lui 
G. Ibrăileanu, ci al lui Octav Bo
tez, critic încă nerestîtuit publicu
lui, unul dintre cei mai valoroși 
din cercul Vieții românești Oriei te 
„dovezi* stilistice ar aduce I. Cre
țu, nu putem accepta o astfel de... 
„restituire".

AMABILITATE!
Mulțumim călduros revistei „Fa

milia* pentru amabilitatea pe care 
a manifestat-o atunci cînd a adre
sat cititorilor ei invitația de a se 
abona la «CRONICA". Ne permi
tem, însă, cîteva corecturi.

1. „Cronica" nu este o revistă 
lunară (cum se afirmă în „Fami
lia"), ci săptămlnală. 2. Prețul re
vistei noastre nu este 3 lei (cum 
se afirmă în „Familia"), ci doar 1 
leu. Ca să se știe la Oradea.

N. Irimescu

SATYRICON

CULTURA

Șl 
FAMLIA

Decedînd la o vîrstă matusale
mică ce depășea toate recordurile 
de longevitate omologate pînă a
tunci, socrul unui amic, fost In 
timpul vieți unul din cei mai dis
ciplinați cititori de cronici și po
lemici literare, a lăsat într-un ca
iet cîteva sfaturi înțelepte desti-

desen de Const. CIOSU

J
REDflCrifl

0

nafe să fericească traiul oricărui 
muritor. Dotat cu inteligență prac
tică, bătrînul domn a conceput sis
temul ideal pentru armonizarea și 
prosperitatea tuturor ramurilor de 
creație artistică.

Un poet — scria el — trebuie 
să aibă neapărat un cumnat cri
tic, un frate (sau soră) prozator 
șl un cumătru colaborator dezin
teresat Ia o publicație de prestigiu. 
Aceasta este o formulă simplă dar 
ideală fiindcă atunci cînd întregul 
tlraț al volumului poetului este dat 
în seama librarilor să-1 păstreze cu 
grifă, cumnatul să fie Îndreptățit să 
remarce public fot ce se poate re
marca la cel mai fecund tînăr 
scriitor din sud-est... In fine, pro- 
taiorul compune o colecție de ad
jective pe aceiași temă iar cumă- 
trul publică o sinceră și vibrantă 
„voce din public*. Famlilile nume
roase au ava^fa/ul unei ma/ bune 
diviziuni a muncii. Sarcinile sînt 
Preluate prin rotafie; arttcolul cri- 
ile poate ii scris, de pildă, de o 
mătușă, în Umo ce verișorul de 
gradul 11 adnotează volumul Intr-o 
inteligentă recenzie, găzduită de o 
publicație cu pagină literară per
manentă conâasâ de finul poelului- 
Orice încetinire a mecanniunuiliu este
ezcM deoarece la bun'll! mersal
operațțunflor veahează însuși tata
mare, veteran d războiului de În
dependentă și fost ccmmannan de
Itannnrisiunii

Familia trebuie sU fie strîns u-
nită, mal ales în fața unei pri-
mejdii. De aici încolo începe să se 

verifice tăria sistemului-, erltleul 
care are rezerve față de poet este 
aspru dojenit pentru greșellle de 
exprimare de atunci și cea de as
tăzi. Oricine se va convinge cît 
de mult s-a modificat numitul cri
tic în decurs de 20 de ani : dacă
atunci privea cu liberi, a
cum poartă ochelari și încă fu
murii, pe atunci scria cu stiloul
„Flarou acum folosește un pix
„Parker*, chiar și podoaba capi
lară s-a mai m/cșoral. ș.a.m.d. Pre
opinentul se va da la o parte ru
șinat dacă nu-șl va retracta chiar 
propriile observații. Altora, mai 
rezistenți li se va aplica proce
deul învăluirii : dintr-un flanc o
notiță statistică din care reiese că 
s-a ocupat de doi poeți originari 
din județul lui, lăudîndu-i, din alt 
flanc o recenzie a ultimelor sale 
recenzii pe care soacra poe^^Ii^^ o 
garnisește cu aluzii și compara/ți 
din gastronomie, iar cîteva gre
șeli de tipar pot fi eventual sem
nalate de un bun amic, pescar- 
amaior de perle. Cu aceasta se dă 
o lovitură fatală oricăror critici 
și se pune în vedere, în mod sub
til, celor ce intenționează să-1 ci
tească pe poet că acesta este in
failibil... Intre timp consacrarea 
continuă In ritm vertiginos t toate 
diminețile, serile și după-amieziie 
de poezie, programate la căminele 
culturale, grădinițele de copii, cre- 
șele și la alte instttuțți de cultură 
de pe o rază de 30 kilometri, se 
vor aproviziona din belșug din o
pera poetului.

Un actor sau un regizor com
plică mult viața familiei, totuși, la 
nevoie, și In această ramură de 
aetlviiaie se pot aplica principiile 
de bază ale sistemului. Nimeni nu 
poate în detlnai'v să dovedească că 
un actor sîsîH, sașiu, tragic în 
comedie și vesel în tragedie, sau 
un regizor din belșug dotat cu) 
ideile altora nu pot fi deopotrivă 
de apți pentru mari speranțe. Cri
tica teatrală șl cinematografică este 
șl ea supusă acelorași erlterli es

tetice.
Dar cite n-a mai scris eminentul 

decedat în acel caiet 1 Cite sfa
turi Înțelepte 1 Păcat că nimerti — 
dar absolut nimeni — nu s-a gîn- 
dit încă să le puna în practică. 
lată de ce considerăm imperios ne
cesar ca sus — pomenita scriere 
postumă să fie dată neînUrziat pu- 
bili^iit^țții

C. Isac

DATORIA 
ȘTIINȚELOR 

SOCIALE
(urmare din pag. 1) 

întregul nostru popor, sînt 
exemple strălucite pentru 
orice cercetător, exemple 
de creație autentică, de e
ficiență teoretică și practi
că de dezvoltare a mar- 
xism-leninismului. Dovedind 
prin claritatea sa practică 
(în propria-i țară și prin 
poziția față de probleme'.- 
iniei naționale) marea forță 
a concepției care a schim
bat și schimbă fața omeni
rii — marxism-leninismul— 
partidul nostru cere fiecă
rui cercetător din domeniul 
științelor sociale nu ascun
derea in spatele cititorilor, 
nu deplasarea pe orizonta
lă, nu lucrări pentru dosa
rul personal, ci contribuție 
originală, înaintare pe verti
cală, lucrări care să ajute 
efortul uriaș al poporului 
nostru. Aceasta presupune 
nu simpla afirmare că sînt 
marxist, ci dovedirea prin 
lucrări de înaltă valoare că 
ești marxist. Ca în oricare 
alt domeniu, și aici, apre
cierea este făcută după 
fapte, nu după vorbe, nu 
după simple declarații. Toți 
ce stînjenesc cercetarea în 
acest domeniu, uită de fapt 
o cerință esențială a con
cepției marxiste și anume: 
că marxismul nu este un 
sistem închis, că cercetăto
rul marxist trebuie să fie 
capabil de a realiza lucrări 
de eficiență teoretică și 
practică, de a dialoga cu 
orice adversar, pentru tri
umful celor mai scumpe i
dei ale umanității, de a 
ajuta prin datele cercetării 
sale factorul de decizie. 
Altfel nu are dreptul la o 
asemenea calitate.

Istoria culturii noastre 
ne arată că avem tradiții 
valoroase în acest domeniu 
de activitate. Dînd la o 
parte erorile, moștenind 
toate elementele ce și-au 
dovedit perenitatea, avem 
datoria de a le ridica la 
dimensiunile prezentului, a 
spiritului marxist. O serie 
de tratate așteaptă să fie 
scrise, avem nevoie de sin
teze pe măsura înțelepciu
nii politicii promovate de 
partidul nostru, pe măsura 
efortului și generozității 
poporului român. Dispunem 
de toate mijloacele pentru 
a ne afirma în propria țară 
și peste hotare, șl avem 
datoria să o facem in mod 
strălucit.

U Ș I N El
Un distins confrate întru 
condei (cîndva, mare jucă
tor de volei) a fost întrebat 
de un tele-reporter de ce 
merge așa de poticnit vo
leiul românesc. Iar distinsul 
nostru confrate întru condei, 
posesor al unei rubrici de 
specialitate în ziarul .Spor
tul", a început sâ dea din 
colț în colț : ba că-i albă, 
ba că-i neagră, ba că-i ce
nușie ..., Faptul m-a mirat, 
deoarece distinsul nostru 
confrate întru condei știe, 
citeodatâ, să fie și foarte 
tranșant Imi amintesc, da 
pildă, articolul fulminant pe 
cifre l-a semnat în .Spor
tul” atunci cînd o echipă de 
volei din Moldova a avut 
obrăznicia să învingă nu știu 
ce moțată formație bucureș- 
teanâ. Distinsul nostru con
frate întru condei, deși se 
afla, în timpul meciului, la 
exact 408 km. distanță, tot 

R
a putut să observe că lo
calnicele au învins deoare
ce... legaseră fileul cu ață 
(II). Deci, veți spune, a
cestui specialist cu experi
ență și ochi de Argus nu-i 
scapă nimic. Și atunci, de 
ce n-a vorbit milloanelor de 
telespectatori despre mias
mele mocirlei fetide în care 
se scaldă, de-o vreme, echipa 
națională feminină de vo
lei ? A știut ? De ce a tă
cut ? N-a știut ? Atunci, ce 
caută neinformat într-o ase
menea discuție ? Fiindcă-i 
de-a dreptul caraghios să 
tot căutăm cauze cu lumi
narea și să despicăm la in
finit firul în patru (în vreme 
ce voleiul nostru se dă, în
cetișor, la fund ., ), igno
rând ceea ce se petrece în 
vîrful piramidei și în văzui 
lumii. Iar ceea ce se pe
trece acolo întrece orice în
chipuire. Cu justificată pu
doare, „Sportul" (evident, nu 

distinsul nostru confrate în
tru condei a semnat artico
lul cu pricina I) dezvălui» 
(cam pe jumătate) cele ce 
s-au petrecut în timpul ul
timei deplasări în străinătate 
a lotului reprezentativ (!) 
feminin. Realitatea este 
sinistră și incredibilă 
în același timp. Cu- 
vîntul pe care „Sportul" s-a 
străduit, cu eleganță, să-l o
colească în cruda relatare, 
va trebui, din păcote, să-l 
ocolim ■ și noi : hîrtia nu-l 
suportă. Szekely. Zaharescu, 
Popa, Baga, au înscris 
cea mal jenantă pagină din 
istoria sportului românesc ; 
orice înfrîngere la scor, ori
ce catastrofă pe terenul do 
sport rămîne floare la ure
che pe lingă tabloul dezo
norant și infamant oferit de 
compatrioatele noastre unor 
ochi străini. Citiți încă o da
tă articolul din „Sportul" șl 
veți vedea că, printre rîn- 

duri, se evocă moravuri ca
racteristice, cîndva, cartierului 
de tristă amintire „Crucea 
de piatră". Dacă doriți să 
cunoașteți și amănunte su
plimentare, apoi aflați că 
antrenorii care încercau să 
rețină fetele la hotel (în 
timp ce onorabilele noastre 
reprezentante erau cu ne
răbdare așteptate în mași
nile staționate afară) au 
fost gratulați cu ... picioa
re în spate de către».... e
levele (!!!) lor. Să ne mai 
mire ... rezultatele obținute 
de această națională pe te
renul de sport ? Să ne mai 
mire impasul voleiului ro
mânesc ? Doamne, simt că 
roșește hîrtia I Cum tolerea
ză Federația toate acestea ? 
Ori s-a reprofilat pe expor
tul de grații ?

Ne plesnește obrazul de 
rușine.

Locul acestor așa-zise 
sportive nu este pe terenul 
de sport. Ci în cu totul altă 
parte. Răsfoiți Codul Penal.

Sancțiunile dictate de 
F.R.V. mi se par infinit prea 
blînde. j

M. R. I.

CITITORI!
Oficiile poștale primesc 
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1970.
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Efervescența cercetărilor sociologice din ultimii ani. la 
y noi. depășește limitele unui fenomen obișnuit .Seceta* de 

ptnă acum clțiva ani cere o umplere a golurilor. Iar nece
sitatea rezolvării unor probleme sociale urgente (de urba
nizare. organizare industrială, comunicații de masă, mass- 
media-uri etc.) reclamă trebuința unor investigații de am
ploare, făcute cu instrumente adecvate și numai de către 
specialiști. Altfel, materializarea unor idei bune poate da 
greș, compromițindu-le. Or, dacă cercetările sociale nu-și 
dovedesc eficienta, nu au rost să se efectueze.

Cu scopul de a încerca să lămurim unele din proble
mele ce le ridică organizarea cercetării sociologice con
crete, a relației cercetător-beneficiar, a receptivității fac- 

f torilor de decizie, într-un cuvînt a problemelor eficientei și 
finalității sale, ne-am adresat unor specialiști angrenați — 
prin instituțiile ce le reprezintă — în cercetări sociologice și 
deci cunoscători ai problemelor. .Cronica* va face loc în 
paginile sale și altor intervenții pe această temă, pe care 
le așteaptă.

A. N.

Conf. dr. OVIDIU BĂD1NA,
Directorul Centrului de 

cercetări pentru 
problemele tineretului

O cercetare științifică, prin 
esența ei, trebuie să furnizeze 
concluzii teoretice și practice 
care să servească sesizării 
unor tendințe noi, in sensul 
promovării, înlesnirii unor e- 
lemenle noi.

Or. pentru a realiza o ac
țiune de investigație științifi
că cu rezultate valoroase se 
impun cîteva aspecte, printre 
care unele vizează modalități
le de abordare, instrumentele 
de cercetare și institutionali- 
zarea cercetării, iar altele re
lațiile dintre cercetarea pro- 
priu-zisă și organul de deci
zie care In acest caz vizează 
pe de o parte dirijarea cer
cetării spre problemele majo
re ce stau In fata celor ce se 
ocupă cu construcfia noii so
cietăți, Iar pe de altă parte 
materializarea de către orga
nele de decizie a unor suges
tii în urma investigației so
ciale.

In primul caz e vorba de 
organizarea cercetării și insti- 
tuționalizarea ei. Problema e 
complexă pentru că ea vi
zează o concentrare a torte
lor de cercetare, o selectare 
a problemelor de investigat 
și găsirea celor mai bune 
formule de Institutionalizarea 
cercetării propriu-zise. Reali
tatea socială, prin complexi
tatea ei, impune abordarea 
simultană a mai multe aspec
te pentru înțelegerea cauzali
tății fenomenelor. Aceasta 
presupune echipe multidisci- 
plinare. In mod practic, azi 
cercetătorul individual nu poa
te da rezultate practice scon
tate. Nu e mai pufin adevă
rat nici faptul că abordarea 
multidisciplinară cere depăși
rea unor cadre rigide folosite 
azi în investigația instituțio- 
nalizată. Concret, — după pă
rerea noastră — investigația 
realității sociale cere echipă 
multidisciplinară care să a- 
bordeze problemele mobilită
ții In folosirea tortelor de

Conf. dr. TIBERIU BOGDAN,
Directorul Laboratorului 

sociologic al Ministerului 
învătămintului

Așa cum rezultă din litera 
șl spiritul documentelor de 
partid, cercetările in domeniul 
științelor sociale. trebuie să 
fie efectuate cu fața spre rea
litate.

Acest lucru se referă mai 
cu seamă Ia cercetările socio
logice cu caracter concret, 
care nu trebuie să se oprească 
Ia strîngerea de date și pre
lucrarea alambicată a acesto
ra și să se finalizeze doar în 
publicații cu un caracter ab
stract academic.

Din acest punct de vedere 
cercetările initiate de Catedra 

cercetare și deci o organizare 
adecvată. Aceasta vizează nu 
numai o revedere a formule
lor de coordonare la nivel na
tional, ci și structurile insti
tuțiilor de cercetare pe verti
cală.

Revederea instituționalizăril 
In acest sens poate da posi
bilitatea valorificării materia
lului de cercetare și o apro
piere a sa de problemele vie
ții reale. In același timp, se 
ajunge Ia o scurtare a dru
mului de Ia cercetare la or
ganul de decizie. Aci apare 
o altă problemă: relația cer
cetării cu organul de decizie. 
Cercetarea văzută numai ca 
cercetare poate fi corectă 
sau nu. Dacă nu e In strînsă 
legătură cu sarcinile ce stau 
In fața organului de decizie, 
ea poate fi fără rezultate 
practice. O cercetare, oricît 
de bună, nu poate da conclu
zii care să se materializeze 
fără intervenfia organului de 
decizie care să realizeze a- 
cest lucru. Organul de decizie 
poate să influențeze direcția 
In care se face cercetarea 
prin comenzile pe care le 
face, prin sistemul de finan
țare și modul în care aplică 
concluziile cercetării.

Nu trebuie așteptat de Ia 
cercetarea sociologică niște 
minuni, rezultate ce depind 
de foarte mulți factori: pre
gătirea cadrelor, capacitatea 
organului de decizie de a în
țelege concluziile cercetării și 
a aplica soluțiile propuse, ele.

Cercetarea științifică și în 
special cea sociologică are o 
serie de limite inerente ori
cărei activități umane și une
ori trebuie să ne așteptăm și 
Ia rebuturi. Chiar și în acest 
caz experienfa e pozitivă pen
tru că arată niște lacune care 
apar fie în viața de toate zi
lele, fie în gradul de înțele
gere a indivizilor ce se ocu
pă de problemele respective.

șf Laboratorul de Sociologie 
a Universității București, sub 
îndrumarea directă a Prof, 
univ. Miron Constantinescu, 
reprezintă un nou mod de lu
cru. Avînd drept obiectiv 
principal cercetarea procesului 
de urbanizare în România so
cialistă sub toate aspectele 
ei, cercetătorii — cadrele di
dactice și studenții în socio
logie — urmăresc dezvăluirea 
unor fenomene specifice, tră
sături ce caracterizează acest 
proces In condițiile construe-

ANCHETA
ClRlOlNl lIClll!

EFICIENTA 
Șl FINALITATEA 
CERCETĂRII 
SOCIOLOGICE

fiel desfășurate a socialismu
lui în patria noastră.

Desigur, urmărind aspectele 
ceie mai generale ale fenome
nului studiat, spre a putea 
trage concluzii de valoare 
teoretică, o seamă de date 
parțiale ce rezultă din investi
gații atrag atenția cercetăto
rului, ele constituind probleme 
de mal mare sau mai mică im
portanță din aria cercetată. 
Astfel de pildă, problemele ridi
cate de navetism In industrie, 
de fluctuația forțelor de mun
că, probleme ale repartizării 
spațiului locativ în unele 
blocuri, ca și unele proble
me ale educației copiilor în 
noile cartiere de blocuri 
prezintă adesea și forme dis- 
funcționale care necesită o 
investigație aparte și care 
constituie tot atîtea sarcini

Conf. dr. I. GRIGORAS,
Directorul Centrului de 

sociologie al
Universității din lași> J

In condițiile dezvoltării con
temporane a tării noastre cer
cetările ae sociologie au o 
semnificație și o importantă 
multiplă. Concepute și organi
zate pentru a asigura o cu
noaștere profundă a vieții so
ciale contemporane ele ser
vesc procesului de formare și 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste, ajută membrilor so
cietății noastre să înțeleagă 
sensul și esența evenimente
lor și fenomenelor sociale și 
prin aceasta să-și definească 
menirea și atitudinile practice 
în lupta pentru prosperitatea 
și Înflorirea patriei, pentru 
progresul social contemporan. 
Cercetările de sociologie pot 
să-și realizeze această funcție 
informativă și formativă fie 
direct, lie prin intermediul 
altor ștlinfe (filozofia, științe
le politice, juridice, economi
ce, pedagogice etc.) cărora 
ele Ie servesc ca sursă de 
date și elemente de cunoaște
re nemijlocită.

Dar valoarea deosebită a a- 
cestor cercetări, așa cum o 
definesc documentele partidu
lui nostru, este dimensionată 
de cerințele practicii construi
rii socialiste. In documentele 
Congresului al X-lea al par
tidului cercetătorii din dome

de studiu pentru întreprin
deri sau autorități.

Sesizarea unor astfel de 
probleme Ia nivelul autorități
lor locale de partid și de stat 
a devenit o practică obișnui
tă în munca noastră, urmlnd 
ca pe viilor depistarea unor 
astfel de probleme să consti
tuie obiectul unor preocupări 
mai deosebite, astfel îneît să 
se poată trece de la faza de 
sesizare la oferirea unor va
riante de soluții spre a ușu
ra deciziile celor în drept.

Credem că în felul acesta 
vom reuși să realizăm dezi
deratul exprimat în hotărîri- 
le celui de al X-Iea Congres 
al Partidului, care stipulează 
eă eficienta unei cercetări 
științifice constă în valoarea 
ei aplicativă.

niul științelor sociale, inclu
siv al sociologiei, slnt che
mați să-și concentreze activi
tatea lor științifică în scopul 
dobîndirii unor rezultate ale 
cunoașterii care să fie folo
sită în practica edificării so
cietății noi, pentru a asigura 
caracterul conștient al progre
sului socialist și pentru a în
lesni fundamentarea, științifi
că a întregii activități crea
toare, Așa cum subliniază în 
Raportul prezentat Ia ultimul 
Congres al partidului tovară
șul Nicolae Ceaușescu : .Avem 
în domeniul economiei, filo
zofiei, sociologiei, istoriei, 
dreptului de cercetări cu ade
vărat științifice care să ofere 
material pentru concluzii în 
vederea soluționării probleme
lor dezvoltării societății noas
tre*.

Cercetările de sociologie 
trebuie să vină în sprijinul 
dezvoltării economiei și cul
turii noastre; eficiența lor 
trebuie să fie, prin urmare, 
practică.

In spiritul indicațiilor par
tidului și-a organizat și își 
desfășoară activitatea și cen
trul de sociologie din cadrul 
Universității „Al. I. Cuza' din 
Iași. Planul de cercetare știin
țifică al acestei unități purce

de teme de o mare utilitate 
practică. Astfel, specialiștii 
ieșeni din domeniul unor dis
cipline diferite (filozofi, so
ciologi, psihologi, istorici, 
medici, ingineri ele.), efec
tuează o cercetarea Ia Fabri
ca .Țesătura* din Iași pri
vind statutul socio-profesional 
al muncitoarelor țesătoare. 
Lucrarea, care va fi elabora
tă, urmărește în principal să 
servească întocmirii unui re
gulament de muncă și îmbu
nătățirii condițiilor pentru des
fășurarea activității economi
ce ți sociale de către țesă
toare.

Un alt colectiv al centrului 
a început o cercetare de so
ciologie rurală axată pe pro
blemele utilizării forței de 
muncă a C.AJ^.-urile din jude
țul lași. Am putea indica și 
alte teme din planul științific 
al centrului de o valoare a-

Conf. dr. I. NATANSOHN,
Universitatea din lași>

Sociologia este în egală 
măsură o știință prospectivă 
și o știință proiectivă, iar 
valoarea cercetării sociologi
ce — ca de altfel valoarea 
oricărei cercetări științifice — 
se apreciază prin eficiența 
ei, prin modul cum contribuie 
direct Ia rezolvarea multiple
lor probleme puse de viața 
socială, fa Înlăturarea feno
menelor negative, care stau 
în calea avlntului construcției 
socialiste. O metodă sau teh
nică de cercetare sociologică 
poate ii apreciată ca validă, 
nu numai dacă ne ajută la 
descifrarea sensului procese
lor sociale ci și dacă ne ofe
ră prin aplicarea ei și soluții 
apropiate activităților sociale.

In prezent, în țara noastră, 
se fac numeroase studii și 
cercetări sociologice și deși 
—• în majoritatea cazurilor — 
aceste cercetări sînt întreprin
se de oameni competenfi, care 
stăpînesc tehnicile și proce
deele de investigație, rezulta
tele sînt departe de a ne sa
tisface. Uneori se invocă — 
pentru a justifica slaba efi
cientă a cercetării sociologi
ce — faptul că organizațiile 
economice și sociale sau con
ducerile întreprinderilor nu 
sînt suficient de receptive la 
sugestiile cercetătorilor.

Părerea mea este că pro
blema eficienței trebuie privi
tă sub multiple aspecte. Cer
cetarea sociologică în Româ
nia are o tradiție bogată și 
recunoscută pentru valoarea 
ei în întreaga lume. Dar as
tăzi, în locul metodei mono
grafice a școlii lui Guști, e- 
xistă metode și tehnici noi, 
care s-au încetățenit în cer
cetarea sociologică în perioa
da de după cel de al doilea 
război mondial. Nu se poate 
spune, desigur, că cercetăto
rii din țara noastră nu cunosc 
sau nu și-au însușit aceste 
tehnici. Totuși, folosirea lor 
este abia la început. Ele re
clamă nu numai o cunoaștere 
perfectă a mecanismului des
fășurării lor, ci și o bogată 
experiență pentru aplicarea 
lor cit mai adecvată. La noi 
lipsește încă această experien
ță. Să dăm un exemplu : In 
anchetele sociologice, atît de 
des lolosite în prezent, pro
blema alegerii eșantionului, a 
stabilirii reprezentativității, 
lui. precum și a măsurării 
gradului de probabilitate a 
reprezentat rvității acestui e- 
șantion, este, fără îndoială, 
una din problemele cele mai 
dificile, care pune pe cerce
tător in situații deosebit de 
complexe. In tarile cu boga
tă experiență în tehnica an
chetelor sociologice, s-au al
cătuit, pe baza îndelungatei 
experiențe — așa numitele e- 
șantioane-conducătoare (în 
limba franceză sînt numite 
„echantiilons-maîtres' iar în 
limba engleză „master-sam- 
ple'j. In S.U.A. de exemplu, 
„Boureau of the Census' a 
constituit, după o muncă în

semănătoare. Comitetul jude
țean de partid din Iași acordă 
întregul său sprijin pentru ca 
activitatea de cercetare socio
logică din lași să se desfă
șoare în bune condiții și cu 
rezultatele cerute de dezvol
tarea economică, socială și 
culturală.

Este însă important șl ne
cesar și sprijinul unităților în 
care se efectuează cercetările, 
asigurarea de către acestea 
a tuturor surselor de docu
mentare, a informării corecte 
și a pregătirii sufletești a 
subiecților cercetat!. Ele pot 
da un sprijin prețios colecti
velor de cercetători și prin 
încadrarea benevolă a unor 
specialiști care le aparțin în 
colectivele noastre de cerce
tare.

Iată numai cîteva aspecte 
asupra cărora am ținut să 
stăruim în intervenția de iată.

delungată și migăloasă, un a- 
semenea eșantion-conducător, 
ceea ce permite desfășurarea 
în condifii mult mai bune a 
anchetelor particulare. La fel, 
.L'lnstitut national de la Sta- 
tistique el des Etudes econo- 
miques en France' a alcătuit 
un eșantion-conducător bine 
pus Ia punct. La noi în tară, 
însă, este nevoie de o expe
riență îndelungată și de multe 
eforturi concentrate pentru a 
se putea trece Ia alcătuirea 
unui eșantion-conducător. Pînă 
atunci, anchetele particulare 
— chiar dacă vor ii alcătuite 
cu deosebită grijă și compe
tentă — nu vor putea să se 
ridice la înălțimea exigente
lor științifice ale anchetelor 
sprijinite pe eșantioane-condu- 
cătoare.

O altă deficientă a cerce
tărilor sociologice de la noi o 
constituie fărlmițarea lor, 
lipsa de coordonare, lipsa de 
continuitate în investigarea și 
studierea aceluiași fenomen 
social. Să dăm și în această 
privinfă un exemplu : In urmă 
cu cîțiva ani, la Iași, tov. 
Neculau și un colectiv de co
laboratori au pus Ia punct o 
anchetă sociologică extrem de 
dificilă, pe baza folosirii scă
rilor Thusstone — Lickest, în 
studierea conștiinței formative 
a timpului liber la muncitorii 
de la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice. S-a depus o 
muncă extrem de amplă, re
zultatele au fost valoroase, 
dar din cauza condifiilor o- 
biective. studiul nu a mai pu
tut fi reluat și întreaga mun
că s-a irosit zadarnic.

In sfîrșit o altă deficiență 
la care vreau să mă rerer, 
este slaba cunoaștere a reali
tăților din propria uzină sau 
Instituție de către conduceri
le intreprinderilor sau institu
țiilor respective. In unele ca
zuri, nu se găsește nici măcar 
o evidență elementară a per
sonalului care lucrează, in în
treprindere. Din această cau
ză. cercetătorii slnt obligați 
să alcătuiască mai intîi o a- 
semenea evidență, ceea ce le 
răpește timp și energie. Mai 
mult declt atît, alcătuite în 
grabă și sub presiune aseme
nea evidenfe nu slnt riguros 
exacte, ceea ce afectează va
loarea investigației sociologice 
respective.

Cred că pentru a putea a- 
preda cu adevărat eficienta 
cercetărilor sociologice, este 
imperios necesar să se înce
tățenească la noi — o dată 
cu extinderea cercetărilor so
ciologice — practica inființă- 
rii posturilor de sociologi- 
psihoiogi în fiecare întreprin
dere, asigurarea unei eviden- 
ți riguroase a realităților din 
fiecare unitate, și mai ales o 
conlucrare între toți factorii 
de răspundere în vederea a- 
sigurării unei cercetări coor
donate, continue și Intr-ade
văr eficace.



VIORICA BĂLAN
O sinceră uimire, acea sta

te de mirare infantilă in fața 
noului, de fapt o fereastră larg 
deschisă spre spațiile fără vîrsta 
ale artei, adăugată preferinței 
pentru un anumit univers al 
bucuriilor considerate ae nui 
obișnuite. Viorica Balan are au
rul transfigurării poetice, ceva 
care conferă artei sale un li
rism vecin feeriei j din elemen
te aparent banate, ea reușește 
un întreg surprinzător prin pros
pețime și armonie cromatică.

Beneficiind de aportul unei li
nii sigure, pictorița poate jon
gla, ca într-o geometrie de vi

traliu cu volumele picturale, 
extorcînd un decorativ de efect, 
mai ales în realizarea proiecții
lor de fundal. £ o complicație 
pe care n-o evită tocmai fiind
că simte nevoia acestor efecte 
care li apropie arta de firescul 
naturii, uimind, pe alt plan, 
lecția lui Tonitza care picta 
florile direct In brazde, nein- 
străinate de cadrul existenței 
lor vegetale.

Tremurul diafan al primăveri
lor roze, rugurile pădurilor in
cendiate de toamne, stau deopo
trivă sub privirea albastră și 
imanentă a timpului ) munții din 
peisajul Veronicăi Balan au nu
anțe blajine de bunici ai geo
grafiei românești, veghind chio
tul vegetației In lumina care vi
brează cu o intensitate cuceri
toare. Orice petală din poemele 
florale se interferează cu ecoul 
el cromatic din plan secundar, 
realizlnd un dialog cuceritor. 
Compozițiile cu păpuși sînt de 
fapt o invitație la acei ^re
member* al cărui îndemn ne 
este tuturor la fel de apropiat.

Pe nesimțite, pictorița reușeș
te să te contamineze de un sub
til extaz, atît cit e necesar pen
tru a te acorda cu patcsul el 
cromatic. Comunicativitatea di
rectă a artei Bale o apropie de 
toate cateqorllle de public, cali
tate verificată și cu prilejul 
expoziției deschisă în prezent 
Ia Policlinica din Calea 23 Au
gust.

A. LN.

interviu cu
PROF. UNIV.

EMILIA COMIȘEL
— Ce ne puteți relata despre 

tradiție și actualitate In viața 
folclorului ?

— Procesul de înnoire, de 
asimilare și de integrare se con
tinuă în zilele noastre in ti-un 
ritm mal rapid, mai cuprinzător 
in toate categoriile folclorice. 
Acest proces este cu atit mai 
complex cu cît el s-a produs 
din cauza noilor condiții de 
viață. Pe de altă parte, mă
surile organizatorice luate in 
■ copul păstrării și stimulării 
creației artistice, festivalurile și 
concursurile de muzică, dans j>i 
port, mișcarea uimitor de larga 
a echipelor artistice de amatori, 
orchestrele populare, circulația 
folclorului prin mijloace moder
ne (Radio-televiziune, disc, mag
netofon etc.) contribuie la răs- 
pîndirea rapidă a genurilor fol
clorice dintr-o regiune in alta, 
la contaminări și împrumuturi, 
la crearea de melodii și texte 
.noi“, care au rădăcinile, fără 
îndoială, in tradiție. Dar, pe 
cît de diferite sini fenomenele 
folclorice care se pot observa 
astăzi în satele și orașele noas
tre și pe cît, de pasionantă e 
cunoașterea lor, tot pe atit da 
necesară este orientarea științi
fică a celor care se ocupă de 
valorificarea și stimularea aces
tor fenomene. Ele confiimă ca
pacitatea viguroasă a poporului 
nostru de a-și păstra tradiția, 
actualizind-o pentru a corespun
de cerințelor spirituale, nivelu
lui artistic și cultural al omu
lui de astăzi.

— In ce constă actualitatea 
valorilor folclorice în cercetări
le și In procesul de creație al 
compozitorului contemporan ?

— Compozitorii contemporani, 
care cunosc modele perfecte de 
Integrare a specificului național 
în operele înaintașilor, conti
nuă marea tradiție. In mod con
știent, prin studierea din ce In 
ce mai profundă a tezaurului 
artistic-etnic. Ei se străduiesc 
să asimileze cuceririle tehnice 
și de concepție ale epocii noas
tre, pe de o parte, iar pe de 
alta, să cunoască noile potența 
expresive ale limbajului folclo
ric. Prin studii, prin trăirea 
directă, intensă, a creațiilor 
autentice, compozitorii Iși dau 
seama că apropierea și însuși
rea specificului național nu în
seamnă numai adoptarea și 
transformarea trăsăturilor de 
formă, ci șl identificarea cu 
specificul de glndire și simțire 
al poporului, pătrunderea în 
viziunea lui artistică, In con
cepția lui despre artă și viață.

— Care sînt astăzi opțiunile 
științei privind interpretarea pro
cesului de creație folclorică ?

— Nu este cazul să leamintim 
vechile teorii, de mult depăși
te, cu privire la anonimat, ca 
unul dintre atributele esenția
le ale folclorului. Specialiștii 
și mă refer Ia cei care lu

crează efectiv, In directă legă
tură cu realitățile folclorice, nu 
la .folcloriștii de birou", care 
încearcă teoretizări făiă să fi 
cunoscut realitatea vie a folclo
rului — cunosc faptul că Ia 
originea oricărei producții fol
clorice a existat un creator in
dividual. Produsul creat de el 
este preluat de colectivitate și 
considerat ca un bun propriu, 
față de care are o atitudine 
în consecință, adică îl poata 
modifica din punct da vedere 
muzical. îi poate adăuga sau e- 
limina versuri, pentru a expri
ma idei și sentimente de mo
ment, personale. Devine produc
ție folclorică numai ceea ce 
este acceptat și prelucrat de 
mase șl supus legilor de crea
ție și circulați® tradiționale, 
factorul timp avind un rol deo
sebit de important.

— Faptul implică deci relații 
Intre folclor și sociologie.

_  Folclorul este un fenomeu 
artistic-social creat. interpretat 
și dezvoltat în cadrul mediului 
uman. Fiind un fapt de viață, 
face parte integrantă din cultu
ra unui popor. Deci, stttdiereș 
lui impune cunoașterea vieții 
însăși, interesează în mod egal 
pe sociologi al căror obiect de 
studiu este viața. Constantin 
Brăiloiu este primul care, de
pășind metoda de culegere a 
înaintașilor săi, își dă seama da 
importanța cunoașteri nu nu
mai a genurilor și stilurilor fol
clorice. ci $i a .vieții" acesto
ra, în așa fel Incit, după cura 
scrie în metoda sa, „ne-am tre
zit în plină sociologie".

Constantin RASVAN

TO’JLOUSE '69
.România a leedltat, la cel 

de-al XVI-lea concur. Interna
tional al clnleculul de la Tou
louse, marele succes din 1964 
obfinlnd două premii lnlll“, 
scrie presa francezi. De no
tai că românii totalizează t 
mari premii ci,tigaie la Toulou
se.

Cronicarul muzical a! ziaru
lui .Le Monde- subliniază tim
brul exceptional prin care s-a 
Impus Magdalena Cononova 
clntlnd rugăciunea din .Toaca' 
(premiul l, femei) reușind si 
domine restul concurentelor. 
Premiul II a losl cucerit de 
Maria Oran Cury (Spania), pre
miul til de Cristina Goranceva 
(Bulgaria), lor Coretie Dornsey- 
Young șl Karen Mesavage (Sta
tele Unite) au primit medalii.

De asemenea, cronicarul elo
giază stilul, tehnica șl vigoarea 
lui Lucian Marinescu (premiul 
I, bărbafl). Premiul ÎI a fost 
luat de Paul Claude Corbell 
(Canada), premiul III de Eduard 
Mlkulskl (Polonia), lor Segtried 
Lorenv (P. D. G.) si Kenneth 
Francis (Anglia) au cucerit me
dalii.

REPERTORIUL
Repertoriul cinematografic* ia

tă o problemă spinoasă, impli
ci nd angajarea unor noțiuni nu 
arareori cu accepții multiple, 
contradictorii și mai ales insta
bile. Faptul exprimă, inevita
bil, o anume dinamică a vieții, 
ale cărei date se cuvin deci a 
fi considerate la obiect. Ceea ce 
și încearcă să facă Antoaneta 
Tănăsescu, discutind. în .Con
temporanul" nr. 42, soarta .glo
rioasă- a cine-^Angelicelor", în 
contrast cu cea ingrată a unor 
autentice producții de artă. Mai 
mult chiar, autoarea comentea
ză un clasament neoficial al a- 
derenței publicului (locul I — 
.Angelica", locul II — „Pentru 
încă puțini dolari", locul III — 
,Rio Bravo") observlnd, pe bu
nă dreptate : .dacă In locul An- 
gelicăi ar fi stat .Aventurierii", 
dacă „dolarii" ar fi intrat în 
directă competiție cu .^magnifi
cii" și dacă între primul și cel 
de-al patrulea loc distanta nu 
s-ar fi măsurat în sute de mii 
de spectatori, îngrijorarea noas
tră și-ar fi estompat, poate, din 
vehemență".

Poate. Pentru că, la urma ur
mei, mai In drept ar fi fost o 
trimitere, .In direct", la .Cai 
șapte samurai" sau la alte peli
cula da o elevată ținută artis
tică și certă finalitate estetică. 
Pelicule care, e drept, constituie 
un permanent izvor de migrenă 
pentru Direcția Difuzării Fil
melor. aflată In dilema de a 
împăca publicul, scandalizînd 
criticii de artă, sau de a-i do
moli pe aceștia, atrăgtndu-șl 
dizgrația unei părți, de loc ne
glijabilă, a publicului.

Se cere o soluție. In orice 
caz, nu cea propusă de autoa
rea articolului, care pledează 
pentru curajul ,de a avea și 
săli goale".

Dar acest curaj a existat și 
pînă acum. Au existat și săli 
goale I Că doar de la ele înce
pe problema I

Cu o asemenea soluție em
pirică, aplicată cu mult înainte 
ca Antoaneta Tănăsescu s-o fi 
fundamentat științific, nu înain
tăm cu nimic într-un domeniu 
care reclamă imperios soluții.

De altfel, nu-i suficient ca 
publicul .să vină" (vezi cazul 
Antonioni). Mai trebuia «ă și 
rămînă ...

G. PETRAȘCU: .Peisaj* (colecția Petru Hîrtopeanu)

PREMIERE BÂNÂJENE

ARA»
Montînd piesa lui Paul An- 

ghel. Viteazul. teatrul din 
Arad își confirmă, încă o dată 
atracția pe care a dovedit-o, 
în ultimele stagiuni, pentru 
piesa istorică.

Prin. subtitlul lucrării — 
.bassorelief dramatic" — auto
rul a voit, cred, să scoată în 
evidență două lucruri: întîi, 
să impună o perspectivă nouă, 
contemporană. demitizată și 
lipsită de aureolă romantică, 
dar neștirbită de măreție, asu
pra personalității, impozante 
și tragice, a lui Mihai Vitea
zul ; apoi, să evidențieze îm
prejurarea că structura, cons
trucția dramatică a acestei 
piese de teatru e oarecum ne
obișnuită. Atît de neobișnuită 
încît „bassorelieful dramatic’ 
se abate, nu puțin, de la osa
tura firească a operei dramati
ce ; ceea ce rămîne, din tea
tru, e dialogul, ceea ce dispare 
e acțiunea, substituită cu evo
carea. întinsă pe mari spații, 
cuprinzînd mari perioade de 
timp. Evocarea încearcă să 
creeze substratul emoțional ca
re să capteze interesul și afecti
vitatea spectacolului. Intr-un 
interviu, Paul Anghel își măr
turisea opțiunea sa pentru un 
teatru de dezbatere, un teatru 
— cum spune dramaturgul — 
de agora. Ideea e ilustrată în 
Viteazul, piesă istorică scrisă 
de pe pozițiile contemporanei
tății. Viteazul ilustrează, ast
fel, tragismul unui domn feu
dal așezat, vorba lui Ureche 
cronicarul, „în calea răutăți
lor’, încercînd și izbutind, fie 
șl în mod temporar, să scoa
tă, prin iscusința și vrerea sa, 
vremurile din țîțînl, să anti
cipeze unirea sub un singur 
domn a românilor din Munte
nia, Transilvania si Moldova. 
Piesa, dovedind o adlncltă cu
noaștere a istoriei e, astfel, 
o atestare e vii tualitjții tea
trului istoric.

Fără a fi adopții formulelor 
dramatice ale teatrului tradi
țional, trebuie să spunem că 
„bassorelieful dramatic" este 
Susceptibil de discuții șl chiar 
de rezerve. In esență ele s-ar 
putea concentra în observația 
că asemenea formulă, adesea 
un lung dialog, obosește spec
tatorul, îi tocește atenția și 
participarea afectivă; imixtiu
nea epicului în magma subs
tanței dramatice conduce ast
fel la o viziune statică a spec
tacolului de teatru.

Regizorul Dan Alecsandrescu 
a evidențiat cu claritate fon
dul de idei, mesajul textului. 
Dacă dialogul, care formează 
de fapt, axa spectacolului, are 
momente de lîncezeală, vina, 
cred, e mai puțin a regizorului 
și mai mult a construcției dra
matice. Regia a supravegheat 
jocul actorilor și a căutat să 
pondereze tentația tiradei re
torice. Oricum ceea ce s-a 
cîștigat prea puțin — și în 
spectacol — a fost dinamis
mul, ritmul alert; lucrul era 
— ca să fim drepți — și ane
voie.

Așa se face că cei doi pro
tagoniști, voevodul și sfetni
cul său, au fost handicapați 
(și nu puțin) de structura 
dramatică a „bassorellefului 
dramatic". Viteazul solicită 
astfel, pentru a învinge o

cronica teatrală

structură statică, eforturi 
actoricești majore. Căci acto
rul trebuie să înlocuiască di
namismul și acțiunea, mino
re în Viteazul, cu un dina
mism intern, acela al infi
nitei game pe care o poate 
evidenția măiestria artistică. 
Ce a putut aduce. In această 
direcție, interpretul principal, 
actorul Liviu Mărtinuș ? El a 
oferit cîteva momente reușite, 
a izbutit, nu rareori, să ofere 
aspecte copleșitoare și con
vingătoare care au conturat 
bassorelieful eroului pe care 
îl întruchipa. Totuși, lucru 
ciudat. în pofida efortului de 
modernizare a viziunii asupra 
personajului, mijloacele de in
terpretare plătesc încă un tri
but greu unei maniere de joc 
desuete: gestică exagerată,
izbucniri paroxistice de mî- 
nie, supralicitarea registrului 
înalt al vocii, preocuparea mai 
scăzută pentru nuanță șl ast
fel, pentru expresivitate. Mai 
ponderat și mal convingător 
— Constantin, Adamovici în 
rolul sfetnicului. Din restul 
distribuției — o singură men
țiune : interpretarea dată rolu
lui Maicii Teofana de către 
Elena Drăgoi.

Scenografia spectacolului e 
semnată de Sever Frențiu. 
Decorul e simplu: în primul 
plan sînt două practicabile ; 

elementele de recuzită sînt 
schimbate cu repeziciune, su- 
gerînd schimbarea locului ac
țiunii.

TIMIȘOARA
Cel puțin în materie de ritm 

al premierelor, timișorenii au 
pornit-o cu dreptul: Primă
vara tîrzie de Horia Lovines- 
cu, spectacol festiv, cu care, 
la 23 August, s-a deschis sta
giunea, Oedlp salvat, dramă 
de Radu Stanca în primele 
zile ale Iul octombrie și, apoi, 
Imediat, Arta comediei de Edu
ardo de Filippo. Să remarcăm 
apoi faptul că toate cele trei 

spectacole sînt, în același 
timp, și premiere pe tară. E, 
fără Îndoială, un promițător 
început de stagiune.

Dar (există întotdeauna și 
un dar), medalia tși are și re
versul j efortul cantitativ nu 
a fost corelat întotdeauna și 
cu unul calitativ. Lucru evi
dent mai ales în cazai specta
colului cu piesa Arta come
diei.

Eduardo de Filippo, come- 
diograf din ilustra stirpe 
napolitană, actor, dramaturg, 
om de teatru, a fost jucat pe 
scenele noastre cu piese în 
care substanța de idei și, 
mai cu seamă, problematica 
socială erau dense, semnifica
tive. Nu e și cazul piesei 
Arta comediei, lucrare drama
tică evident mai subțirică, cu 
o destul de ușoară tentă pro
gramatică. Ideea centrală a- 
mintește obișnuita temă piran- 
delliană a asemuirii, uneori 
pînă la identitate, a vieții cu 
teatrul; pretext, în piesă, 
pentru o succesiune de per
sonaje despre care nu putem 
ști dacă sînt în travesti sau 
sînt adevărate, reale. împreju
rări care prilejuiesc o serie 
de giumbușlucuri, chiar dacă, 
în final, acuzînd un umor 
grotesc, un personaj se otră
vește, nu prea motivat, de 
altminteri.

înainte de a-și prezenta 
premiera acasă, teatrul timi
șorean și-a încercat-o pe 
„bancul de probă" al unui 
scurt turneu prin stațiunile de 
odihnă. Și-a încercat specta
colul chiar și la București, 
fără ca rezultatele să fie, pa- 
re-se ,din cele mai mulțumi
toare. Și aceasta pentrucă 
textul dramatic (care, fără 
îndoială, nu rîvnește la pro- 
funditate), a fost privit doar 
ca un prilej de a înscena în- 
tîmplări hazlii. Știu eu ? Poa
te trebuie considerată șî așa. 
Cu o singură și importantă 
condiție; condiție pe care, 
cred, Dan Radu Ionescu, regi
zorul spectacolului, nu a res
pectat-o. Se cerea, în acest 
caz, o vervă, o măiestrie care 
să amintească virtuozitatea 
din „comedia dell-arte". Sînt, 
ce-i drept, în spectacolul de 
la Timișoara, realizări onora
bile. Ștefan Iordănescu, ar
tist emerit, compune cu ru
tină rolul Prefectului de Caro. 
Florina Cercel-Perian, în ro
lul unei învățătoare isterice, 
dezechilibrate, e o apariție 
convingătoare. Foarte nimeri
tă e, în sfîrșit, interpretarea 
lui Miron Șuvăgău în Părin
tele Salviati. Apariție rubi
condă, deosebit de pitoreas
că, personajul stîrnește și tși 
merită pe deplin aplauzele.

Dar, din păcate, aceste in
terpretări reușite nu izbutesc, 
decît parțial, să salveze spec
tacolul. Radu Avram, actor 
înzestrat, nu depășește o in
terpretare corectă. Ștefan Mă
rii (Giacomo Franci) izbuteș
te să ne convingă nu că e 
șters personajul pe care îl 
joacă ci, mai degrabă, că e 
inexpresivă interpretarea. In 
sfîrșit, Daniel Petrescu șarjea
ză cu tot dinadinsul rolul ca
rabinierului Veronessi, iar Ion 
Olaru ne reproduce, Ia scenă 
deschisă, spasmurile otrăvitu- 
lui farmacist, Intr-o manieră 
veristă, amintind felul cum se 
juca teatru pe vremea buni
cilor noștri. Iată scăderi ale 
spectacolului, care ar fi so
licitat, la reptiții, o interven
ție regizorală promptă, severă 
și eficace. Arta comediei pri
lejuiește, credem, o meditație 
stăruitoare asupra modului de 
a juca teatru.

Decorul Elenei Jivanov, re- 
prezentînd cabinetul prefectu
lui unui departament de pro
vincie, degajă un aer vetust, 
prăfuit ,în consonantă cu at
mosfera piesei, cu indicațiile 
regizorale.

Treien Liviu Birâescu
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| BRÂNCUȘI:
= TREPTELE UNEI CARIERE*)

Deschizlnd stagiunea cu opera „Manon" de J. 
Massenet, teatrul liric ieșean a dus mai departe ac
țiunea de valoriiicare a repertoriului de operă con
sacrat. Scrisă Ia aproape un deceniu după „Carmen" 
care, pe drept cuvlnt, rămîne capodopera teatrului 
muzical francez, opera „Manon" a cdus autorului un 
frumos succes, justificat mai ales prin lirismul și bo
gata ei melodicitale.

Cu toate limitele operelor sale, timpul l-a
pe J. Massenet printre autorii de frunte ai culturii mu
zicale europene. „Manon", mal ales, s-a impus prin 
farmecul și eleganța structurilor melodice, prin canta
bilitatea șl fireasca lor expresivitate, subliniată de o 
orchestratie simplă, ferită de Încărcătura patetică a sim
fonismului romantic. Partitura vocală este bogată și 
strălucitoare, tinzlnd spre virtuozitate chiar și dovedind 
intenția de a realiza, în ample construcții melodice, 
trăsături definitorii ale caracterelor eroilor. In acest 
sens, Massenet se dovedește un bun cunoscător al dra
maturgiei muzicale. Să ne amintim, bunăoară, cu cită 
logică conturează acțiunea, cu ce măiestrie Împletește 
numerele solistice cu cele de ansamblu. Și chiar dacă 
desfășurarea conflictului dramatic trenează uneori, com
pozitorul ne compensează realizînd momente de o deo

sebită frumusețe sonoră și elocvență melodică.
Fără Îndoială, versiunea scenică ieșeană a operei 

„Manon" este, In ansamblu, o realizare meritorie. Re
marcăm, cu deosebire, calitatea muzicală generală a 
spectacolului, sonoritatea de multe ori Îngrijită, Înti
nerită parcă și strălucitoare a orchestrei și corului, ca 
și Interpretarea soliștilor care ni s-a părut a fl con
vingătoare, cu o sporită atenție pentru acuratețea vo
cală. Meritele acestei bune pregătiri muzicale revin 
dirijorului Radu Botez (dirijorul corului, A. Bișoc) care 
a condus spectacolul cu dăruire și cu siguranța unei 
valoroase experiențe. Dar criticul este obligat să obser
ve șl... petele. Ne vom referi Ia clteva slăbiciuni ale 
spectacolului pentru că, avem convingerea, puteau sd 
nu existe sau să fie mult atenuate. De pildă, există 
Încă Ia orchestră și cor o lipsă a disciplinei clntulul 
colectiv și, uneori, un fel rutinier, superficial de a re
zolva probleme elementare ale partiturii: atacuri nesi
gure și realizate fără susținere, decalaje, motive me
lodice sau acorduri citite doar. Intonate fără nici o 
intenție expresivă, în sflrșit, fraze și mal ales Încheieri 
de fraze neomogene (In special In grupul instrumente
lor de coarde). Stagiunea muzicală a debutat cu con
certul orchestrei simfonice a filarmonicii sub semnul u- 
nei înalte exigențe profesionale și credem că orchestra 
și corul Operei de Stat au, în prezent, suficiente posi
bilități pentru a păși pe același drum.

Regizorul Dumitru Tăbăcaru și scenografa Hristofenia 
Cazacu au reușit să sugereze atmosfera unei epoci, să 
reconstituie viața șl condiția morală a unui anumit 
mediu social. Chiar dacă ideea regizorală nu este în
totdeauna dusă plnă la capăt, sau capătă o rezolvare 
obișnuită, în sensul inexpresivelor clișee tradiționale 
ale teatrului muzical (tablourile II, TV, VI); chiar dacă 
decorul este supraîncărcat și uneori aduce elemente 
care nu-șl explică funcționalitatea, mai mult, distrag 
atenția spectatorului (de exemplu, ușile-oglinzi ale sa
lonului de la hotel, a căror rotire reflectă spre sală 
luminile orbitoare ale rampei șl totodată dezvăluie se
cretele... culiselor); dacă deci, nu se poate vorbi de o 
deplină unitate a spectacolului, există totuși momente 
importante ale acțiunii realizate la o asemenea intensi
tate poetică și cu o asemenea măiestrie. Incit au darul 
să șteargă impresia lăsată de părțile mai palid con
struite. In acest sens, clteva tablouri sînt modele de 
virtuozitate regizoral-scenografică: primul tablou, cu 
forfota și pitorescul hanului, promenada din tabloul al 
treilea, dar mal ales penultimul tablou, cu atmosfera 
Încinsă de patimi și sete de aur. Menționînd, pentru 
armonioasa lor construcție, scenele de ansamblu din 
aceste tablouri, amintim grija, și. trai cu seamă, ponde
rea cu care a fost modelată imaginea unor personaje, 
intenția fiind aceea de a sublinia evoluția scenică șl 
psihologică a eroilor, în primul rînd, prin punerea în 
valoare 
diția pe 
cez. Din 
au fost 
ților.

Trebuie să recunoaștem că emoțiile premierei i-au 
influențat pe toți protagoniștii. Soprana Aneta Pavalache 
(Manon) preocupată de mișcare șl gest, a avut mo
mente de încordare care au întrerupt și fragmentat evo
luția scenică a personajului; în schimb, a dat rolului 
o execuție muzicală de o calitate deosebită. Timbrul, 
variat de Ia o stare emoțională la alta, fluxul melodic 
susținut și arcuit în fraze expresive, dicția clară, sen
timentul ansamblului, sînt calități ce însoțesc întot
deauna realizările interpretative de valoare, calități pe 
care A, Pavalache le-a dovedit cu prisosință. Pe ace
lași rol, Gina Tripa, insistînd asupra dramei eroinei, a 
realizat o prezență actoricească convingătoare in an
samblu neîmplinită Insă. în aceeași măsură, și din 
punct de vedere muzical. In rolul cavalerului Des Grleux. 
Victor Popovici a încercat să întruchipeze sinceritatea 
și elanul unui sentiment profund. Și, In parte, a reușit. 
Dar, preocupat de calitatea sunetelor, a acordat mal pu
țin Interes construirii șl susținerii frazelor muzicale, can
tabilității acestora. Or, rolul acesta este prin excelență 
melodic. Structura Iui specifică a pus In valoare cali- 
tă'țile interpretative și, mai ales, vocea clară, frumos 
timbrată și cu emoționante inflexiuni expresive a teno
rului Nicolae Prescornitoiu; reținut și firesc, exprimînd 
mal mult prin clnt, punînd deci în evidență, valoarea 
muzicală a rolului, el a realizat una din cele mai bune 
contribuții la reușita spectacolului. In celelalte roluri s-au 
remarcat, în primul rînd, George Ionescu și Visarion Hutu 
printr-o clară intuiție a rolului și o nuanțată execuție 
muzicală, apoi: trio-ul E. Cărcăleanu, C. Șotrin, M. Boga, 
și N. Sasu, C. Georgescu, G. Popa, L. Nicolau, T. Popo
vici.

In încheiere, o propunere: deși distribuțiile sînt al
cătuite avlndu-se în vedere un anumit echilibru valoric 
al Interprețllor și spectacolelor, sugerăm o distribuție 
care nl se pare a fl ideală : A. Pavalache, N. Prescorni- 
țoiu. G. Ionescu, N. Sasu, C. Georgescu, V. Huțu și trio-ul 
E. Cărcăleanu, C. Șotrin, M. Boga.

a expresivității melodice. Este, de altfel con- 
care o presupune partitura compozitorului fran- 
această cauză, calitatea vocală și muzicalitatea 

elementele determinante In realizările Interpre-

De la Cannes la Cagnes- 
sur-Mer și de acolo, pe 
drumuri mereu mai înguste, 
spre Alpii Maritimi, un pele
rinaj neîntrerupt, din toate 
colturile lumii, cerne pe acei 
ce se încumetă plnă sus, la 
Saint-Paul-de-Vence, ca să va
dă colecțiile Fundației Maeght 
— acest templu al artei mo
derne.

Acolo, chiar de la intrare, 
spatii semiramidice înscTiu 
sculptura lui Calder, la fel 
de înfrățită prin linii cu pei
sajul ei, ca fresca mănăsti
rilor noastre prin culoare.

Mai bine de douăzeci de 
lucrări monumentale semnate 
de Calder figurează în dife
rite părți privilegiate ale lu
mii, dar nici la Cambridge, 
nici la Asteca poate, opera 
lui nu-și află un loc mai po
trivit ca aici. în complexul 
sculpturilor de la Saint-Paul- 
de-Vence.

Ceeace cucerește mai întîi 
în această operă sînt mobilu- 
rile. Obișnuiti cu jocurile de 
lumini și de apă, ne adaptăm 
mai greu mobilității suprafe
țelor sculpturale, dar ele ne 
cuceresc prin franchețea jo
cului ce-1 sugerează, prin 
gratia cu care ne invită pe 
fiecare să participăm la actul 
creator, abandonîndu-ne fan
teziei. Cu figura lui de clovn 
bătrîn destinsă de rîs, cu po
za lui copilărească, într-un 
costum împestrițat de roșu și 
cu mîinile în buzunare, cum 
se arată Calder fotoreporteri
lor, el însuși subscrie la ros
tul de agrement al acestor 
mobile. Calder ne amintește 
surprinzător cum, fiecare din 
noi, am fost în copilărie niște 
mici vrăjitori; el rămîne unul 
mare și bun, care are cura
jul și forța să imortalizeze, 
în construcții durabile, vîrte- 
jul foilor de arțar și de fra
sin .zborul helicelor de tei, 
al funigeilor și gîzelor.

Inginer subtil al pondera
bilității, Calder transpune le
gile statice în creații sui-ge- 
neris, de un modern ce n-a 
pierdut savoarea elanurilor 
primitive. Așa trebuie să fi 
creat și cei care au ridicat 
dolmenurile și cromlechurile.

După armonia întregului, 
ceea ce încîntă sînt atașele. 
Detaliul pigmentează sinteza 

Mihai Cozmei

întregului cu același rafina
ment și umor. La Calder, ner
vurile de otel, contururile și 
niturile, constituie tot atîtea 
elemente plastice. E intere
sat t de aflat cum lucrează ar
tistul spre a obține asemenea 
efecte — și de dedus simili
tudinea procedeului cu acela 
al lui Brâncuși ia realizarea 
Coloanei. Calder își definește 
mai întîi ideea. în acel ca- 
farnaum de proiecte ce se nu
mește atelierul său. El o con
cretizează într-o machetă de 
dimensiuni ce variază între 
40 de centimetri și 3 metri. La 
această scară, Calder vede 
totuși fără greș monumentalul 
operei definitive. Ccnducîndu- 
se după machetă, artistul de
cupează cabarite din carton, 
pe care le arată unui fie
rar de la Tours, cu care 
colaborează de vreo zece 
ani. Alături de cei trei- 
patru muncitori ai fierarului, 
el lucrează, dirijîndu-i și dis- 
cutînd pe parcurs probleme de 
ordin tehnic, ceea ce îi per
mite să modifice opera pe 
întreg parcursul realizării sa
le. apropiind-o toi mai mult 
de perfecțiunea logicii ei in
terne. Nu ne-am mira ca jets 
d’eau-urile de la picioarele 
turnului Eiffel, care constru
iesc acum un palat de apă 
cu coloane, arcade și bolti, să 
urmeze cîndva traiectorii gîn- 
dite de Calder .printre sta- 
biluri, mai înrudite cu linia 
monumentului decîl grupurile 
existente astăzi 1

La Saint-Paul-de-Vence, mo- 
bilurile și stabilurile lui 
Calder sugerează multe feri
cite amplasări, iar aici la 
Fundația Maeght, pe locurile 
unde sînt expuse ,e’e au harul 
de a nu distona cu dramati
cele viziuni ale lui Giacomet
ti, nici cu luxuriantele capo
dopere ale lui Matisse.

După ce a urcat, cu respi
rația întretăiată. pînă Ia 
Saint-Paul-de-Vence, spectato
rul își recapătă suflul în fata 
sculpturilor lui Calder, amin- 
tindu-și că și el a zburat mă
car o dată singur, cu brațele 
desfăcute. în vis.

Cannes, octombrie 1969.

Ionela Manolescu

La Museum of Art din Phi
ladelphia s-a deschis astăzi 
cea Bad Importantă retro
spectivă dedicată vreodată Iul 
Brâncuși — unul din sculp
torii ceț sal prestigioși al 
istoriei artei moderne.

Organizată de americanul 
Sidne Geist, sculptor și cri
tic de artă ale cărui studii 
despre Brâncnși fac astăzi au
toritate în Statele Unite — 
expoziția cuprinde peste 70 de 
lucrări, ii:nd rodul conlucrării 
fructuoase dintre muzeul din 
Philadelphia. Muzeul Solomon 
R. Guggenheim din New York 
și Institutul de Artă din Chi
cago... După Philadelphia re
trospectiva nrmeză să fie pre
zentată la New York și la 
Chicago...

... Expoziția alcătuită de 
dl. Gelst beneficiază de apor
tul acestei colecții, ca și de 
unele lucrări de tinerețe a- 
parțlnînd muzeelor din Ro
mânia. In acest fel s-a putut 
înfăptui pentru întîia oară o 
comprehensivă vedere de an
samblu a Întregii evoluții a 
Iul Constantin Brâncuși; o e- 
voluție ce urmează cursul li
nei progresii exemplare, por
nind de Ia stăpinirea celui 
mai desăvîrșit meșteșug al 
convențfilor academice, tipice 
secolului XIX, și culminînd cu 
registrul triumfal și de cea mai 
elevată poezie al formelor 
sculpturale moderne. Cea mai 
veche lucrare figurînd în re
trospectivă este un bust al 
împăratului roman Vitellius, 
executat la București în anul 
1898, Dintre sculpturile aduse 
din România cea mai impor
tantă e insă fără îndoială 
Rugăciunea, datind din 1907 
— o înaltă siluetă ingenun- 
chiată, din bronz, care, după 
cum spune di. Geist, „mar
chează cea dinții mișcare a 
Ini Brâncuși în direcția artei 
independente". In această o- 
peră, influenta academică și 
ambra lui Rodin, rămîn pentru 
prima oară în urmă, și putem 
surprinde, încă de pe atunci, 
acea puritate a formei și de- 
Ilcației de simțire, care — 
într-un chip tot mai stringent 
și stăpfnite de o perfecțiune 
tehnică tot mai mare — aveau 
să caracterizeze arta Iul Brân
cuși de atunci încolo.

Artistul a sculptat frecvent 
cicluri întregi dedicate uneia 
șl aceleiași teme — retrospec
tiva de față fiind din acest 
punct de vedere deosebit de 
prețioasă, tocmai pentru că 
permite comparația între fle
care verigă a acestor înlăn
țuiri. Toate motivele ajunse 
încă mal demult imagini cla
sice ale sculpturii moderne, — 
precum Sărutul, Muza adormi
tă, Mile Pogany, Pasărea în 
spațiu, și altele — sînt aici 
bogat reprezentate în toate 
subtilele lor variații, cu miș
carea prefacerilor lor limpede 
scoase la lumină.

Aflăm apoi o splendidă se
lecție din acele mari șl în
drăznețe sculpturi în lemn, o- 
cupînd un loc atit de aparte 
în creația lui Brâncuși. căci 
acest material a prilejuit ar
tistului avfnturi pe dimensiuni 
monumentale, îmbinate cu o 
retorică emoțională mal expli

cită decit cea îndeobște înve
derată de elegantele sculpturi 
in piatră, ori de bronzurile 
sale desăvîrșit șlefuite. Muze
ul din Philadelphia și Muzeul 
Guggenheim posedînd un nu
măr apreciabil de sculpturi în 
lemn realizate de Brâncuși, — 
retrospectiva a putut inmănun- 
chea un ansamblul deosebit de 
grăitor în această privință. 
Pentru vizitator, marea galerie 
cu grupul sculpturilor în lemn 
create de Brâncuși reprezintă 
una dintre cele mai covlrșî- 
toare experiențe artistice cu 
putință.

Brâncnși ocupă un loc atît 
de însemnat în istoria sculptu
rii moderne, încît ne mirăm 
uneori constatînd că artistul 
nu a fost totuși de o mai 
mare prolixitate. Expoziția de 
față e firește departe de a fl 
completă, dar ea ne împărtă
șește esența unei singure vi
ziuni artistice. într-un mod pe 
care un număr tot atît de ma
re de opere de ale lui Picasso 
san, să spunem, Matisse, nu 
ar putea nicicînd să ne-o în
fățișeze.

In ultimă instanță, tocmai 
forța acestei viziuni face ca 
Brâncuși să dețină prestigiul 
de care se bucură — nu însă 
prin aspectul numeric al cre
ațiilor sale, nici prin varieta
tea atitudinilor reprezentate.

Dl. Gelst ne oferă o Inter
pretare deosebit de convingă
toare a acestei viziuni. In stu
diul Ce însoțește catalogul, 
vorbind despre sculptura lui 
Brâncuși, el o descrie ca „mi
raculos de variată și miraculos 
de continuă ; tactil, atingînd 
lumea reală, dar deschizîndu- 
și cuprinderea înspre abstrac
ția cea mal dificilă; include 
în sinea ei exerciții sculptura
le pure, dar și revelații de 
natură personală ; reverberați
ile el trec dincolo de ea, dar 
prin reflectare rămîne pururi 
centrată totuși pe ea însășL 
Sculptura lui Brâncuși e în a- 
celașl timp eseu despre pro
blematica sculpturii și o lă
murire a lucrărilor Imaginației 
creatoare".
Expoziția evocă zilele de aur 

ale Școlii din Paris dinainte 
și de după primul război mon
dial, perioada cînd se elabora 
noua gramatică a artei mo
deme — iar locul ocupat de 
Brâncuși în elaborarea aces
teia, reiese a fl fost acela al 
unui creator de cea mai mare 
forță. Pentru lumea muzeelor 
americane, această expoziție 
este extraordinară șl dintr-un 
alt punct de vedere. E într- 
adevăr prima oară cînd re
trospectiva unul artist de pres
tigiu este organizată de un 
erudit, el însuși artist prac
ticant. Publicată în 1968, car
tea d-lui Gelst Brâncuși — un 
studiu al sculpturii a așezat 
cercetarea operei brâncușiene 
pe temeliile unei solide Inter
pretări a faptelor, iluminate de 
o sensibilitate bine informată. 
Expoziția organizată de Sidney 
Geist e la aceeași înălțime — 
o capodoperă în sine.

Hilton Kramer
*) Traducere de Andrei Brezianu din .New York 

Times', 27 sept. a.c.
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Protectorul meu izbucni din
tre perne desfătate și chilote 
vraiște. II trezise vocea bătrî- 
nei:

— E ceasul să mergi la re
dacție.

Ce dulce clntase bătrînacu- 
vintul redacție ! Aproape că 
îl rostii In gînd după dînsa. 
ca să verific dacă în adevăr 
sună așa frumos. E ceasul 
cînd se adună redactorii la 
muncă. Și eu urma să merg 
la redacție pentru a fi reco
mandat de Mișu.

Protectorul sări buimac în 
mijlocul camerei, caraghios în 
izmenele complicate, mai in
decent decît dacă ar fi fost 
gol. Maică-sa deschidea oftînd 
un geam căptușit cu ziare. In 
lumina piezișă a apusului, el 
își scutură zulufii roșeați pînă 
îi săriră ochelarii de pe nas. 
Avui impresia că sună niște 
zurgălăi, atît era de metalic 
și ciufulit. Puful din chilote 
dansa în sulițele galbene cînd 
m-am aplecat să-i caut oche
larii. M-a izbit mirosul acru 
al picioarelor. Ceru un foar
fece ș* își reteză căputele cio
rapilor ca pe niște frunze veș
tede de brusture, le aruncă 
sub pat. Erau scorțoase. Sub 
genunchi purta un fel de jar
tiere și în jurul lor, adunați 
sul, ciorapi galbeni de damă. 
Ii deșiră și, îndoindu-i la ca
pătul de jos, plonjă în pan
tofi.

— N-ai idee ce practic e 
sistemul pentru un reporter 
care umblă mult. O pereche 
ține și două luni. Cum ai ie
șit prin ei, țarc! arunci și 
slobozi altă porțiune, pînă se 
termină. Ce zici ?

N-am avut timp să zic 
ceva. De alături năvăli o tî- 
nără în combinezon, nici nu 
s-a uitat la mine, s-a înfipt 
cu mîinile în șold, în puținul 
loc liber dintre stivele cu 
perne:

— Ascultă, dacă mai pui 
laba pe colțunii mei îți scot 
ochii, auzi 7

Ca să-i poată răspunde, Mișu 
scuipă în neștire mucul de 
țigară lipit de colțul gurii, cu 
care dormise și îmi ceru o
chelarii. înaintea lui, de unde 
mă refugiasem, văzui lacom 
cum albinele blonde ale apu
sului zumzuiau pe rotundurile 
accentuate de luciul combine
zonului, iar prin complicitatea 
oglinzii coclite începură a-mi 
juca pe struna nervilor toate 
culorile curcubeului. Aveam 
18 ani. Eram prăjit de arșița 
cîmpurilor și de pustnicia sa
tului, în care nu te puteai 
lega de vreo fată fără ciomă
geală disperată și afurisenia 
popii.

Abia cînd Mișu mă luă de 
mînă, discul lui Newton se 
opri din goana-i nebună, ob
servai că el intrase în panta
loni, combinezonul dispăruse, 
numai fulgii pernei pleznite 
de colțul patului ningeau ve
seli ca în zilele babei.

Afară agoniza o zi fierbinte 
de septembrie. Am pășit ar
tistic printre boi cane cu mu
rături, am deranjat o vecină 
din coptul ardeilor lăcrimoși 
pe tabla lămpii cu gaz, n-am 
răspuns la întrebarea cu alu
zie ironică pornită de undeva 
„ce face poetul nostru 7", dar 
am salutat mîndri entuziasmul 
unui lungan spăimos cu care 
ne-am încrucișat pe scara ae
riană : „trăiască presa, a treia 
putere în stat!“

Jos, în stradelă, protectorul 
meu deschise cu piciorul ușa 
unei dărăpănături, fostă maga
zie, acum cu tavan de cer și 
parchet de troscot. Am profi
tat de ocazie spre a mai a
runca o privire sus, în dreap
ta ardeilor care fumegau pe 
tabla încinsă. Pe balustrada 
nesfîrșită, cu trafoiaj metalic, 
dansau șolduri, nesfîrșite șol
duri mtngiiate de un apus de 
miere îneît simții setea să 
deschid gura pentru vreo bine- 
cuvîntată picătură.

Pe covorul de troscot, pe
ticit cu gingii de piatră, în
tre movile de hamuri și sar- 
sanale țărănești, stătea cinchit 
un bătrîn, uns ca și hamu
rile cu dohot colbăit.

— Vifil ? se stropși autori
tar Misu.

— Aht un zvantig. mîrîi bă- 
trînul fără să ridice privirea.

— Gibt mir făn lei.
Arc de oțel să fi avut sub 

noadă și n-ar fi sărit așa.
— Bube, nu parale, otravă ! 
N-am văzut niciodată atîta 

alb și atîta negru în ochii u
nui bătrîn. Țopăia blestemînd 
ca morarul din „Rusalka", 
peste sadelci de ham și traiste 
vărgate.

Protectorul meu tntr-ale 
presei locuia într-un fundac 
din spatele halelor centrale, 
transformat în ogradă de lă
sat căruțe. Sătenii veni ți la 
oraș deshămau și îi predau 
bătrînului tot ce li s-ar fi 
putut fura. El le păzea cît 
era ziulica de mare percepînd 
o taxă și negociind baliga 
rămasă de la cai. Ca tată, îl 
putea afurisi pe Mișu cu vă
dită autoritate. Doamne, mul
te nenorociri se pot abate 
pe capul omului! Bătrînul le 
cunoștea pe toate ca un 
prooroc.

Dar cînd fiul dădu un bo- 
bîrnac nervos pălăriei de 
pai sonor, după moda anu
lui 1930, și făcu bine cunos
cutul în toate limbile pămîn- 
tului semn de chemare cu 
degetul încîrligat tigrul bă
trîn se gudură ca prin mi
nune și începu tîrguiala, nu 
chiar zece, poate cinci, hai 
fie șase și numără șapte 
of-uri în palma întinsă lacom.

— Cînd vii de la redacție, 
Mișulică 7 se interesă matern 
bătrîna aplecată peste balus
tradă, așa cum întreabă toate 
mamele grijulii care locuiesc 
la etaj și au o balustradă, 
dar cu un anume accent pus 

HAITA
fragment din romanul cu același titlu 

de AUREL LEON

pe „redacție", să audă cei 
care au urechi și să vadă 
curioșii ce înseamnă să ai 
fecior reporter la ziar și a
cest fecior al tău să aibă 
mustăcioară copiată după 
John Gilbert și pălărie ca 
Maurice Chevalier — să nu-i 
fie de deochi!

— Noaptea asta am de lu
cru, țipă Mișu oarecum sati- 
risit, scriu un reportaj extra, 
lucrez cu secretarul meu.

In urma noastră, chicoti un 
glas fără urmă de respect 
pentru condei. Secretarul e
ram, din acea clipă, eu. In 
depărtare, un orologiu bătu 
peste oraș de șase ori.

¥
„Opinia" era cel mai vechi 

ziar din Iași. Cel mai vechi 
din două, „Lumea" apărea în 
zori, „Opinia" la prînz și tot 
așa mereu, în fiecare zi, de 
zeci de ani, ca un blestem. 
Ce afirma unul, nega celă
lalt, uneori se ironizau din 
vîrful peniței cu expresii cău
tate. încolo se înțelegeau 
perfect. După mine, ambele e
rau ziare destul de bine fă
cute, chipeșe chiar. Colabo
rasem cu ceea ce ziariștii nu
mesc firimituri, la amîndouă, 
strecurîndu-mi pe furiș pro
ducțiile în primitoarele cutii 
de la intrare, dar într-o re
dacție nu intrasem încă. Le 
dădusem doar tîrcoale ca u
nei femei cu prestigiu în car
tier și cu bărbat căpcăun.

Cînd domnul Mișu îmi or
donă să-1 urmez pe spirala 
scărilor înguste, cu nasul în 
ciorapii lui subțiri de măta
se conabie, simții un fel de 
leșin ca în turnul de para- 
șutare. Am intrat într-o ca
meră pustie, cu mese puchi- 
țate de cerneală și cu ghe
motoace de hîrtie aruncate 
peste tot. Mișu se repezi ca 
turbat la telefonul-dulap din 
perete, învîrti manivela și în
cepu să ceară comisariatele 
de politie, pe toate cinci. Dis
cuta degajat cu cei de la 
capătul Frului, îi drăcuia, în
țelesei că face totul ca să 
mă epateze. La al treilea dădu 
peste un caz. Se pare că el 
o înjunghiase, se pare că ea 
fusese dusă la spital în stare 

gravă, neapărat în stare gra
vă, poate dă dumnezeu și 
moare să avem cap de afiș 
pentru mîine, nea Octave, ai 
de la mine tainul cuvenit 
dacă n-o vinzi cîrnățarilor de 
la „Lumea", dictează la amă
nunt secretarului meu. Te 
pup. îmi trecu repede recep
torul și alergă în camera de 
alături așa că nu mai putu 
afla unde urma să-l pupe pe 
cel cu voce de sacîz topit.

— Zi-i așa, mînzule, stai 
oleacă să mă descalț să văd 
ce paștele mă-sii a smtngălit 
sectoristul, cică el e Matei 
Ghe Matei, azi sectemvrie în 
unșpe, anul una mie nouă 
sute trei zeci, orele post me
ridiane,... hă! hă! stai o 
țîră, bre, aista-i agentul care 
constatează, idiotul...

— Analfabet! Trepăduș ne
norocit I

Urmărit și de alte invective 
bine articulate, Mișu năvăli 
glonț peste mine.

— Ia-ți și opera să ai cu 
ce te șterge I

Cîteva ștraifuri împroșcate 
precedară apariția în ușă a 
unui domn scund, cu mo
noclu și cu haine albe de doc. 
O șuviță napoleoniană îi ju

ca pe fruntea înfierbîntată. 
După ce își desăvîrși ultima 
frază, alegîndu-și complimen
tele în raport de predicat, 
mă descoperi potrivindu-și 
monoclul care tremura ca un 
parbriz de Ford hrentuiL

— Dumneata cine ești 7
— L-am lăsat pe amicul de 

la a treia să vorbească la 
bec și m-am prezentat demn :

— Slnt.„ sînt secretarul lui 
domnu Mișu.

Monoclul căzu în șnur, ar
cada rămase albă, văduvă. 
Domnul începu să rîdă la în
ceput chinuit apoi din ce în 
ce mai în voie. Rtsul i se 
decanta în trăsăturile căzute 
ale feței, curgea în cutele 
hainei, care păru deodată cu 
vreo două numere mai mare. 
RIdea și docul alb. Zîmbii și 
eu decent

— Secretar ai zis 7 Secre
tarul ăstuia, al lui Mișulică*!

își regăsi monoclul și mă 
cercetă pe îndelete, insistent 
ca toți miopii, poate ca să 
înțeleg la ce servește mono
clul. Privi în jur. Ii citii pe 
obraz regretul că nu are mar
tori la scenă. Ar fi meritat. 
Fusel sigur că o va reconsti
tui pentru un haz mai copios, 
văzui sforțarea memoriei de a 
reține cît mai mult ridicol. 
Amănuntul acesta mă răni.

M-am trezit singur în ră
coarea serii. Primul gînd a 
fost să fug din oraș, să ies 
undeva la lărgime și să merg 
toată noaptea în neștire. Sin
gura condiție : să simt că mă 
învăluie, indiferentă, respirația 
caldă a cîmpului și să nu mai 
aud veselia hlizită a bătrîne- 
lului cu monoclu.

Multele orologii ale lașului 
bălteau fiecare în felul său de 
opt ori. La această oră îmi 
depusesem mandatul de secre
tar.

Era ceasul promenadei cu
rative pe Lăpușneanu, artera 
plimbăreată de toldeauna a 
lașului. Mulțimea fierbea cu
lori, efluvii parfumate și vorbe, 
afișînd o veselie fardată. Am 
ezitat să mă arunc în toren
tul laminat de ziduri. M-am 
tras instinctiv către piața Sf. 
Spiridon i acolo erau struguri. 

mere și țărani, trebuie să mal 
fi rămas cîțiva întîrziați cu 
.marfă* nedesfăcută. Fusesem 
și eu de cîteva ori producător 
venit la piață, vîndusem cireșe 
hultoane. Voi dormi sub o ta
rabă ca orice țăran rămas în 
piață. Voi visa la cei trei ci
reși de acasă, care se coc pe 
rînd ca și cum s-ar aprinde 
unul din cenușa celuilalt. Cu 
cît ei se rumenesc mai de 
nădejde, prevestind cuptorul 
verii nesosite, cu atît iarba 
pe care o umbresc se face 
mai gTasă și mai închis verde, 
sorbind umezeala primăverii. 
Nechează către zori o ploaie 
repede și caldă, soarele o a
lungă bătînd-o cu palma peste 
crupa lucioasă de mînzoacă, 
mă strigă să alerg desculț 
prin iarba udă, să culeg ci
reșele pe care au încercat să 
le apuce degetele vîntului.

Ce frumos cîntă carminul 
cireșelor în verdele proaspăt 
al ierbii, ca un caval într-un 
cor de fete I Acum îmi dau 
seama pentru prima dată ce 
bogat sînt că am asemenea 
ostroave în care să mă refu
giez. Am uitat tot ce a fost 
adineaori. Bătrînelul în haine 

de doc, cu monoclul lui din 
altă epocă, sau Mișu, ale cărui 
ifose s-au concentrat brusc în 
căcăreața muștelor de pe 
crohmoala pălăriei, nu pot ști 
ce înseamnă să stai culcat cu 
fata în sus în finețea bălțată 
de toate florile lumii, să sim
ți cum trece la un lat de pal
mă deasupra ta, parcă te-ar 
căuta anume, pipăirea vîntului, 
iar tu să fii sus, călare pe 
un armăsar alb, deasupra tu
turor ciocîrliilor, dar cu toate 
aromele cîmpului în nări și cu 
gîdilirea negarei colilii pe lin
gă urechi. Fugind de nori, pă- 
mîntul să se legene în hama
cul vîntului și să-l simți lîngă 
tine, fierbinte ca o respirație 
de fată culcată molatec aproa
pe, toropită de dor temut. O 
fată bulgăr cum e Anisia, 
scrupoasă sub cămașa de in, 
cu pielea înăsprită ca o seîn- 
dură de stejar negeluită bine, 
care te lasă s-o mîngîi pînă 
unde chiar și pielea ei mun
cită începe să prindă perver
siuni de catifea, dar apoi te 
trimite brusc la dracul, deși 
îi pare rău că trebuie să o 
facă. Sau mai curînd, una ca 
Eleonora, lujer de nalbă ro
ză, tremurînd cînd se lipește 
de tine, dar cu atîta groază 
în privlrile-i căprui pentru 
ce-ar putea urma parcă ar ve
dea cuțitul în beregata iedului 
neputincios, îneît te apucă 
întîi mila, apoi furia. Și ea, 
biata, nu-ți îndepărtează mîi- 
nile iscoditoare, simți cum 
treptat trupul ei urmează gîn- 
dul tău ca cel mai umil su
pus, dar ce te faci cu ochii 
care plîng 7 Poți să nu-i vezi 
cînd îs atît de imenși și atît de 
cruzi în candoarea lor 7 Cum 
să furi ceea ce ti se oferă : ia, 
dar să știi că asta e tot ce 
am I

De ce s-a mai chinuit hu
ma s-o clădească, precum rîn- 
dUnelele stieașina cuibului, pe 
Anisia și de ce să fii obligat 
a munci singur cu ea în du- 
dăul de porumb cît casa zi 
lungă de vară, să te odihnești 
la nămezi cu capul pe pîn- 
tecul ei moale, să-i alungi cît 
doarme furnicile de pe picioa
re, simțind cum îți vîjîie tîm- 

plele cînd îți închipui unde 
ar fi ajuns dacă le lăsai să 
urce, de ce toate astea cînd 
mereu îți răsună în urechi 
glasul ei tranșant ca și lovitura 
sapei din bulgării secetoși :

— Dacă-mi faci seama, ia-mi 
și măsură de raclă. Mă omoa
ră tata, mă omoară mama, mă 
ucid frațți!

Și stă întinsă cît e de lun
gă între mușuroaiele prașilei 
a doua ca între perne, să-i 
poți lua măsură. Și sînii lăsați 
în nerușinată libertate înțeapă 
cerul cu sfîrcurile vineții și 
la rădăcina gîtului vena ini
mii pulsează ca o chemare să 
muști șl... și...

Au scos brutarii un cuptor 
de jimblă în gura pieții și a
burul aleargă zăpăcit peste 
tarabe. Sînt atîtea brutării 
roată la Spiridonie, parcă mu
cenicul ăsta a fost brutar 
înainte de a se face sfînt. 
Spiridoane, taică, ce foame 
îți poate stîrni aroma de pîi- 
ne proaspătă, omoară orice 
altă foame! S-a șters în a
burul hulpav și privirea de 
căprioară hăituită a Eleonorei, 
nu se mai zărește nici legă
narea de șolduri a Anisiei, ca
re părea a ghionti dealurile 
și a învăța lanurile cum să 
se legene. Toată comoara 
mea a fost o iluzie, a rămas 
numai foamea, foamea născu
tă din grîu. Mă gîdilă sub 
curea, mă acaparează brutal 
venind dinăuntru, de unde 
pare a fi centrul de greutate 
al ființei mele, îmi șuieră in 
urecth: lasă fleacurile și fă 
ceva I La comanda ei, toate 
birturile din piață încep să 
emane efluvii de sosuri și de 
carne friptă, ca niște sfori cu 
care trebuie să lupți ca să 
nu te cetluiascăt

dormi în 
organizată 

deslăntuirea

a-Cine să poată 
ceastă sarabandă 
anume pentru __ _
viscerelor, cînd și cel maf*ne- 
norocit chioșc cu turtă dulce 
prinde o strălucire de țip'ă 7 
Nu știu care flămînd a lan
sat că omenirea e un imens 
stom»ah. Eu nu am sub stern 
decît. o Pun9ă oarecare, dar 
sărăcia ' asta de rînză devine 
cea mai crudă instigatoare :

— Fură, prea cinstitul?, dacă 
nu ai încotto!

— Doamne apără, nu ne 
duce pre noi în ispitt!

— Omoară, lașule, căci foa
mea înseamnă de fapt moarte. 
E legea de bază a junglei.

_  Doamne, uu-ți face . patul 
pentru culcare pe fulgii no
rilor, tu care nu știi ce în
seamnă foame, povestește-i 
acestei rîșnite pe care în în
țelepciunea ta egoistă ai bles
temat-o să macine veșnic, fa
bula cu mirosul bucatelor. Ca
ută ceva prin versetele bibliei 
și nu ne duce pre noi în is
pită că se scurge pe gîrlă 
tot ce mi-a băgat în cap pă
rintele Pastramă în orele de 
religie !

Se zice căi bucătarii, din 
cauza inhalării mirosurilor se 
simt satișiiț... mă așez în ușa 
birtului „La mascurul cu zu
lufi", patron Ghiță Chistol 
.inventatorul borșului cu știr 
și al chiftelelor cu sos". Intră 
și ies oameni necăjiți. încerc 
să vînez divinul abur de bu
cătărie.

. Nici o ameliorare. Fabula cu 
înțeleptul care se hrănea ol
factiv e o invenție de scrii
tor sătul. Părăsesc inscripția 
indicatoare a butașului poet 
«intrare pentru ieșire".

Trec pe la cele cîteva ta
rabe din piață să cercetez 
marfa. Cum dai prunele 7 Nu 
mai gusta atîta să nu ți se 
aplece! Nu-s acri strugurii, 
lele 7 Aracan de mine, da-mult 
ai de gînd să mai ciugulești 7 
Nu ti-e de cumpărat cît de 
pigulit, doar nu-i fi în luna 
opta săf^-ji dau de poffă! Mai 
știi! rido muierea de la pru
ne. Hai, gustă și de la mi^^! 
mă invită știrb un moșneag cu 
dimerlia de grăunte între pi
cioare, neștnnd hodorogul că 
în dorul mămăligii mai ronțăie 
omul și grăunțe.

Mă strecor în noaptea sufo
cată și mi se pare că toți oa
menii de pe străzi mestecă 
din fălci, îneît li se preling 
Șuvițe mustoase pe la col
țurile gurii, că toate firmele 
și reclamele protăpite la ve
dere au drept scop satul, că 
nu există, vitrină care să nu 
te îmbie : alege, omule, îndes- 
tulează-te!

documente

UN MANUSCRIS
NECUNOSCUT Al
POI/IIIOR IUI
GH. ASACHI
„Intîiele mele com

puneri românești sînt 
din 1812 din care u
nele pe riad, răzlejite, 
s-au foot publicat. Ina- 
intîndu-mă cu această 
cercare, in deosebite le- 
huri scrise, doresc a 
îndemna pe iubitorii de 
poezie ca prin a lor ta
lant să îodepiineză un 
ram atîta de plăcut ca
rele spre bine va în- 
rîuri asupra limbei și 
haratirul compatrioților".

Din preiața șerisă de 
Gh. Asachi la ediția 
din 1836 a poeziilor 
sale.

Importanta colecție de 
manuscrise aliata la Arhi
vele Statului din Iași s-a 
Îmbogățit de curînd cu un 
valoros manuscris original 
intitulat Alăuta a lui Al- 
viru Dachieanu, poeta Ar- 
cadiei din Roma, 1820.

Manuscrisul are 66 pa
gini de iormat 11/18 le

gate in scoarțe de carton 
lormînd un carnețel ușor 
de purtat In buzunarul hai
nei. Condițiile de păstrare 
plnă a ajuns Ia Arhivele 
Statului se vede a li lost 
nu prea prielnice deoarece 
cartonul scoarțelor este a
tacat de carii, iar hîrtia 
Îngălbenită. Pe unele ioi se 
văd urmele de picușuri de 
luminare. Cerneala Între
buințată la scrierea din 
1820 de culoare rădăcinie, 
iar modiiicările cu cernea
lă mai neagră.

Filele 59, 61, 63 și 65 pe 
care este scrisă poezia 
„Meditație" par a ii ane
xate după legarea in scoar
țe, pe ultima pagină (66) 
și pe scoarța de la s'lrșit 
iiind însemnări din 1821.

Manuscrisul cuprinde un 
număr de 27 poezii scrise 
de Asachi intre anii 1819— 
1820 și cîteva însemnări 
din anul 1821. Scrise cu 
Îngrijire de mina iui A- 
sachi, poeziile poartă mul

te modificări făcute ulte
rior de Asachi. Unele au 
fost incluse în edițiile ul
terioare, altele au rămas 
nepublicate.

Poeziile în general nu 
au titlu, afară de acea de 
la pag. 13 intitulată ulte
rior Iarna, pag. 22 Sonet, 
pag. 27, Fabulă, pag. 42, 
Anacreontică pag. 49, Min
ciuna ochilor, pag. 56 Ru
găciunea unei maice pen
tru moartea fiului său, pag.
58 Cătră un arbore și pag.
59 Meditație.

Unele poezii poartă data 
cînd au fost alcătuite și lo
cul de ex. la p. 2 Cozmeștl, 
septembrie 1819, sau simntu 
1819, sau 28 noem. 1819, 
pag. 9, 24 ian. 18^9, la 
Fabulă, 31 dec. 1820 la 
poezia privitoare la limba 
română (paq. 52) iar Ia a
ceea trecută pe pag. 66 
„Doblița 1821, miercuri 6 
iunie înaintea mezului- 
nopții".

Gh. Ungureanu
(Continuare în pag. 8-a)



COMBINATUL DE MORÂRIT 

Șl PANIFICAȚIE . IAȘI

Construcția Combinatului a 
inceput în anul 1964, iar pro
bele tehnologice au început 
din vara anului 1967.

Combinatul se găsește am
plasat in zona industrială, pe 
o suprafață de 4,5 ha, și se 
compune din următoarele sec
ții :

1. Moara, cu o capacitate 
de 220 tone'24 ore ;

2. Secția de fabricarea bis
cuiților, cu o capacitate de 32 
tone 24 ore ;

3. Secția de fabricare paste 
făinoase, cu o capacitate de 
32 tone 24 ore ;

4. Secția de fabricare a pli
nii, cu o capacitate de 60 
tone 24 ore. In cadrul acestei 

secții, este amplasată și o li
nie de fabricarea grisinelor, cu 
o capacitate de 4 tone in 16 
ore.

Prima unitate pusă in func
țiune a fost moara, care pro
duce 4 sortimente de făină 
(făină albă, făină grifică, fă
ină intermediară și făină nea
gră), ce asigură materia pri

mă pentru celelalte secții.
In cursul anului 1963, s-au 

dat in funcțiune și secțiile de 
fabricarea biscuiților, a paste
lor făinoase și piinii, iar din 
trimestrul II 1969, o inceput fa
bricarea grisinelor.

Noua unitate a fost dotată 
cu linii tehnologice moderne, 
intr-un grad avansat de auto

matizare. Procesele tehnologice 
folosite sint la nivelul tehnicii 
moderne. In prezent. Combinatul 
produce un număr de 20 sor
timente diferite, care se livrea
ză și in restul țării, iar ince- 
pind din anul 1969 se expor- 
tează paste făinoase.

Pe lingă aceste sortimente 
urmează ca, lot in acest an, 
să se mărească numărul de 

sortimente de biscuti, de la 4 
la 14.

Acestea vor fi puse la dis
poziția consumatorilor sub for
mă de preambalate, cu un 
ambalaj atractiv, ovînd urmă
toarele denumiri :

IAȘI, NICOLINA, BUCIUM, 
DESPINA, CHIRIȚA, DĂNUȚ, 
ȘIRET, VERONICA etc.

MAGAZINUL DE
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vă oferă :

Un sortiment bogat de 
articole pentru toate se-1 
zoanele :

— Pantaloni din tergal, 
stofă, fire fine lină 100%, 
doc, stofă ski, țesături de 
vară diferite.

— Cămăși : zefir China, 
Spartacus. zefir caro, fla
nel Polar, diftină copii, 
Aurelian, Donca.

In cadrul acestui maga
zin, se pot găsi și :

— impermeabile pentru 
femei și bărbați; costume- 
taior pentru femei ; saco- 
uri bărbați; raglane din 
relon pentru femei și băr
bați ,- canadiene pentru fe
mei și bărbați ; veste pen
tru bărbați și adolescenți.

— Cămăși din fire fine : 
Vucova, Titus, Fulgus.

— Cămăși din relon.
In cadrul magazinului 

există un atelier de retuș 
pentru modificarea pe loc 
a pantalonilor.

Se iau comenzi pentru 
talii excepționale la pan
taloni.

OFICIUL PENTRU
CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE
PROPRIETATE PERSONALĂ

aduce la cunoștință tutu
ror solicitanților care do
resc să-și construiască a- 
partamente proprietate per
sonală, că s-au pus in vin- 

zare următoarele blocuri cu 
dare în folosință in trim. 
III și IV 1970 :

— Cartierul Tătărași:
Blocurile 0 9; O 10; Ml; 

C 2 ; și U 2 ; U 3.
Categoria I-a de confort 

cu 1, 2, 3, și 4 camere.
— Cartierul Socola—Ni- 

colina :

Blocurile R 1; R 2; R3;
categ. I de confort cu 2 și 
3 camere ;

Blocurile G7; G 8; F4; 
Hll; și L 2 — categoria a 
Il-a de confort, cu I, 2 și 
3 camere, precum și

Blocul A 16, categoria 
a IlI-a de confort cu 2 ca
mere.

In acest sens, doritorii se 
pot adresa la Sediul Ofi
ciului din strada Cuza Vo
dă, nr. 53, telefon 13.424.

ÎNTREPRINDEREA

„TEXTILA"

• IAȘI.
Produce și livrează 

pe bază de repartiție :

— fire in-cinepă-iutăî

— țesături in-cinepă- 
iută;

— saci din in-cinepă- 
iută ;

- sfoara diferite sor
timente.

Produsele sint de cea 
mai bună calitate.

OFICIILE POȘTALE

primesc abonamente pentru anul 1970 la revista

„CRONIC A “



ÎNTREPRINDEREA
F

întreprinderea Forestieră Iași este o 
unitate economică industrială interjude
țeană, ce coordonează și gestionează ex
ploatarea, transportul și industrializarea 
lemnului din județele Iași și Vaslui. îm
preună cu inspectoratele silvice (unul la 
Iași și altul la Vaslui), este pusă în va
loare bogăția forestieră a celor două ju
dețe, trimițindu-se fabricilor socialiste ; 
bușteni pentru furnir și derulaj, bușteni 
pentru gater, lemn de mină, stilpi, lemn 
pentru celuloză, lemn pentru plăci aglo
merate, lemn pentru chibrituri și creioa
ne, lemn pentru construcții rurale et<. 
După ce, printr-o sortare atentă, se ex
trag sortimentele de lucru, adică acele 
sortimente care urmează a fi prelucrate 
în fabrici sau care vor servi șantierelor 
de construcții, agriculturii etc., se valo
rifică tot restul de lemn din parchete, 
in lemn de foc fasonat în steri sau fa
sonat în grămezi.

După ce un copac a fost doborit, a
cesta este secționat astfel ca să se ob
țină sortimentele cele mai valoroase, a
poi începe mișcarea. Tractoare V-650, 
dotate cu instalații de ridicat, scot lem
nul din pădure în depozitele de la mar

ginea parchetelor. De aici, produsele se 
transportă cu autocamioane pînă în de
pozitele finale din stațiile C.I.R., de 
unde se încarcă în vagoane și se ex
pediază beneficiarilor de repartiții. C‘ 
mai mare parte din buștenii de gasx* 
precum și lemnul subțire de construcții 
apt pentru a fi transformat în dulăpași 
pentru lăzi, se expediază la U.I.L. Ciu- 
rea, care este unitatea de industrializare 
a I. F.-ului Iași. Aici, lemnul este trans
format în cherestea, lăzi, parchete, bu
toaie, budane și multe alte produse.

Peste 30% din produsele 11.-ului Iași 
se exportă în numeroase țări europene, 
asiatice și africane.

Activitatea de exploatare forestieră s-a 
soldat și cu o substanțială îmbunătățire 
a mijloacelor de transport din zonele fo
restiere. Pentru transportul lemnului cu 
autocamioanele, s-au construit 385 km. 
de drumuri forestiere, care' au devenit 
drumuri de uz general, inclusiv do uz 
turistic.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ IAȘI 
ESTE INTERESATĂ SĂ ÎNCHEIE CON
TRACTE DE COOPERARE CU UNITĂȚI 
PRELUCRĂTOARE, ÎN SCOPUL FOLOSI
RII SUPERIOARE A LEMNULUI.

A
Agenția județeană 

de turism lași organi
zează excursii pentru 
petrecerea revelionului 
la următoarele cabane:

Rarau, Durau,
„7 Noiembrie", Dochia. 

Costul pentru o per
soană este de lei 275, 
în care se includ :

G E N T
■

— transport cu. auto
carul
— meniu revelion

- două cazări
— două dejunuri

I A
— o cină
— un mic dejun
Plecarea va avea loc 

la. 31 decembrie a. c., 
orat 6, iar întoarcerea

O. N. T.
la 2 ianuarie 1970, ora 
21.

înscrierile se fac pî- 
nă la 10 decembrie.

liilormații suplimen
tare se obțin : telefon 
15.236 Agenția O. N. T. 
Piața Unirii, Iași.

CĂRȚI MOI PE ECRANE ÎN
LUNA NOIEMBRIE

AUREL MIHALE — Fantastica aven
tură, Editura tineretului, lei 4,75.

IMMANUEL KANT — Critica rațiunii 
pure, Editura științifică, lei 31,00.

MIHAIL SADOVEANU — Locul unde nu 
s-a întîmplat nimic; Demonul tinereți; 
Omul din lună, lei 9,50.

CONST. CRIȘAN, VICTOR CRĂCIUN - 
Literatura română în lume, Editura Me
ridiane, lei 8,50.

COLECTIV — Tineretul și idealul mo
ral, Editura Academiei, lei 14,50.

BUNA ZEVI — Cum să înțelegem ar
hitectura, Editura tehnică, lei 28,00.

SOHN S. MURPHY — Inițiere în progra
marea calculelor, Editura tehnică, lei 9,50.

COLECTIV — Biogeograiia, Edit, ști
ințifică, lei 27,00.

SUB. RED. O. FODOR — Biologia mo
leculară și medicina modernă. Editura 
Medicală, lei 24,50.

LITERATURA ROMÂNĂ VECHE, 2 voi., 
în col. Lvceum, lei 11,00.

C. BRĂILOIU — Opere, vol. 11, Edi
ție bilingvă, lei 18,00.

PETRE CR1STEA — Pele, Brazilia, fot
balul și samba, Editura CNEFS, lei 7,25.

COLECTIV — Alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare în România, 
Editura politică, lei 37,00.
... — Probleme ale învățământului 

profesional și tehnic (culegere), Editura 
Didactică și Pedagogică, lei 5,00.

ADAS oferă:
— asigurarea complexă 

a gospodăriilor cetățenilor ;

— asigurarea autoturis
melor și motociclurilor ;

12 forme de asigurări de 
persoane, din care cităm :

— asigurarea mixtă de 
viață ;

— asigurarea mixtă de 
viață și suplimentară de ac
cidente :

— asigurarea familială 
mixtă de viață ;

— asigurarea cu termen 
fix ;

— asigurarea de rentă pe 
timp limitat ;

— asigurarea de acciden
te ;

— cu sume fixe ;

— cu sume convenite ;

— asigurarea de acciden
te turist ;

— asigurarea de invalidi
tate și economie și altele.

CINEMATOGRAFUL 
„VICTORIA"

- MAI PERICULOASE
DECIT BĂRBAȚII, o pro

ducție a studiou
rilor engleze, reali
zata de regizorul 
Ralf Thomas și a- 
vînd în rolurile prin
cipale pe Richard 
Johnson, Elke Som
mer, Sylva Koscina 
și Susanne Leigh. 
Film polițist. (3 — 
9 noiembrie)

- PARIA, coproducție 
franco-spaniolă sem

nată de regizorul 
Claude Carliez, cu 
Jean Marais și Ma
rie-Jose Nat in ro
lurile principale.

Film de aventuri. 
(17 — 23 noiem
brie)

- TESTAMENTUL DOC
TORULUI MABUSE, un

f'lm polițist de Wer
ner Lingler (R.F. a

Germaniei). (23 — 
24 noiembrie)

CINEMATOGRAFUL 
„REPUBLICA"

- STELELE DIN EGER,
producție a studi
ourilor din R.P.U. 
Regia : Zoltan Var- 
konyi. Film de evo
care istorică. (3 — 
9 noiembrie)

- ATENTATUL DE LA
SARAJEVO, producție a 

studiourilor din Bel
grad. Regia Fadil 
Hadzic- (17 —23
noiembrie)

- BARBAȚI IN DEPLA
SARE, un film -scheci

semnat de Grișa 
Ostrovschi și T. 
Stoianov (R.P.B ), cu 
Nevena Kokanova 
în unul din rolurile 
principale. (24 — 

30 noiembrie)

CINEMATOGRAFUL 
„ARTA"

- VIRIDIANA, de Luis
Bunuel (Spania), cu
Sylvia Pinal (în ro
lul titular), Mărgă
rită Lozano, Fran
cisco Rabal. Distins 
cu „Palme d'Or" la 
Cannes în 1961. (3

- 9 noiembrie)
- AGONIE Șl EXTAZ

(reluare - 10 - 12 
noiembrie)

- LA DOLCE VITTA
(reluare — 13 — 16 
noiembrie)

cinematograful
„COPOU"

- OMUL CU ORDIN 
DE REPARTIȚIE - o pro

ducție a studiourr- 
lor poloneze. (3 - 
5 noiembrie)

- OPERAȚIUNEA BEL
GRAD, film produs de 

studiourile jugosla- 
ve (6 — 9 noiem
brie)



NICOLAB

MILORD

.Toamna*

MATEI CAL1NESCU

ACT
CRISTIAN SIMIONESCU

SECRETELE

.It wo» my thirtieth yeor to heaven* 
DYLAN THOMAS

'Să scoatem oglinzile din casâ ți sâ le punem in ploaie 
chipuri de frunze ți ape ți miracole verzi 
surisuri cum imi erau genunchii după ce urcasem 
in patru labe dealul verde ți săruturi cu gust

de clorofilă 
lume țiroind prin cristalul deodată-nviat

Vom innota ațadar in frunze poate zgîriați
de ghimpii salcimilor care rup de altfel ți norii proteici, 
ne vom lăsa urechile străpunse de burghiul aigintiu 

al apelor matinale 
ți poi încet ca ineca(ii vom fi impinți deasupra cu'orilor 
intimplâtor ne vom izbi suavele prățtii ale ciripitului.

Scena se va muta fără îndoială intr-un arbore anume 
(în salcîmul cu îngeri care-atirnâ cu capul in jos î), 
dar nu trebuie uitat nici teiul care ne lovea timpla 

cu pumni de mirezme 
nici tinărul castan care-ncearcă sâ pară foarte solemn,

|5pectacolul acestor ploi de iunie repetat de citeva ori 
pe zi 

cu păsări ude ți nemaipomenite aventuri vegetale 
mă făcuse să uit.

Sint amețit de pulsația zilelor ți nopților mereu mai repede 
desfigurindu-mă cu rafalele ei de cenuță 
retezindu-mi privirile cu fulgere albe ți negre 
smulgindu-mi voci din auz ți insir»gurindu-mi limba.

Oricum ne mai atrag deocamdată mirajele arborilor 
metamorfozele in verde sfinț t
n-am fost incă izgoniți din virtejul de frunze 
timpul ne-mputineazâ aici cel mult cu un secol — două 
ți fără ca măcar sâ ne dă m seama.

ADRIAN MUNpU

.Se-nmorminteazo-n caos întins fără de taine*

adumbrețte-mi drumul cu măști 
măștile să țipe lung ți inăbuțit 
nu cum bolboroseala înecatului 
altfel de curgere, fără de jertfă

ochii să treacă Rogvaivul fără ură 
cum crivățul cîntă prin arbori ironic, 
trecerea să nu fie copilul torturii, 
imoral ar fi să aud gemete țubrede 
precum cugetarea oițe; cind cade lupului 

înnobilarea nu fie un drum de glod 
ți nimeni să nu poarte onoarea cum cidul, 
foțnetul unei lacrimi ir fi fără purtător, 
această trecere sâ fie doar trecerea 
chiar dacă în umbra unei piramide 
s-ar auzi capul spart al unu: frumos copiL

15 POEME
Publică tînărul poet Dan Ro

tam (Plînsul oglinzilor, Argeș, 
septembrie 1969, pag. 13) care 
dovedește predispoziție pentru 
claritate, pentru un limbaj ac
cesibil. Ciclul e In totalitate o 
meditație asupra timpului inte
rior care crește și care se con
fundă cu însăși viata : .Ne a- 
dincim odată cu anii./ Cei scu
fundați/ se prefac In statui/ pe 
care/ de la un timp/ le lumi
nează doar sîngele nostru". Sim
bolul oglinzii se realizează prin 
sedimentarea de stări lirice, 
prin aglomerări de fapte. O- 
glinda devine o nouă conștiin
ță, un spațiu al reflecțiilor și 
un mod liric de a semriifica. Ea 
Înregistrează, culege imaginile 
pe care apoi le restituie Intr-o 
formă apropiată realității. Dan 
Rotam a introdus In suprafețe 
le din ramele oglinzii aventura 
poetică, confesiunile cu senti
mentul că se descoperă șl des
coperă o lume. De la plînsul 
sincer la elegie și la o totală 
singurătate el sondează dinco
lo de cuvînt neliniștea, spai
ma. pulsația materiei, metamor
foza continuă a sentimentelor. 
Mînsul erotic e autentic : «Ab
senta ta. ce-mf locuiește ochii,/ 
cuvintele si urmele și gindul./ 
rănește aeml in partea stingă.../ 
Te-nchitrăiesc : cu trupul banda- 
Jla*!v-1./ te-ai consuma pină la 
amintire./ precum zăpada pără
sind-o gerul./ Știi T Păsărilor a- 
ripi le-au crescut,/ Ca zborul 
să si-I vindece cu cerni .../ Ab
sența ta îmi invadează slnge- 
le/ și-mi izgonește glr.durile in 
tine./ Rănit de trop, de la un 
timp mereu/ sufletul meu boleș
te lingă mine" (Pllns VI, Pentru 
Laura).

MINI-SUSPENSE

SPAȚIUL NE JUCAT

mă încordez, mimului hrană încordarea mea 
el ar fi bolnav de coșmar de l-aț lipsi de lacrimă 
Soarta sa nu este a sa 
chiar dacă mila mea ades orgoliu ii este 
pină cind te vei sprijini de mine ?
Foșnitorul gîndac imi urmârețte 
mersul ideii in minte 
curajul lui este suplu ca trupul udului melc 
Dacă i-aș spune mimului adio s-ar sinucide 
mimul chinuitor imi face glodul umilindu-se 
tocmai acuma cind il prinde transa 
voi fugi 
căci evitase spațiul nejucat
Vai, logică
dar vina mea mai mare vinei sale t

MOARTEA OIERULUI

Eu nu mai seamăn cu nimeni. întunericul mi-a furat 
orice chip, 

nu mai mă găsește nici o rană. Totul a'eargă
după urma mea, 

dar nimeni nu mă ajunge. Vămile au pus intre noi 
chipuri străine 

stinci cu mușchi de metal, pietriș cu lină de oaie.
Sint ca oglinzile apei. Tinjesc după o clipă pămintească 
lutul din mine sâ se facă iarăși carne.
Fețișoara lui, spuma laptelui. De-oț fi știut sâ singer

mai frumos 
aș fi trecut prin turme alb ca o depărtare. In toate, 

in toți 
minunea mea ar fi găsit un chip. Cerul e sus, 

pămintul. este jos 
ți astfel nu s-a mai născut in mine un om, 
ci doar o statuie, un zeu de jertfă, un mit de baladă. 
O, resemnare oarbă de ce-mi semeni I 
Miinile sint sălcii cu chipuri de zei, dar sălciile 
nu mai minuiesc ciomege, n-am lup'i mei cu care

să mă s'nger, 
n-am frigul meu să tremur. Foame, sete, totul s-a risipit. 
Pe deasupra trec vinturi, mă caută herghel i fără somn, 
eu dorm și pentru ele. Și mă vindec că sint ți prin ceva 

al lor.

ILUMINARE

Nu, n-am uitat, 
Atirnă lilieci de tavane, bidonul cu gaz din podea

s-a crăpat. 
Chinga albastră a cailor bate din aripi pierdută, 
Peste copite noaptea tiriie o umbră de ciută, 
Minunea mea cu virste oarbe se naște frumoasă 
Prinsă in cuie de geam, prinsă in pune de masă. 
O, miinile întinse in jur ca o cupă 
Atit de subțiri sint că stau să se rupă 
Și lacome, mingi erile toate imi sună 
Cind le atinge cite-un licăr de lună.

MARCEL MUREȘEANU

PE RAMURĂ
Să mergem, dar, acolo în cetate 
și să-mi prezici cum voi muri de greu 
ți cum va arde-atuncea jumătatea 
de lună, ce venea in locul tău.

S-or istovi și idolii de lemn, 
chiar scutul cel de vorbe va cădea 
cind, pură, imi vei face semn 
să-nghit jăratec bun din palma ta.

Iubitul se va zbate pentru chin, 
să se prefacâ-n cal sau balaur, 
de-ajuns vor fi o șoaptă, un suspin 
pe ramura cu merele de aur.

Deși bine intenționată In În
cercarea de a oferi cititorilor 
săi o recreație spirituală 
prin publicarea unei povestiri 
polițiste, revista Tribuna nu 
reușește decit să ocupe inutil 
spațiu] sectorului proză, din 
citeva numere, cu un surogat 
de literatură de fascicolă, un
de se reia o Intimplare produsa 
pe bandă rulantă în romanele 
colecției Aventura. Căci dacă 
In povestirea Rebus Ic Mamaia 
nu se insistă deloc pe jocul 
deducțiilor (cei doi anchetatori 
nu ne uluiesc nici prin logica 
lor, nici prin vreun spirit de 
observație infailibil). ne-ara aș
tepta să ni se ofere măcar o 
narațiune vie, plină de sur
prize Dar, din păcate, acțiu
nea este perfect previzibilă, iar 
criminalul comite parcă inten
ționat greșeli elementare (prin
tre altele, ca să fie cit mai 
ușor recunoscut poartă sacou 
sub soarele torid al Mamaiei), 
bănuind că fără ajutorul său 
generos urmăritorii nu vor pu
tea descifra rebusul conflictu
lui. Povestirea ar mal putea fi 
salvată doar printr-o excesivă 
bunăvoință a lectorilor, care, 
ca să le facă pe plac autori
lor, s-ar preface că sint sur
prinși de faptul că Petrescu ră- 
mîne calm chiar cînd e emoțio
nat profund, sau că locotenen
tul Nedelea, după prinderea• 
suspectului, poate deveni sen
sibil la armonia peisajului, ex- 
clamînd din cinci în cinci mi
nute: „Frumoasă-i Mamaia I".

Evident, Florian Oprea și Li- 
Via Ardeleanu au trecut ușor 
peste cele mai comune reguli 
ale narațiunii polițiste, reușind 
să impresioneze mai puțin de- 
cît un glonte prost țintit pe 
invincibilul Steed.

„POEME INDIENE"

SCRISOARE
Iți scriu scrisoarea asta de departe, 
cind nu mai stau in preajma mea nici viii, 
nici morții ți părerile deșarte 
de rău, n-acopâr fața poeziei.

Doar vaga presimțire că pierdută 
acelui somn și viselor lungane, 
simți o plăcere dulce, nedurută, 
niște dorințe aprige, golane,

mă surpă cind tirziu odihna moartă 
nu-mi mai trezește-n suflet nici o stare, 
cind măsurind odaia cea deșartă 
te-aș mingiia cu-atita întristare.

Și nu mă pot lipsi sâ nu te-ating 
pină la git cu palmele curate, 
sunind in noaptea umărului sting 
dorul meu gol și-nvins pe jumătate.

Radu Lupan prezintă și tra
duce în revista .Luceafărul" 

(18 sept. 1969, pag 8) un gru
paj de poeme indiene aparți- 
nînd lui Rabindranath Tagore, 
Gopal Singh și Humayun Ka
bir, poeți din generații diferi
te. Autorul traducerilor face 
într-o Inscripfie și citeva apre
cieri asupra literaturii indiene 
și asupra poeților traduși. Li
teratura indiană a exprimat tot
deauna .o complexitate a gin- 
dului și a mișcării afective..'. 
Ca o noutate : .poezia modernă 
indiană a desacralizat lirica fă
ră a o prozaiza". Reținem din
tre traducerile lui Radu Lupan 
poezia lui R Tagore Ciutul 
meu : Cîntul meu, Copile, te 
va cuprinde în muzica lui ca 
scumpele brațe ale iubirii./ Cîn
tul acesta al meu îți va atinge 
fruntea ca un sărut de bine- 
cuvîntare./ Cînd vei fi singur 
va fi alături de tine și-ți va 

șopti la ureche, cînd vei fl în 
mijlocul mulțimii te va încon
jura cu grijă./ Cîntul meu va 
da aripi visurilor tale, îți va 
purta inima către hotaiele ne
cunoscutului./ Va veghea ca o 
stea credincioasă cînd întuneri
cul va coborî pe drumurile tale./ 
Cîntul meu se va cuibări în o- 
chii tăi și-ți va purta privirea 
în miezul lucrurilor./ Și cînd 
glasul meu va amuți, în moar
te. cîntecu1 meu va vorbi îq 
inima ta ca e va trăi".

corespon
dență 
liter ară

Cezar Dlamandy : Ați raia! o 
achită umoristică Începută des
tul de bine, iulnd In serios 
pretențiile eroului de a desco
peri ,o dragoste ca In filme". 
Șl atunci umorul a devenii in
voluntar, jucindil-vă o farsă ne- 
dorilă.

M. O. — Vaslui : .O, de cind 
aștept clipa mea pură/ să mă 
treacă cu nisipul prin clepsidre/ 
și s<3 curg In candori lichide/ 
ca să mi se preschimbe forma 
atit de dură'. Și cit o sâ mal 
aveți de așteptat încă dacă n-o 
sd evitați verbozitatea necontro
lată, sintagmele artificioase ca
re ascund idei poetice obosite 
de multă vreme.

Gabriel Stănescu : Vd răspun
dem publlclnd una din poeziile 
trimise. Țineți-ne la curent cu 
noile dv. realizări.

Brîndușoiu Const. : Versurile
scrise „de-a fntoarselea**, cum 
singur mărturisit!, adică volt 
prolix, cu alăturări forțate de 
cuvinte (vreasc casant, de pil
dă) nu ne-au convins cd aveți 
de comunicat altceva decit ba
nalități Întristătoare de acest 
gen : „De ce viața Îmi crește în 
ani/ șl se scurtează/ pe timp 
ce creste' ?. Concluzia firească 
este că ați căpătat deprinderea 
inutilă de a așterne orice pe 
hîrtie, conform principiului : .m3 
apropii de orice spre a nu sta".

M. E. — Iași : Flăcări de 
moarte ca șl Mai lasă-mi doar 
o clipă, nu sint decit texte me
diocre de romanțe. In ciuda bu
nelor intenții exprimate In scri
soare, nu sint semne care sd 
vă Îndreptățească să continuați 
exercițiile.

I. T. Corb an u : Dacă vă mai 
putem ajuta cu ceva reprodu
cem aceste două versuri : .Pri
vighetorile măiastre/ Dansează 
pe strune albastre**, Jn speran
ța cd ne veți Înțelege exact.

Dani Costin : Elegiile trimise 
au nevoie de o finisare mal si
gură și, mal ales, de evitarea 
atributelor uzate.

Const. Deheleanu — Săvîrșîn: 
Hotărî!, treisprezece nu v-a 
purtat noroc de data aceasta. 
Noi și cavernele pare a fi o 
Irază desprinsă dlntr-un manual 
de zoologie. In rest, enunțuri 
de filozofie ieftină ce sună In 
coada cum nu se poate mai dez
acordat.

Ion Alex. Durac : Se pare cd 
nu aveți de loc nevoie de în
curajările noastre pentru a aler
ga necontenit după poezie. In 
ce ne privește, ne-am convins 
de mult cd nu aveți nici o 
șansă. O spuneți chiar dv., cu
ceritor de inconștient t „Și curge 
timpul/ șl mă umple de iubire/ 
De sus In Jos, de Jos în sus".
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documente inedite
GHEORGHE ASACHI

(Urmare din pag. a 6-a)

In prefața ediției din 1830 
Asachi afirmă că acele pu
blicate sini „cîte au scă- 
pat focului anului 1827". 
Manuscrisul pe care li pre
zentăm face parte desigur 
tocmai din acele salvate 
la marele incendiu de care 
a avut mult de suferit 
Iașii la acel an și care a 
mistuit și casele școlii dom
nești In care locuia și A- 
sachi la acea vreme.

La pagina 52 din manus
cris, se găsește scrisă de 
Asachi și datată, dar fără 
titlu, poezia pe care în 
ediția din 1836 o va pu
blica, cu modificări și titlul: 
La introducerea limber na
ționale în publica învățătu
ră Sonet, iar în ediția din 
1854 cu același titlu înscri- 
indu-se și anul 1828. In ma
nuscris poezia e datată 31 
dec.1820 prin urmare este 
vorba de cursuiile de in
ginerie pe care Ie-a ținut 
Asachi In limba română la 
școala domnească care 
funcționa în casele amintite 
mai sus.

Iată de exemplu, textul 
acestui sonet așa cum se 
află în manuscris, datat 
1820, după care 11 reprodu- 
ducem cum a fost tipărit 
In prima și a doua ediție 
a poeziilor lui Asachi unde 
e datat 1828:

„31 dec. 1820.

Cele neguri ce-s țn Fle- 
ghemonului 1 născute
A lor aripi întinsese preste 
Dachii cimpii
Iar fantomi al rătăcire! 
prin un somn de trîndăvii 
Ține lung timp lngînată a 
Romînilor virtute.

Muzile în nemernicie spăl- 
mîntate îmbla și mute 
Ne-ndrăznind idioma 2 patrii 
din cenușa ei s-învie 
S-auză numai oftării în
fiorată armonie
Din scrăsnire a zavistii 
ce-a ei limb In singe 
ascute.

Dar luceafărul Iui... și...3 
Întorc vederea

Intre care acum străluce 
adevărului idea
De atunce cînd a sale au 
sfărmat fatale Here 
Ș-așteptlnd Moldavia zioa, 
cînd a ei căzu schinteia, 
Inălțînd ochii spre stele, 
c-un suspin de măngăere, 
A vieții mele zis-au zioa- 
Întâi va fi aceea".

Ediția din 1836:

„La introducerea Umbel 
naționale în publica Învă
țătură".

Sonet

Cele neguri ce-s în rlpa 
Aheronului născute,
Alor aripi lntinsesă prest’a 
Dachii cîmpie,
Iar fantomi a nopțel oarbe 
prin un somn de trîndăvie 
Ținea mult timp lngînată a 
Romînilor virtute.

Musele-n nemernicie spăi- 
mîntate umbla și mute 
Neputlnd a Patrii limbă 
din uitare să învie 
Și păstorii numai singuri 
cu-ntristată armonie 
Românesc răsuna clntic 
pre cimpoi și alăute.

Insă pronia-ndurată au 
sfărmat fatale fiere 
S-a doritului luceafăr ni 
rasare acum scintea 
Ce pre soarele menește de 
Ia depărtate sfere

Așteptînd Românii ziua, 
cînd văzură raza-ntîia, 
Inălțînd spre ceriul ochii 
c-un suspin de mîngîiere 
„A-nvierii noastre, zis-au, 
ziua-ntîi va ii acea I"

Prezentarea succintă care 
s-a făcut acestui important 
manuscris desigur că va a- 
trage atenția cercetătorilor 
literari pentru a fi folosit 
Ia stabilirea unei ediții cit 
mai complete a poeziilor 
lui Asachi și totodată a 
constituit un modest oma
giu „veteranului literatu
rii române", Gheorghe A- 
sachi, de la a cărui moarte 
se Împlinesc anul acesta o 
sută de ani.

Confruntăm pentru prima 
oară pe semnatarii acestor 
versuri cu cititorii revistei noa
stre, avind încredere in îm
plinirea promisiunilor ce se 
întrevăd, încă timid, în în
cercările lor de a-și găsi în 
poezie un drum propriu.

NEDUMERIRE
GABRIEL STANESCU

Am cerșit copacilor 
liniștea rodului 
impleticindu-mă-n culori, 
morilor de vînt 
gesturile văzduhului, 
alunecind in foșnet de stele... 
Prin galoanele luminii 
mi-am pierdut tiparele pașilor, 
am sărutat stinci de sidef 
inșurubate-n cercei de alge și sare, 
am traversat în tăcere 
catargele cerului aromind a luceferi, 
am slugărit soarelui 
rostogolindu-mă-n dimineți rotunde 
peste cearcăne de foc, 
cicatrizat de neliniști 
ca să-mi adun una cite una uneltele...

Și acum de ce-mi cintă 
din glezne de pădure privighetoarea ?

PLECARE
MAGDALENA CONSTANTINESCU

Plecarea ta a săpat un tunel 
Cu apă colorată la intrare 
și fiecare obicei îți pierde rădăcina 
aici unde copacii cresc in aer. 
Nu se mai aude nimic, 
întunericul cu fața întoarsă 
iți ronțăie absența.
Pe lingă pereți liliecii lucioși 
împodobesc galeriile galbene 
atit de galbene incit izbucnește aurul 
din vulcanul ochiului atins.
Răsturnată așteptare, fosforescență 
în care vînătoarea suprafețelor moare 
Și moale imi cade in mîini 
această plămadă de planete, 
cintătoare în unghiul pămintului 
unde am făcut foc să-mi fie cald 
să mistui bulbul necopt 
și visla neagră.
Plecarea ta a născut un fiu, 
și a băut fiii apelor și a mincat pereții 
și-a adormit în fagurii frigului 
și a plecat, și a plecat...

OCHELARI!
VICTOR TE1ȘANU

Pe pagina a 7-a să citești anunțuri 
,Vînd ochelari sau cumpăr... o, poftim, 

ia ochelari pentru bătrinii tineri 
pentru omor și rugi sau vicleim'.

Și-n piață noaptea hoții cum înjură 
tarabele cu ochelari se răzvrătesc, 
o clipă sint privite cu măsură 
și-apoi devine totul vis dantesc.

Iubita mea, un cîmp imund e-acesta, 
flăminde sint ființele ce mor — 
se nasc ca să privească prin lentile 
ideea de nesfint a tuturor...

Ci eu acum de norul tău de vorbe 
in sufletul mișcării interpus — 
uite, așa se împlinește destinul, 
ucis de cite sint in plus.

NOCTURNĂ
FLORIN MIHAESCU

Vintul a ferecat lumina incandescentă 
a Lunii,
și stelele au ris
cu simetria lor avidă, 
de luciu.
Miinile noastre s-au intilnit 
cu scinteierea 
venită anume
din adîncul neînțeles și albastru 
al primăverii,
Tăcute, liniile universului
pictau aripi 
pe umerii noștri.

DEZNODĂMÎNT

Cînd ai uitat să te joci 
Ți-a fost sete de tăcere 
Atunci vrindu-mă dragoste 
Mi-ai băut singele
Și ți-ai îmbrăcat sufletu-mi, 
Făcindu-mă statuie 
Pînă la briu.
Cind ai uitat să alergi 
Ți-a fost sete de odihnă 
Și m-ai vrut cerb, 
Să-mi poți rupe timpul 
Și mi-ai făcut statuia 
Pînă la git.
Cind ai uitat să râmii 
Ți-a fost sete de plecări, 
Atunci m-ai vrut zbor 
lnecindu-mi cerul în ochi 
Și m-ai pietrificat
Cind ai uitat să te joci... 
Cînd ai uitat să alergi...
Cind ai uitat să rămii...

VALERIU MONCEA

CQ

ciere categorică 
în aceeași fază. 
Duda s-a produs 
în care, cum se 
capitolele Grijile, 
ca o introducere

Debuturile cele mai semnificative sint 
destul de greu de „prins” în ritmul actual 
al aparițiilor, existînd mereu riscul de a 
trece peste prezențe demne de remarcat, 
în schimbul opririi Ia nume care deocam
dată, să nu spună prea mult. Cu Virgil 
Duda însă ne aflăm, pare-se, în fața ce
lei mai concludente afirmări în proza 
ultimelor luni. Am spus „pare-se” nu fi
indcă puternicul talent al prozatorului ar 
mai suscita îndoieli, ci fiindcă o apre- 
ar putea nedreptăți alți scriitori aflați 
De fapt, debutul editorial al lui Virgil 
în 1967, volumul Povestiri din provincie 
specifică într-o notă finală la Catedrala, 
Vinovatul, Legendă și mit trebuie citate 
la recentul roman. O dată cu acesta din 

urmă, personalitatea scriitorului își găsește manifestarea 
plenară.

Ceea ce se impune de la primele pagini ale romanului 
este siguranța scriitorului, rezultînd dintr-o perfectă adec
vare a mijloacelor la puterea de observație. Prozatorul pă
trunde metodic în ceea ce constituie lumea numeroaselor 
sale personaje, clădind temeinic, pia'ră cu piatră, un edi
ficiu care se ridică fără grabă, sub ochii noștri. Din cind 
în cînd, el se oprește să respire și atunci privește înapoi, 
retușînd linii și făcînd legături cu celelalte corpuri ale 
edificiului. După scurte preambuluri, mediul începe să se 
contureze, personajele își capătă respirația, senzația de 
viață devine redominantă. înzestrarea lui Virgil Duda 
pentru proza de tip obiectiv, remarcată de Valeriu Ciistea 
în România literară, se reflectă în structura intimă a cărții, 
chiar dacă pe alocuri intențiile scriitorului sint altele. Co
mentariul destul de abundent nu sugrumă creația, el des- 
fășurîndu-se cu precădere în momentele de pauză, cînd 
stilul științific, Întărind obiectivitatea prozatorului, trece 
pe primul plan :

„întorși puțin în urmă, trebuie să observăm că în 
raporturile lui Andrei cu cumnată-sa, neîncrederea reci
procă nu era nouă deși, indiscutabil, pînă în acea zi, ea 
nu luase asemenea forme fățișe. In ceea ce îl privea pe 
Andrei, neîncrederea se manifesta paradoxal prin convin
gerea că soția lui Gheorghe (așa cum am arătat și mai 
Înainte) aparținea altei „familii de spirite". De partea cea
laltă era vorba de o neîncredere mai apropiată de cea 
tipică. Anume, cumnata îl bănuia pe Andrei capabil de 
lucruri urlte și asta rezulta din interpretarea pe care o 
dădea faptelor și spuselor sale, dar mai ales inacțiunilor 
sau abținerilor sale. Nevrînd să-i facem cumva vreo ne
dreptate, trebuie să recunoaștem că interpretările ei nu 
erau lipsite de logică, după cum se va vedea, dar păcă- 
tuiau prin aceea că erau cele mai dezavantajoase cu 
PU0Ca sugestii din Proust șl unele Înrudiri cu proza Iui 
Al. Ivasiuc, Catedrala ne obligă totuși să nu mergem prea 
departe în analogii. Cunosclndu-și exact posibilitățile. Vir-

VIRGIL DUDA „CATEDRALA"
i

gil Duda se oprește hotărît la anume praguri. Zonele 
obscure, greu de definit prin metode riguroase nu sînt 
atinse, scriitorul, stăpîn pe propria vocație, are tăria re
nunțării cînd terenul pe care se mișcă nu mai e sigur. Este 
aici un reconfortant exemplu de seriozitate, de acceptare 
și rezistență în același timp Ia experiment, ilustrative pen
tru ceea ce formează personalitatea scriitorului.

Prin alte direcții ale sale. Catedrala ne obligă să o 
situăm în sfera unor căutări care chiar dacă astăzi nu mai 
sînt noi, se așează oricum în istoria mai recentă a romanu
lui. Structural, am văzut, Virgil Duda scrie o proză „tra
dițională", vizibilă In orice fragment am detașa. Ansam
blul însă, compoziția cu alte cuvinte, trădează și tendințe 
inovatoare. Scriitorul nici nu folosește termenul de roman, 
preierîndu-1 pe acela, mai vag, de ciclu. Un ciclu compus 
din patru părți, fiecare cu unitatea ei de sine stătătoare, 
dar între care relațiile sînt extrem de libere. Prima parte 
are în centru pe Nadia, soția inginerului Burghele, cu a- 
venturile ei erotice (Umbrele amănuntelor intime). In cea 
de a doua parte, Această apă impură, intrăm în viața co
tidiană a unei uzine. In prim plan, îl înlîlnim pe Andrei, 
tînăr inginer repartizat în uzină, urmărit atlt în viața fa
milială, cit și în preocupările profesionale, unde are de-a 
face cu același inginer Burghele. Tot Burghele revine șl 
In cea de a treia parte. Trepte de tot felul, construită, 
cum și titlul o arată, în felul unui „Bildungsroman". In 
sfîrșit, învingători și învinși, deși pare a se preocupa mai 
mult de un alt inginer, Ovidiu, are ca fundal lupta surdă 
pentru putere a lui Burghele care 11 detronează pe in
ginerul șef adjunct al uzinei. Cum se poate vedea, fie și 
din această sumară trecere în revistă, două elemente re
vin cu oarecare constanță, introducînd o relativă ordine 
In materia diversificată a romanului. Cel dintîi e, și în 
intenția scriitorului, uzina. Titlul, Catedrala, explicitat 
apoi de motto-ul ales din Andrâ Malraux, ne conduce în 
același sens. Citatul din La condition humaine interpretea
ză catedrala ca imagine ideală a uzinei: „II lăut que l’usi- 
ne ,qui n'est encore qu'une espece d’eg lise des catacombes, 
devienne ce que lut. la cathedrale.. .*. Ar urma deci să des
prindem măsura în care uzina din romanul lui Virgil Duda 
se apropie sau se depărtează de înălțimea propusă prin 
citatul din Malraux. Prezență continuă și reală în paginile 
cărții, uzina depășește funcția de cadru de desfășurare a 
marilor și micilor drame, doblndind pînă la un punct, o 
pondere în felul „Gropii", din romanul cu același titlu de 
Eugen Barbu. Dar că această uzină ar structura în vreun 

lei sensurile cărții, nu numai potrivit motto-uluf, de care 
putem face abstracție, e mai greu de spus. Lipsa unui prin
cipiu subordonator ne întîmpină și la o prospecție în alte 
direcții a romanului. Așa că obiecția de substanță rămine 
cea formulată de N. Manolescu, absența unei idei „condu
cătoare".

Cel de al doilea element coagulant al cărții II aduce 
inginerul Burghele pe care romancierul 11 trece, cu o bună 
știință a nuanțelor, cînd )n straturile ascunse ale materiei 
epice, acolo unde nu pătrund decît indirecte aluzii, cînd 
în planurile intens luminate, unde puternica sa personalitate 
domină. Burghele este un biruitor. Înrudit cu Ion Marina din 
Cunoaștere de noapte, omul de succes social, cunoscător 
exersat al oamenilor pe care-i prețuiește dar și de care se 
folosește, incapabil însă să vadă cu aceeași precizie In 
viața de familie. Excelent, primul capitol despre relațiile 
soților Burghele, cu studierea paralelă a reacțiilor super
ficiale și de profunzime, pune în evidență falsitatea unei 
căsătorii, în care partenerii, cu optime intenții, nu văd lu
crurile cele mai clare : Nadia îndrăgostită de soț, nu-și dă 
seama că acesta nu o iubește, Burghele, loial, nu percepe 
infidelitatea soției. Capitolele următoare se raportează ex
clusiv la biografia victorioasă a inginerului. Fiecare capi
tol vine cu o altă perspectivă, iar la sfîrșit constatăm că 
nici un inel nu lipsește din demonstrație, că atitudinea Iui 
Burghele a fost demontată piesă cu piesă și explicată isto
ric. Personajul se ridică pînă la mit. mit al puterii, bazată 
pe merite dar și pe conjunctură, urmînd obișnuitul ciclu al 
urcușului, apogeului și declinului. Cu un plus de insistență 
din partea scriitorului, Burghele ar fi putut colecta sensurile 
cărții. V

Unul din meritele romanului stă In frecventele motivări 
de psihologie socială aplicate lumii noastre. Acordînd im
previzibilului fiecărei personalități cit trebuie acordat. Vir
gil Duda nu se sfiește să apeleze, cînd crede de cuviință, 
la explicații sociale, fie că se raportează la relațiile dintre 
„foștii" și actualii conducători ai uzinei sau la episoade le
gate de reacțiile unor indivizi în noi condiții istorice (cazul 
părinților lui Burghele). Scriitorul procedează fără patimă, 
cu umoare egală, supus mereu obiectului. De aici, accen
tele de ironie și umor, stăpînite și ele, în consens cu miș
carea generală a cărții. Este drept că punctele nevralgice 
sînt evitate, dar rcmancierul nu se lasă sedus nici de mi
nima rezistență, preferind terenul solid pe care 11 explorea
ză liniștit, convins de eficacitatea metodei sale.

Liviu Leonte



J
ulia a fost fiica neîntrecu- 
tulul filolog, filozof, savant, 
om de litere, Bogdan Petri- 
celcu Hasdeu, care a domi
nat viata noastră culturală 

jrln erudiția lui uimitoare.
Prin maturitatea ei precoce, a 

«imit pe cei din jurul său încă 
de pe ctnd era de o vîrstă fra
gedă. La trei ani și jumătate știa 
să citească, la opt ani vorbea 
nemțește, franțuzește și englezeș
te. La aceeași vîrstă a trecut, la 
o școală de băieți, examenele de 
clasele primare, la unsprezece ani 
a absolvit cursul secundar al li- 

^"ceului Sf. Sava, lulnd premiul I; 
era și laureată a Conservatorului 
de muzică.

Pleacă apoi împreună cu mama 
sa la Paris, unde urmează la Co
legiul Sevigne. La vîrstă de 16 
ani își dădea în chip strălucit — 
la Sorbona — examenul de „ba
calaureat" (în Franța, primul 

grad universitar, corespunzător 
ea licența de la noi). Urma ca 
studentă 1« LTniversitate și în 
același timp frecventa și cursu
rile d-lui Scury de la Hautes-Etu- 
des.

înaintea celei de a 16-« aniver
sări a ei, Iulia Hasdeu consemna 
următoarele : „Era la 14 noiem
brie 1885, împlineam 16 ani. Cînd 
mjjMdeșteptai în acea dimineață 
a^^^naugura vîrstă mea de dom
nișoară, am luat în mină volumul 
lui Victor Hugo, LES CHANTS 
DU CREPUSCULE. Cartea se des
chise singură la pagina preferată, 
citită și recitită, învățată pe dina
fară și însemnată cu o floare 
albă. Ochii mi se opriră mai Întîi 
pe această strofă :

Nu-ti tîrl gîndul prin astă 
lume.

Visul avîntă-ți-1 mai sus de
ea. 

N-ai pe pămînt cărare anume. 
Pe cer îti lucește o mîndră 

stea.

Și din acea zi mi-am luat ca 
deviză aceste versuri. Am plîns 
adeseori, pe ascuns, deasupra pa- 
ginei cu deviza sfîntă, dar prin 
lacrimi am întărit mai mult le- 
gămîntul de a fi credincioasă 
devizei mele".

Și. mai departe, citind celebrul 
vers al lui Corneilles :

A vaincre sans peril, on 
triomphe sans gloire ! 

Afirmă cu tărie :
» «Vreau să înving, și sînt si
gură de izbîndă!"...

La o vîrstă cînd alții sînt stu- 
denti, Iulia a tinut la Sorbona 
două conferințe cu adînc substrat 
științific; una despre «Logica ipo
tezei", alta asupra «Cărții a doua 
a lui Herodot".

In aprilie 1888 urma să depună 
licența. Ea își alesese ca subiect : 
Filosofla nescrisă a poporului ro
mân. Dar încă din anul 1837 în
cepuse să verse sînge. Pe malu
rile lacului Geneva mal întîi, apoi 
la Mănăstirea Văratec, încearcă 
zadarnic să-și întărească sănă
tatea șubrezită.

încă din 1882, Iulia scrie mult 
și variat. Uimitoarea ei capacita
te intelectuală s-a manifestat în 
cele mai diverse domenii : roma
ne pentru copii, legende, come
dii, poezii (în românește și mai 
ales în franțuzește), «Românie”, 
«Feuille vert de chene' și mai cu 
seamă «Berceuse roumaine" («Cîn- 
tec de leagăn") traduse în limba 
română de părintele său.

Opera sa este publicată doar 
în parte. Intr-una din cele mai 
interesante scrieri ale sale: 
«Bourgeons d’avril", Iulia Hasdeu 
dă dovadă de-o profundă și a- 
dîncă pătrundere a psihologiei 
sufletelor umane. Opera sa e stră
bătută de cele mai nobile senti
mente, avînt spre frumos, duio
șie, respectul valorilor spiritua
le, disprețul pentru manifestări
le zgomotoase ale mondenității.

Deși creațiile Iuliei, se află în 
mai mare parte nepublicate, totuși 
datorită celor trei volume care au 
apărut, opera sa poate fi pusă ală
turi de aceea a Elisabethei Barett 
Browning, autoarea acelui minunat 
poem sinteză a zbuciumului su
fletesc modern «Aurora Leight”.

In ambele opere întîlnim ace
eași inspirație, adaptată la ace
leași luminoase Izvoare ale anti
chității Șl aceeași adînclme a 
cugetăriL

Un al patrulea volum, care ar 
fi trebuit să apară, era intitulat: 
«Pensees et Impressions*.

Amintim că tsl împodobea de 
mite ori strofele cu ilustrații 
care Învederează talentul său
multiplu.

Asupra poeziilor Iuliei In limba 
franceză, s-a pronunțat poetul 
frar rez cu renume mondial 
S- /-Prudhomme, spunînd între 
altele :

«Sînt înmărmurit de precoci
tatea acestei inteligente tinere și 
de acest talent ajuns atît de si
gur, la o vîrstă la care încercă-
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rile poetice nu sînt obișnuit, 
decît dibuiri... Talentul jău este 
asemănător unei flori rJnunate a 
cărei deschidere a f<-st brusc în
treruptă, dar în cure botanistul 
recunoaște toate caracterele celei 
mai rari varietăți".

Filosoful Emile Boutroux, isto- 
torlcul Lduis Leger vorbesc cu 
părere de rău de pierderea în
cercată prin moartea strălucitei 
lor eleve.

In proză, Iulia scrie piese de 
teatru: «Idyle moldave", «L'ami 
de Trajan", «Les Heiduques" etc.

Nuvela «Sanda" a fost publicată 
în Revista Nouă.

Cu un an înainte de a apare 
«Revista Nouă", sub direcția lui 
Bogdan P. Hasdeu, fiica lui scrie 
în românește poezia «România", 
în care iubirea de libertate a 
Patriei este tot atît de intensă ca 
și a bunicului său Alexandru 
Hasdeu, care proorocea prin poe

zia «Sămînța românească" : «Aș
teptați I Totul vine cu timpul!' 

Și-a prevăzut moartea, cu cinci 
luni înainte, după cum se vede 
din poezia .Solitude" (Singură
tate) :

O mon âme, esprit noble et 
pur, 

Degage-toi de la matiere. 
Romps tes liens honteux, et 

fiâre, 
Quitte le corps, sejour obscur, 
Et viens dans l’ether, esprit 

pur,
Pour nous y baigner de 

lumiere I
In traducere, de B. P. Hasdeu :

O. sufletul meu, spirit nobil și 
curat,

Desfă-te de materie,
Rupe-ți legăturile tale 

rușinoase și mîndru
Părăsește-ti trupul, lăcaș

Întunecos, 
Și vino în eter, spirit curat. 
Să ne scăldăm de lumină".

Este cîntecul lebedei, cele dia 
urmă versuri ale sclipitoarei po
ete Iulia Hasdeu.

In toamna de acum optzeci și 
unu de ani, între zidurile vechi 
ale unui așezămînt domnesc din 
cetatea de scaun s-a stins un 
geniu : Iulia Petriceico Hasdeu ■

In țară, jalea a cuprins toate 
Inimile care au cunoscut-o pe 
geniala copilă.

Un copil de geniu. Astfel ne-o 
înfățișează în notele lor cei care 
au cunoscut-o de aproape și mai 
ales Ionescu-Gion, făcîndu-ne să 
prețuim în uimitoarea precocitate 
a Iuliei, talent și minte scînteie- 
toare, unite cu cea mai profundă 

și subtilă sensibilitate.
Poetul Al. Vlahuță scrie în 

duioase versuri ;

.... Să poarte-atîta minte 
Un cap așa de tînăr, 
A fost de neiertat".

La fel și Odobescu: In Con
vorbiri literare a făcut o prezen
tare poeziilor Iuliei Hasdeu, și 
aceasta cînd revista depășise 
două decenii de existentă.

Delavrancea, care a cunoscut-o 
încă de cînd Iulia Hasdeu a fost 
elevă la liceul «Sf. Sava", scria 
următoarele: «Iulia Hasdeu era 
una din acele ființe excepționale 
a căror frumusețe caracteristică te 
robea, așa îneît, văzînd-o odată, 
niciodată nu o mai. uitai".

Distinsul maestru francez Mai- 
llart, care a fost profesorul Iuliei, 
adînc mișcat de amintirea ei fer
mecătoare, ne dă perfect imaginea 
genialei poete.

Pictorul Maillart a cunoscut și 
a înțeles acest cap genial: iată 
de ce-a reînviat cu sufletul cel 
adevărat chipul ei.

Portretul Iuliei a mal fost făcut 
în țară de G. D. Mirea, «din 

aburi de lumină", cum îl caracte
rizează Hasdeu. și a fost schitat 
după natură pe catafalc, de 
Hentia.

C. Manolache a scris o carie 
cu titlul: «Sclnteietoarea viată 
a Iuliei Hasdeu", volum închinat 
culturii românești și o rugăciune 
pioasă tragicului destin al unei 
fecioare ce și-a închinat zilele 
frumosului.

Dar durerea cea mai profundă 
a suferit-o marele Hasdeu care 
întreaga viață a fost un temut 
luptător, prin acea duioasă «Po
veste a crinului" ca și prin «Sic 
Cogito", care a deslăntuit un mare 
interes în capitală.

«Un mormînt poemă", ridicat In 
cimitirul Bellu, este descris astfel 
de scriitorul Ionescu-Gion:

«In adevăr, acest mormînt fără 
pereche reprezintă într-un mod 
plastic o poemă în două cînturi: 
deasupra pămîntului cu globul 
său și cu vanitățile sale de azi 
pînă mîine i în fund, cerul cu 
stele și cu îngeri într-un infinit 
de lumină".

Iar castelul Iuliei Hasdeu, 
din Cîmpina, care este un monu
ment unic arhitectonic, imortali
zează genialitatea Iuliei, fiind 
totodată și un simbol al puterii 
eterne și infinite a creatoarei I

Sufletul, acest «aur ales", e un 
motiv care va reveni și în opera 
lui Hasdeu. După ce moartea 
ființei sale iubite l-a înfrînt, el 
se va asemui însă pe sine însuși 
cu mineralele tari.

«Cît timp erau pe pămînt amîn- 
două : Iulia nevastă-mea șl Iulia 
fiica noastră, eu serbam totdea
una pe ale mele două Iulii, în 
ziua de 2 iulie. La 19 iunie 1902 
— tocmai 2 iulie stil nou — a 
răposat și a doua Iulie a mea. 
Ei bine, și de acum înainte, eu 
voi serba nestrămutat aceeași zi 
de 2 iulie, o voi serba liniștit și 
mulțumit, căci pentru mine, da, 
pentru mine ele n-au murit",. .

dr. Goșpar P. Hașdeu
Paris

SAINTE-BEUVE

La un secol de la dispariția fizică a Iul Satnte- 
Beuve. opera sa rezistă timpului, e serios co
mentată, readusă in actualitate, valorificată la 
toate nivelele dar 9! respinsă, contestată in to
talitate critica lui n-a trecut în seria .documente
lor' de arhivă literară șl nici nu s-a perimat, cu 
toate că unele dintre ideile critice asupra unor 
scriitori de valoare sînt azi de-a dreptul nepo
trivite. impresionismul său n-a lost de suprafa
ță, ci de adîncime. Dintre articolele teoretice se 
cuvine sd amintim Ce este un clasic ? apărut In 
Le Constitutionnei, luni, 21 oct. 1850, publicat apoi 
In Convorbirile de luni, voi. HI și care consti
tuie un adevărat cod al clasicismului modern. Ac
tualitatea ideilor din acest mic tratat de estetică 
clasică pot fi susținute cu ușurință. După un isto
ric al noțiunii de clasic (apare la romani, Aulu.s 
Gillus) la diferite națiuni din Europa. Salnte-Reuve 
precizează cu claritate Înțelesurile conceptului : 
.Ideea de clasic implică In sine ceva care are 
consistență, care face un toi și o tradiție, care se 
Întregește, se transmite și durează". Exemplele 
(.care e cea mal bună definiție ...') verifică aceste 
Idei, le dă un credit total șl fac posibilă o defini
ție mai întinsă, care poate sta și 02! In fruntea 
oricărui cod de estetică clasică, modernă : „Un
adevărat clasic, cum mi-ar plăcea să-l înțeleg defi
nit, este un autor care a Îmbogățit spiritul uman, 
care i-a sporit, în mod real, comoara, cate l-a si
lii să facă un pas mai mult, care a descoperit un 
adevăr moral fără echivoc sau a surprins o pa
siune eternă în inima noastră, în care totul părea 
cunoscut șl explorat ; care și-a exprimat glndirea, 
observația sau invenția, indiferent sub ce larmă, 
însă largă șl mare, fină și de bun simț, sănă
toasă și frumoasă în sine j care s-a adresat tutu
rora înfr-un stil propriu șl cate este. în același 
timp, al Întregii lumi, într-un spirit nou fără 
neologisme, nou șl vechi, ușor contemporan tu
turor epocilor*. Elogiu] scriitorilor clasici, acești 
prieteni de totdeauna, sinceri, valoroși, modele ale 
genului este un act de excepțională viziune mo
dernă. de gust superior. După un secol de la 
moartea criticului, critica tradițională are un re
prezentant strălucit. Inepuizabil în idei critice, 
un .Impresionist*. un .structuralist', Textele sale 
au devenit șl ele clasice, adică durează, se 
transmit, produc plăcere, dinamizează, șl limpezesc 
istoria literară.

LITERATURA ROMÂNĂ 

ÎN LUME

Doi critici de incontestabilă valoare, Constan
tin Crișan și Victor Crăciun și-au asumat riscul 
de a elabora o panoramă asupra literaturii ro
mâne în lume, act de înalt patriotism. Autorzl ișl 
intitulează modest lucrarea ca un Eseu asupra bio
grafiei externe a literaturii române cu o prefață 
de cunoscutul critic francez Pierre de Boisdeffre 
(Editura .Meridiane', Buc. 1969, 130 p.). Caldul șl 
evocatorul Cuvfnt Înainte cl criticului francez in
troduce pe cititorul străin în spațiul șl cultura ro
mânească eflei .România tămîne o insulă latină, 
o punte între Orient și Occident, un focar vi
vant de Inspirație pentru romancieri șl poeți*, 11 
familiarizează cu literatura și specificul scriito
rilor noștri.

Panorama literaturii române în lume are un sens 
bine precizat chiar de autori • „Ea Încearcă să 
răspundă pe scurt la întrebarea • ce interes au 
sfîrnit peste hotare scriitorii români dlntr-un anu
mit moment al dezvoltării noastre istorice". In
cursiunile care se fac în literatura folclorică. In 
cea veche, clasică și modernă, în actualitatea 
imediată contribuie la clarificarea și revalorizarea 
răsplndiril artei literare românești în lume. Mai 
mult : acum se poate stabili, analiza pe texte, pro
cesul de sincronizare cu literaturile europene mai 
ales. Constantin Crișan șl Victor Crăciun au adus 
prin această lucrare o contribuție efectivă, funda
mentală la radiograila interioară a răsplndiril lite
raturii române In lume. întrebările pe care auto
rii ie pun sintetizează finalitatea panoramei, sen
sul el de necontestat : „Ce a determinat interesul 
străinilor față de cultura șl literatura română 9 
De ce unele opere au fost receptate pe plan eu
ropean și mondial ? Care au fost motivele unei 
impresionante tălmăciri ale folclorului, ale Ope
relor lui Alecsandri, Eminescu, Creangă, Caragia- 
le, mal apoi ale celor nparținînd Iul Rebreanu, 
Sadoveanu, Enescu sau Brâncuși 9*. Răspunsul la 
aceste întrebări îl găsim la capitolele rezervate 
Folclorului, Aspectelor literaturii române în alte 
limbi pînă la M. Eminescu, Perioada marilor cla
sici, Scriitori ai secolului al XX-lea, Preludii și 
interludii universale și Literatura contemporană, 
tocte elaborate sintetic, cu o bibliografie selec
tivă care desigur se poate extinde, îmbogăți. Tex
tele de referință (monografii, biografii ale operei, 
exegeze, articole de un interes deosebit) sînt co
mentate. De asemenea, valoarea traducerilor fă
cute, ecoul lor în presa de specialitate din alte 
țări. Autorii nu uită sâ-șl expună și propriile loi 
reflecții critice, de cele mai multe ori de esență 
comparatistă, cum sînt opiniile despre G. CăTl- 
nescu, care, .este unul din reprezentanții de sea
mă ai romanului modern contemporan. Enigma Otl- 
liei sau Bietul îoan’de, puțind ii puse alături de 
romanele lui Mauriac, purtînd același sigiliu al 
frămîntărilor soclal-pslhologice care au dat cele
britatea unui ciclu ca Forsyte Saga al lui Gals
worthy". Dacă clasicii au o circulație în lume des
tul de reprezentativă, intermitentă, unit autori mo
derni sînt complet neglijați. H. P. Bengescu nu 
are încă nici o traducere La fel opera lui Camil 
Petrescu nu se bucură de un altfel de tratament. 
Activitatea de critic șl Istoric literar a lui E. Lo- 
vinescu. G. Călinescu, T. Vianu, Mihai Ralea, D. 
Popovlci, Liviu Ruju, Edgar Papu șl alții e aproa
pe Inexistentă în traduceri de largă circulație. Din 
poezia Iul Ion Barbu nu există nici o plachetă 
tradusă undeva.

O deosebită răspîndlre cunoaște literatura con
temporană. Traducerile făcute, atît In volume se
parate sau antologii, marchează un moment al 
difuzării literaturii noastre în lume. Zaharla Stan- 
cu cu romanul Desculț a .devenit un mesager al 
creației române în 40 de limbi'. O mai mare a- 
tentle trebuie acordată în viitor traducerilor din 
poezie IV. Vofculescu, Virgil Teodorescu, St. Aug. 
Doinaș. Vasile Nicolescu, N. Stănescu, Cezar Bal- 
■ din proză și critica românească contempo
rană.

Rcnorcnta literaturii române în lume a Iul Con
stantin Crișan șj Victor Crăciun e un instrument 
util de informare care se cere în viitor revizuit, 
completat cu date noi.

Z. S.



ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA OPEREI LUI

LUCRETIU PĂTRĂȘCANU

PROBLEME 

Filozofice 
io

Sînt deosebit de com
plexe problemele analizate 
de Lucretiu Pătrășcanu, 
Lucrările lui în care abor
dează teme istorice cuprind 
veritabile analize social- 
politice. .Un veac de fră
mîntări sociale* sau .Sub 
trei dictaturi" demonstrea
ză cu prisosință aceasta. 
.Problemele de bază ale 
României" readuc în dis
cuție aspecte ce vizează e
lemente de perspectivă ale 
unei țări ce se zbătea să 
iasă din criza și mizeria 
cumplită în care o înglo
base un război nimicitor, 
probleme pe care un întreg 
popor și le punea pentru 
a le rezolva în cadrul e
fortului general ce trebuia 
să ducă societatea româ
nească la libertate.

In fiecare din lucrările 
lui Pătrășcanu, găsești e
lementele esențiale ale u
nui program, care era pro
gramul de luptă al celei 
mai înaintate forte sociale- 
proletariatul — sentimen
tul cetățeanului militant 
care e devotat unei idei 
și unei ideologii, pe care 
o apără, o susține și pro
pagă. Dacă în lucrările la 
care ne-am referit, acestea 
sînt prezente în modul de 
abordare și tratare al pro
blemelor, în .Curente și 
tendințe în filozofia româ
nească*, elementul de fond, 
cel ce constituie materia 
din care este făcută în
treaga lucrare, este filo
zofia.

Lucretiu Pătrășcanu și-a 
adunat și grupat eseurile 
sale filozofice în lucrarea 
.Curente și tendințe în fi
lozofia românească", scri
să de fapt în 1945 și pu
blicată în 1946. După cum 
precizează autorul, aici el 
încearcă o punere „în dis
cuție a tematicii generale 
a filozofiei românești con
temporane, stabilirea in
fluențelor pe care le sufe
ră. a încadrării și caracte
rului ei general" (p. 8).

A realizat oare Pătrășca- 
:: o lucrare de filozofie 
rnrrtruirTfliT Sau, mai co
re—. este lucrarea lui Pă- 
—tț-î-j numai o lucrare 
6e ttarofie românească?
Mri Categoric nu l Ea 

c izbutită încercare 

de analiză a filozofiei ro
mânești, văzută în contex
tul mondial, în cadrul cu
rentelor și orientărilor fi
lozofice ale vremii; este 
în același timp, prima în
cercare de asemenea pro
porții făcută de un teore
tician marxist, care scrie 
nu numai despre trecutul 
și prezentul filozofiei ro
mânești, ci și despre vii
torul ei.

.Obiectul pe care ni l-am 
propus — scrie Lucretiu 
Pătrășcanu — este punerea 
în discuție a tematicii ge
nerale a filozofiei româ
nești contemporane, stabi
lirea influentelor pe care 
le suferă, a încadrării și 
caracterului ei general".

Pe acest teren el face — 
pentru acel timp — și o 
izbutită expunere a con
cepției materialist-dialectice 
despre lume, o bună pro
pagandă în favoarea filo
zofiei proletariatului. Or, 
în condițiile luptei ideo
logice din acele zile de 
după eliberare, cînd for
țele reacțiunii făceau to
tul pentru a-și păstra po
zițiile, studiile lui Pătrăș
canu aveau un sens și o 
importantă deosebită.

De ce a abordat pro
blematica filozofiei româ
nești ? Pentru că o aseme
nea discuție o credea ne
cesară și urgentă. „Nece
sară pentru că nu trebuie 
să se uite că la noi, mai 
mult decît în alte țări, cu
rentele de gîndire s-au 
împletit cu atitudinile po
litice, iar unele din șco
lile filozofice existente au 
oferit puncte de sprijin 
ideologic, în special mișcă
rilor de dreapta; nu se 
poate face însă muncă te
meinică pentru a înlătura 
întregul rezidium al ideo
logiei și mentalității fas
ciste și naziste, după cum 
nu se poate începe, în 
mod serios, o clarificare pe 
planul ideilor, fără să nu 
atingem tocmai problemele 
de bază ale filozofiei ro
mânești; urgentă — deoa
rece pînă acum nu s-a pă
șit la analiza producției 
noastre filozofice care a 
rămas mai departe sub ex
clusiva influentă a curen
telor idealiste și mistice".

După cum se vede, Lu
cretiu Pătrășcanu concepea 
asemenea acțiune ca parte 
integrantă a unei munci 
complexe ce urmărea re
facerea și înoirea societă
ții românești, înoire în 
care ideologicului îi rezer
va un loc deosebit.

In volumul .Curente și 
tendințe în filozofia româ
nească*, sînt brodate ches
tiuni deosebit ae cuprinză
toare. Dacă ar fi să trans
criem numai denumirea 
capitolelor — Cap. I, Evo
luția gîndirii filozofice con
temporane, Cap. II — Cu
rente și tendințe actuale în 
filozofia românească, Cap. 
III — înapoi la Conta ?, 
Cap. IV — Materialismul 
dialectic, legi și cuprins, 
fără să ne referim la dife
ritele paragrafe și tot s-ar 
înțelege ce gamă de pro
bleme a abordat.

Teoreticianul român era 
convins că în .cuprinsul 
unor frămîntări sociale și 
politice intense, deși ade
seori cu reflexe directe și 
nemijlocite, dincolo de ac
tualitatea imediată, filozo
fia are totuși un rol deo
sebit de însemnat în cu
prinsul acestor frămîntări. 
Pentru că nu există posi
bilitatea de a lua o atitu
dine în viată, fără un su
port filozofic. Sau. mai 
bine zis, orice atitudine se 
reazimă pe un anumit fel 
de a privi lumea, pe o în
cadrare într-un .Weltan- 
schaung* — ceea ce pre
supune un fundament, o 

idee filozofică de bază, 
care prin forța lucrurilor 
face parte dintr-un sistem 
de gîndire indiferent dacă 
întreg acest proces, trăit 
individual, este conștient, 
sau nu* (pp. 6-7).

Lucrețiu Pătrășcanu cu
noaște foarte bine că filo
zofia prezintă importanță 
nu numai pentru că este 
un mijloc de interpretare 
a lumii, ci și pentru că 
poate avea și are un 
rol de intervenție de
osebit de important în ac
țiunea de transformare a 
lumii. Oare nu Marx ară
tase cu un secol mai îna
inte că „filozofia .. " (Teza 
XI din K. Marx)

Această teză este propu
să și subînțeleasă atunci 
cînd Pătrășcanu îl citează 
pe Marx, după care „așa 
cum filozofia găsește în pro
letariat arma sa materială, 
tot așa proletariatul gă
sește în filozofie arma sa 
spirituală*, la fel cum în
țeleasă și demonstrată es
te și ideea conform căreia 
filozofia are un rol de 
îndeplinit, prin intervenția 
ei directă, în viata și fră- 
mîntările sociale. In acest 
context el pornește în a
naliză „de la influența pe 
care filozofia o poate juca 
în cadrul vieții sociale ro
mânești*, și judecă „în
treaga producție filozofică 
prin această prismă și în 
funcție de un asemenea 
rol" (p.8). Criteriile avute 
în vedere sînt mai puțin 
filozofice și mai mult po- 
litico-ideologice.
A. EVOLUȚIA GINDIRII 
FILOZOFICE CONTEMPO
RANE

1. Avea dreptate Pă
trășcanu cînd scria, în 
1945, că în România „nu 
se poate încă vorbi de un 
fenomen de masă, atunci 
cînd discutăm întinderea 
pe care a luat-o circulația 
lucrărilor de filozofie, co
mentarea sistemelor stră
ine sau difuzarea scrieri
lor originale ori cu pre
tenția de originalitate" 
(p. 5). El preciza în ace
lași loc că „plasarea preo
cupărilor filozofice în aten
ția unui public în continuă 
creștere, setea de cultură 
filozofică a unor medii din 
ce în ce mai largi, apari
ția continuă de lucrări fi
lozofice, toate acestea cre- 
ază posibilitatea influență
rii ideologice a unei în
semnate părți din intelec
tualitate, din mica burghe
zie românească, mîine 
chiar, a unei părți din 

muncitorime, prin mijloci
rea filozofiei*. In această 
privință, socotea Lucretiu 
Pătrășcanu, nu există ba
riere fixe. Și el avea per
fectă dreptate. România 
trăia o efervescentă ideo
logică puternică. Preocu
pările teoretico-filozofice 
ale perioadei interbelice e
rau prelungite, dezvoltate 
și completate cu elemente 
noi, apărute din nevoi spi
rituale și social-politice 
ale unei etape noi. Pentru 
mai buna înțelegere a e
senței acestora era nece
sară surprinderea cadrului 
real în care se punea pro
blema. Iată de ce Pătrăș
canu, făcînd un tur de o
rizont asupra filozofiei con
temporane, realizează o sin
tetică expunere a unor 
teorii și orientări, dar și o 
polemică inteligentă cu teze 
și idei greșite, prezentate 
însă de ideologii idealiști 
ai vremii ca ultime achi
ziții.

.Hegel din nou actual*, 
.Intre idealism și misti
cism', .Noul idealism ger
man și Fenomenologia', 
.Fenomenologia și conclu
ziile ei fideiste : Max Sche
ier*, .Concluziile existen
țialiste ale filozofiei lui 
Martin Heidegger*, sau

„Bergson și intuiționismul", 
.Elementul mistic in filo
zofia lui Bergson*, „Fideis- 
mul și științele pozitive', 
iată numai cîteva aspecte 
abordate de Lucrețiu Pă
trășcanu în primul capitol 
al lucrării sale. Alte as
pecte privesc „Izvoarele și 
temeiurile filozofice', .Bur
ghezia și tribulațiile ei fi
lozofice', „Intre infrastruc
tură și suprastructură', 
„Sfiiturile de epoci isto
rice și credința lor filozo
fică" etc., în fond este 
vorba de elemente ce vi
zează o modalitate de înțe
legere a unor probleme de 
fond.

2. De la bun început im
presionează probitatea a
bordării, sinteza tratării și 
calitatea informației.

Nu este vorba de eru
diție ieftină, ci pur și 
simplu de o cunoaștere, în 
esență, a ceea ce trebuia 
cunoscut. Tratarea, deși 
sintetică, este suficient de 
expresivă și nuanțată.

„Misticismul modern este, 
în bună parte, de natură 
religioasă, cu toate că nu 
o singură dată își are 
punctul de plecare dinco
lo de cadrul religios pro- 
priu-zis, într-un animism 
primitiv sau în prejudecăți 
de o factură foarte apro
piată" (p. 14) — scria el.

După părerea lui Pătrăș
canu, părere exprimată în 
anul 1945, „misticismul o
cupă în filozofia contem
porană o poziție din cele 
mai puternice, după cum 
trecerea de la idealism la 
misticism colorează multe 
din aspectele ei" (p. 14— 
15). Și el, pentru a ilustra 
tezele sale, folosește în 
mod corect idei și teze 
din studiile lui Camil Pe
trescu ’), sau Le Dumont- 
Wilden2).

„Nu este surprinzător că 
acest amestec mistico-idea- 
list și noile creații meta
fizice, cu substratul lor 
obscurantist, animist și 
guasi-mitclogic, au fost 
salutate cu deosebită sa
tisfacție de către unii fi
lozofi de la noi, cei mai 
multi de esență legionară" 
(p. 15). Și Lucrețiu Pătrăș
canu, citîndu-1 pe Vasile 
Bănciiă3), care s-a situat 
„pe aceeași linie ideologică 
cu Nae Ionescu", atrăgea 
atenția că cerința acestora 
spre o „intercalare la spi
ritualitatea înaltă, la etni- 
cism, la religie și metafi
zică', însemna obscuran
tism, misticism ortodox, 
primitivism.

3. Ar merita o analiză a
parte modul în care pri
vește Pătrășcanu raportul 
dintre „noul idealism ger
man și fenomenologia', 
trăsăturile caracteristice ale 
Fenomenologiei. După Lu
cretiu Pătrășcanu — „fe
nomenologia și concluziile 
ei fideiste", pe baza exem
plului lui Max Scheier, 
„concluziile existențialiste 
ale filozofiei lui Martin 
Heidegger", pentru a ve
dea nu atît faptul că unii 
„descoperă" asemenea lu
cruri, ci mai ales cum în
țelege Pătrășcanu să su
gereze critica acestor o
rientări, cum îi pune pe 
ei să se critice, cum avea 
de-a face — de fapt — cu 
multe izvoare ale misticis
mului contemporan.

„începuturile misticismu
lui modern sînt mult mai 
vechi și pornesc chiar de 
la Kant" (p. 25—26) —
scria el. Dar de la Kant 
pînă la perioada Germaniei 
hitleriste, de la Kant pînă 
la un Nae Ionescu, cîte 
nu s-au petrecut! Oare 
trebuia să facă Pătrășcanu 
o analiză aici ? Nu și-a 
propus și nici n-ar fi fost 
nevoie. El a punctat un 
drum, a pus jaloanele unei 
căi de înțelegere a unor 
fenomene, și cu aceasta el 
și-a atins scopul.

4. Nu este scăpată din 
analiză filozofia lui Berg
son, pe care Lucrețiu Pă
trășcanu o vede nu numai 
ca „un curent antiintelec
tualist și antirationalist, nu
mai pentru că neagă inte
ligentei puterea și darul 
de a servi cunoașterii, de 
a fi un instrument al cu
noașterii, reducînd-o doar 
la un mijloc pus la înde- 
mîna acțiunii", ci și pen
tru că .prin rolul și înțe
lesul pe care el le dă in
tuiției, această filozofie se 
plasează pe o linie mistică, 
după cum mistică este la 
Bergson concepția asupra 
.elanului vital", mistic fe
lul cum înțelege absolutul 
și drumul pe care intuiția 
îl deschide spre acest ab
solut, sustras posibilității 
cunoașterii pe calea inteli
genței" (p, 29).

La întrebarea dacă berg- 
sonismul cuprinde sau nu 
concluzii de natură scepti
că, Pătrășcanu răspunde r 
această concepție antiinte- 
lectuală „poartă germenele 
scepticismului, chiar dacă 
nu sub forma sa tranșantă, 
clară și categorică, dar to
tuși ca o evidentă și ob
servabilă tendință" (p. 30). 
Ori tocmai pentru că pre
misele acestei filozofii pot 
duce la concluzii sceptice 
a socotit Pătrășcanu că 
este necesar ca să fie sub
liniat „acest păcat*.

Nu sînt neglijați nici 
„moraliștii anglo-saxoni' 
(Alexander, B. Russel și 
Whitehead), nici „realiștii 
americani' (Perry și Hoit 
de la Harvard, Marvin și 
Spanlding de la Princeton, 
Pitkin și Montague de la 
Columbia etc.), care cu a
numite nuanțe, apără ace
leași poziții ca și primii.

Referitor tocmai la aces
te nuanțe, și căutînd să 
sublinieze evoluția firească 
ce a existat în cadrul a
cestor orientări, Pătrășca
nu preluînd o caracterizare 
făcută de Philippe Devaux, 
într-un articol publicat în 
1939 în „Revue Internatio
nale de Philosophic", afir
ma : „Neorealiștii englezi, 
voind să reconstruiască va
loarea adevărului în filozo
fie, au căutat să se dis
tanțeze atît de absolutis
mul idealist, cît și de psi
hologismul pragmatist, și 
au pus pe primul plan 
independenta lucrurilor ex
terioare. Numai că ei nu 
s-au oprit aici" (p. 32). Și 
prelungind caracterizarea 
pe baza oscilațiilor și re
acțiilor lui Whitehead, „fi
gura cea mai interesantă 
a întregii școli", se atra
ge ' atenția asupra pericu
loasei lor poziții ce duce 
spre scepticism.

In fond, aceeași caracte
rizare este valabilă și pen
tru „realiștii americani", 
care au avut devieri de a
celași tip nu mai puțin 
frecvente. „Scepticismul 
și-a făcut și aici apariția. 

Santayana, unul dintre re
aliștii criticiști — scris 
Pătrășcanu — susține în 
mod deschis neputința de 
a verifica existența lucru
rilor ; însăși existenta ni 
se înfățișează ca o simplă 
probabilitate' (p. 34).

Cum s-a ajuns la această 
situație ? Cauzele sînt mul
tiple. Lucrețiu Pătrășcanu 
insistă, în acest context, 
asupra uneia cu mari im
plicații. „Există o încerca
re de mari proporții de a 
folosi anumite rezultate ob
ținute de fizica atomică, 
în sensul unei interpretări 
idealiste a fenomenelor 
din natură. Această încer
care nu pleacă însă de la 
ceea ce reprezintă în rea
litatea lor noile teorii și 
experiențe fizice — ci in
vers, din dorința de a găsi 
un sprijin idealismului în 
științele exacte. Aceste te
orii și experiențe sînt su
puse unei interpretări de 
la început părtinitoare" — 
scria pe deplin întemeiat 
Lucrețiu Pătrășcanu.

Pornind de la această 
premiză, el a încercat să 
arate „cît de nejustiK '?,ță 
este tendința de a ' . . )a 
premizele idealismului ple- 
cînd tocmai de la datele 
certe ale fizicii moderne' 
(P- 34).

5. n. acet t caduu rrebuie 
privite paragraffee: „Fi-
deismul și științele poziti
ve", .Tendințele finaliste 
încearcă să pătrundă și în 
biologie", și „Intre știință 
și filozofie", în care se 
face nu numai o trecere 
în revistă a noii problema
tici apărute, ca rezultat al 
descoperirilor în domeniul 
fizicii, ci și o aspră cri
tică a idealismului și, im
plicit, o susținută propa
gandă în favoarea mate
rialismului dialectic.

„Curentele idealiste, și, 
mai cu osebire, tendințele 
sceptice și agnostice în ca
drul acestor curente, cau
tă să-și găsească un su
port puternic în rezultatele 
și concluziile ultime obți
nute in fizică și psiholo
gie. Noul idealism încear.-" 
că să folosească el ar
mele — redutabilele arrr.c 
ale adversarilor de pînă 
mai ieri. Științele exacte 
ar fi încetat astfel să mai 
fie tovarășele și sprijini
toarele materialismului fi
lozofic ; ele se găsesc, dacă 
nu în totalitatea lor, dar 
în orice caz în bună parte, 
în sprijinul idealismului' 
(p. 35).

Acestea sînt însă apa
rențe care au fost specu
late în direcția găsirii u
nui sprijin pentru noul 
idealism — scria Pătrăș
canu. Că încercarea a e
șuat, iar argumentele s-au 
întors împotriva acelor oa
meni de știință care au in
teresul — privit de astă 
dată prin prisma situației 
lor de clasă și a pozițiilor 
pe care le apără — să 
întărească curentele idea
liste și fideiste' — este
astăzi un fapt evident.

Cu toată nereușita, cu 
tot falimentul său despre 
care a scris magistral 
V. I. Lenin în „Materialism 
și empiriocriticism", aceas
tă tentativă a meritat să 
rețină atenția lui Pătrășca
nu (și trebuie să retină a
tenția filozofilor marxiști 
contemporani) mai ales 
pentru implicațiile teoretice 
și practice ce le incumbă. 

încotro își îndreaptă i- 
deaEștii din această tabără 
atacul principal ? In primul 
rînd împotriva cauzalității, 
determinismului și ideii de 
substanță.

„Legea cauzalității înce
tează să mai fie valabilă 
în lumea atomică" — sus
țin fizicienii idealiști. Le
gile mecanicii proprii doar 
macrocosmosului, urmează 
să sufere și ele substanția
le schimbări (p. 36).

Certitudinea se clatină, 
incertitudinea și hazardul 
apar.

Trecuseră doar patru de
cenii de la apariția magis
tralei lucrări a lui V. I. 
Lenin, — „Materialism și 
empiriocriticism" — unde 
era făcută cea mai pro
fundă analiză a unor ten
dințe în care mari savanți 
dar „mici filozofi' au a- 
dîncit eroarea idealismului 
filozofic în acest domeniu.



CRONICA

,S-a plecat de la afirma
rea că in lumea atomică, 
ia microcosm, electronul 
Xre o libertate de mișcare 
■cu neputință de determi
nat. el plasîndu-se in a- 
fara legilor mecanicei, va
labile doar In macrocosm 
— remarca Pătrășcanu. De 
la neputința de a determi
na mișcarea electronului 

s-a trecut mai departe, a- 
firmîndu-se limitarea însăși 
a poziției de cunoașterea 
fenomenului observat* (p. 
37). Și analiza pozițiilor lui 
Heisenberg, Eddington, Le- 
comle de Nouy ș. a. de- 
țnonstrează acest lucru. 
După ce «se ruina* cau
zalitatea și determinismul 
trebuia să se înalțe libe
rul arbitru.

La o atentă privire se 
observă că, în fond, mo
dalitatea de abordare a a- 
cestor teoreticieni era gre
șită. ,Nu plecînd de la 
premisele științei, ci pen
tru a întări concluzia la 
care tindeau să ajungă fi
lozofii idealiști sau aceia 
care doreau să servească 
idealismului, s-a afirmat 
nevalabilitatea legilor cau
zalității" (p. 38), scria fi- 
loz^al marxist român.

^■>1, după ce arată că 
.biologia la rîndul ei a 
fost utilizată, în sensul 
furnizării unor argumente 
nu mai puțin interesante 
și tot în sprijinul idealis
mului" (p. 4G), trece la o 
interesantă analiză a ra
portului ștlință-filozofie, că- 
utînd să surprindă .izvoa
rele și temeiurile concep
țiilor filozofice*, (vezi pp. 
41—47). In aceste paragra
fe, la care se pot adăuga 
cele intitulate «Burghezia 
și tribulațiile ei filozofice", 
„Intre infrastructură și 
suprastructură" și „Sfîr- 
șiturile de epoci isto
rice și creația lor filozofi
că* întîlnești elemente u- 
tile și astăzi celor care se 
inițiază în abordarea pro
blemelor filozofice; tot 
aici întîlnești suficiente e- 
lemente care te ajută să 
înveți nu numai cum tre
buie să analizezi, ci și cum 
să gindești o problemă fi
lozofică. Caracterul de cla- 

al unei filozofii este 
f^Kle bine explicat. Sur
prinderea evoluției filozo
fiilor, acestea păstrîndu-și 
însă permanent caracterul 
de clasă, este bine reali

zată chiar și atunci cînd 
mărginind investigația nu
mai la gîndirea filozofică 
propriu-zisă afirmă că «ma
rile epoci istorice... au dat 
naștere în timpul decaden
ței și dispariției lor, unor 
curente și școli filozofice 
apropiate. Formele de ma
nifestare ale acestor școli 
și curente au putut fi di
ferite, fondul, tendințele și 
orientarea lor generală au 
avut însă multă asemăna
re’ (p. 55). Și el explică a- 
ceastă stare prin condițiile 
social-economice și politice 
care o generează.

,In fata procesului de 
decădere a formelor de 
viată economică, a destră
mării vieții sociale, în fața 
insuficientei si defectuozi- 
tății mecanismului politic, 
atitudinea păturilor supra
puse și privilegiate n-a pu
tut diferi prea mult, fie că 
este vorba de stăptnii de 
sclavi, de aristocrația feuda
lă și de oarvenitii ei, sau 
de marii magnați ai capita
lismului. Aceeași lipsă de 
perspectivă istorică — deci 
neîncredere în viitor ... a- 
ceeași aderență față, de for
mele de viață socială de 
pînă atunci — deși aceste 
forme sînt definitiv con
damnate de mersul istori
ei... aceeași adversitate 
fată de orice înnoire — ia
tă ce caracterizează atitu
dinea tuturor acestor pă
turi* (p. 55—56), scria Pă
trășcanu cînd lua în discu
ție «atitudinea socială a a- 
cestor pături și clase’ și 
nu cea individuală, .care 
putea fi diferită, de la om 
la om*.

Marxistul român remar
că faptul că «atitudinea so
cială a unei clase i.si gă
sește una din expresiile cl 
cele mai adecvate tocmai 
în producția ideologică și, 
în primul rînd, în filozofie”, 
pentru că .filozofia oferă 
elementele necesare ce 
stau la baza întregii con
cepții, care fixează poziția 
în fata vieții și a proble
melor ei, atît a individului 
cît și a colectivității” 
(p. 56).

Pe acest teren Lucrețiu 
Pătrășcanu găsește „punc
tele de asemănare amin
tite", în sensul că în pe
rioada de declin, de des
compunere a unei orîndu- 
iri sociale, clasele domi
nante se găsesc într-o sta

re de oboseală, fug din 
fata realității, caută un re
fugiu în religie, cultivă 
misticismul, .neîncrederea 
în forțele inteligenței, ne
încrederea în putința ei de 
a înțelege realitatea”, în 
fond dezarmarea în fata 
forțelor înconjurătoare pe 
care în aceste condiții nu 
le mai pot pricepe.

.Aceste elemente comune 
în atitudinea claselor su
prapuse, la fiecare sfîrșit 
de epocă istorică, determi
nă și acele asemănări din 
domeniul filozofiei, a cu
rentelor de idei și a ten
dințelor, fățișe sau mas
cate, care își fac apariția, 
la un moment dat” (p. 57) 
scria Pătrășcanu.

Cu toate nuanțele care 
pot fi oricînd descifrate 
tntr-o analiză a filozofiilor 
la .sfîrșit de epocă", cu tot 
mozaicul de tendințe și ori
entări ce se manifestă în 
asemenea etape, observa
ția lui Pătrășcanu rămine 
valabilă. Argumentele ce 
le aduce el (pp. 57—74), 
sînt suficient de convin
gătoare. Simplitatea expu
nerii în nici un caz nu în
deamnă la simplism, ci la 
o abordare la obiect. In 
acest sens te îndeamnă și 
paragraful .O ultimă con
cluzie privind actualita
tea" (pp. 74—76).

Pe baza celor expuse an
terior, Lucrețiu Pătrășcanu 
sublinia în 1945 : .Azi tră
im din nou un conflict a- 
cut între forțele de produc
ție — aflate în creștere 
datorită marelui progres 
tehnic și inventivității ști
inței — și între raporturile 
sociale existente. De astă- 
dată proletariatul este acea 
clasă care reprezintă o no
uă ordine economică, noi 
idealuri sociale și politice. 
El este acel care luptă pen
tru realizarea unei alte con
cepții de viață, pentru a 
da lumii o nouă față” 
(p. 75). Era o convingere 
în slujba căreia Pătrășcanu 
își subordonase întreaga sa 
activitate.

Ovidiu Bădina
’) Vezi Edmond Husserl, 

în „Istoria filozofiei mo
derne", voi. III.

2) Vezi L'evolution de 
l'esprit europeen.

3) Vezi Notită biografică
4) Nae Ionescu, în „Is

toria logicii", p. XIII, XIV.
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O scrisoare a Iul Lucrețiu Pătrășcanu către G. Ibrăileanu.

Bolile cardio-vasculare s-au 
dovedit în ultimii ani mai 
periculoase decit cancerul, 
ele fiind in proporții de 34 
la sută cauza mortalității 
din țările occidentale. Con
cluzia aparține serviciilor de 
cerecetare aflate in slujba 
societăților de asigurare. Mai 
precis, riscul de o face un 
infarct de miocard intre 33 
și 65 de ani ar fi de 1 la 20. 
Din cei loviți, 18 la sută 
sucombă imediat, 30-35 la 
sută mor inainte de a 6-a 
săptămină a evoluției, restul 
sînt salvați.

Cercetările întreprinse de 
«Metropolitan Life Insurence 
Company* din New-Yo'k, 

conjugate cu studiul dr. M. 
Pestei (.Presse medicale” — 
13 sept. 1969), cu dezbate
rile congresului medical de 
la Bichol (Franța) ca și cu 
anchete întreprinse pe 5127 
femei și bărbați de către 
dr. Framingham (Statele U- 
nite) conduc la > serie de 
concluzii interesante din ca
re extragem :

Frecvent coronarierii au 
vîrsta de 40-60 ani. In limi
tele respective, femeia e de 
4 ori mai puțin amenințată, 
iar cazurile sint mult mai 
ușoare.

Faptul de a fi avut un 
părinte coronarian dublea
ză riscul, iar dacă ombii 
părinți au suferit se înmul
țește cu 5 la bărbați și cu 
7 la femei. Riscul e mai pre
coce și mai fregvent la di
abetici. Hipertensivii sînt o- 
dată și jumătate mai expuși 
decît normalii.

Cei a căror greutate e 
cu 30 la sută peste normal 
sînt periclitoți de 3 ori mai 
mult decit cei cu 10 la su
tă sub normal.

Anomaliile cardiogramei, în 
absența oricăror altor sim- 
ptome clinice, sporesc riscul 
de două ori și jumătate.

Anchetele întreprinse de 
Doyle, Doll și Hiif au de- 
monstrat că fumătorii (pes
te un pachet de țigări pe 
zi) prezintă leziuni ale va
selor care contribuie ca ei 
să fie moi amenințați de la 
3 la 5 ori mai mult decit 
nefumătorii.

Rolul cioclului e încă dis- 
cutobri. In orice coz nu are 
influențo binefăcătoare a- 
tri burtă de unii.

Sedentarismul, exercitarea 
unor profesii cu surmenaj 
excesrv. (medicii, ovocatii, 
oomeni de crfoceri, ziariști), 
tactoni emoționali, leziunile 
neuro-vegetotive datorite a- 
gresiunrior, favorizează boii- 
le coronariene fără a putea 
ti stabilite procentaje.

ța bărbați intre 40-59 de 
ani, prezența unuia dintre 
următorii factori : hiperco- 
lesterol, hipertensiune, obe- 
cu‘r‘b,oi*tu"- duble~â ris- 

"i P?2ento o doi o cuadruplează. prezenta a 
bei sporește riscul de 10 
on. iar a tuturor 4 îl Sdo- 
rește de 20 de ori.

Tipul Ideal de individ cel 
mai puțin amenințat de in
farct ar fi; slab, moi curind 
hipotensîv, colesterol scăzut 
nefumător, sportiv fără ex
cese, alimentație modestă, 
omul liniștit. Un asemenea 
tip poate exista ? se întrea
bă medicii. Firește, răspund 
tot ei, dar aceasta nu mai 
e de domeniul medicinei. 
Depinde de pacient dacă 
poate fi un «om liniștit” 

sau preferă... infarctul I

CENTENARUL
U. M. M. R. 
PAȘCANI

Din tradițiile 
revoluționare ale 

muncitorimii 
pășcănene

In acest sfîrșit de octombrie 
ie Împlinesc 100 de ani de la 
Înființarea Aleherelor C. P. R- 
Pașcani, cea mai veche unitate 
de acest iei din Moldova. Re
presented sufletul Întregii așe
zări, de-a-iungui deceniilor au 
crescut și s-au dezvoltat aici 
generalii de muncitori care au 
constituit o parte importantă a 
proletariatului român, a luptei 
sale necontenite pentru dreptate 
socială și libertatea națională a 
poporului nostru. In cele ce 
urmează vrem să reliefăm, în 
mod succint, ca un omagiu a- 
dus acestei sărbătoriri, unele 
momente ale minunatelor tradi
ții revoluționare ale muncitori
mii pășcănene.

Muncitorii Atelierelor C. F. R. 
din Pașcani au o veche și re
cunoscută tradiție de luptă îm
potriva exploatării capitaliste. 
N-a existai moment mai semni
ficativ al dezvoltării istoriei miș
cării noastre muncitorești la 
care muncitorimea ceferistă din 
Pașcani să nu H participat cu 
toate torțele sale. Acțiunile pen
tru dreptate socială, desfășurate 
In această importantă citadelă 
a proletariatului nostru ceferist, 
au cunoscut de nenumărate ori 
In evoluția lor, simpatia și so
lidaritatea mișcării muncitorești 
din Întreaga țară. Primele ma
nifestări mal pregnante pe linia 
organizării și afirmării sunt le
gate, la Pașcani, de deceniul al 
VIH-lea al secolului trecut. Din 
anul 1885 s-au pus aici bazele 
unei asociații muncitorești care 
avea rolul de a apăra interesele 
îeroviarilor. In perioada răscoa
lelor țărănești din anul 1838 
s-au semnalat In această parte 
a țării primele manifestări im
portante împotriva grelelor con
diții de viață șt de muncă care 
transformau existența sutelor de 
muncitori intr-un adevărat 
calvar. Alături de lupta susți
nută pentru obținerea unor re
vendicări sociale, muncitorimea 
ceferistă din Pașcani a fost 
permanent solidară cu toți cei 
ce militau necontenit pentru f- 
dealul național român. In timpul 
procesului memorandumului din 
anul 1894, ca șl In alte orașe 
din țară, la Pașcani au avut 
loc importante manifestări de 
solidaritate și încurajare a me- 
morandiștilor Judecați de către 
autoritățile austro-ungare din 
Transilvania. La 19 aprilie 1894, 
Pașcanii au cunoscut impună
toarea manifestare a acelora 
care protestau Împotriva nedrep
tului proces intentat memorări- 
distllor, reprezentanți holărîll at 
hiDtet românilor din Transilva
nia.

Ia prinții ani af secolului XX, 
•e construiește afcf o sală de 
conferințe unde membrii clubu
lui muncitoresc audiau intere
santele conferințe susținute de 
personalități marcante ale vieții 
noastre culturale sau de fruntași 
al mișcării noastre muncitorești 
care se deplasau de la Iași, 
București și din alte importante 
orașe ale țării.

Neuitate vor rămine în isto
ria noastră minunatele exemnle 
de solidaritate ale muncitorilor 
ceferist! din Pașcani In spriff- 
nul țăranilor rdsculați. In 1907. 
Acțiunile lor eroice In susține
rea capilor țărănimii răsculate 
au reprezentat o Ilustrare a a- 
lianfei muncitorestl-țărănesti și 
au făcut ca despre muncitorimea 
din Pașcani sS se vorbească CU 
respect șl admirație In toată 
țara. De aceea, autoritățile re
gnului burghezo-moyieresc au 
trimis instrucțiuni prin care ce
reau ca activitatea ceferiștilor 
pdșcdnen! să lie necontenit su
pravegheată.

Pe măsura trecerii anilor, ac
tivitatea muncitorimii pășcănene 
va căpăta forme din ce In ce 
mai organizate și va merge In

pas cu marile probleme ale 
timpului. Pe ceferiștii pășcăneni 
îi găsim alături de cei ieșeni 
In toate acțiunile greviste care 
a-au succedat în lanț, începînd 
din primăvară și pînă in toamna 
anului 1918. Muncitorimea din 
Pașcani a participat in totalita
tea ei la marile acțiuni cefe
riste din anii 1919 și 1920 care 
au culminat cu greva generală 
din România. După crearea, în 
mai 1921, a Partidului Ccmunist 
Român, mișcarea muncitoreasca 
din Pașcani s-a ridicat pe o 
treaptă superioară. Nu vor pu
tea ii niciodată uitate acțiu
nile care au avut loc aici în 
Ianuarie—februarie 1933, ilustrare 
a deplinei adeziuni și solidari
tăți a ceferiștilor pășcăneni cu 
luptele maselor munci too ie din 
întreaga țară care se desășu- 
rau în valuri succesive în anii 
crizei economice din 1929—1933.

Anii care au urmat au adus 
pe primul plan al istoriei noas
tre muncitorești, lupta consec
ventă a celor mai înaintate 
forțe ale poporului român îm
potriva primejdiei fasciste care 
devenea o realitate din ce în 
ce mai amenințătoare. In acest 
timp, cînd proletariatul s-a do
vedit coloana vertebrală a luptei 
pentru independența și suverani
tatea României, ceferiștii pâș- 
căneni s-au încadrat în marele 
front ai tuturor acelora care 
considerau lupta împotriva fas
cismului, drept principal mijloc 
de asigurare a existenței libe
re a patriei. In anii grei ai 
dictaturii mili taro-fasciste, co
muniștii din Atelierele C.F.R. 
Pașcani au răspuns chemării 
lansate de partid de a nu pre
cupeți nici un efort în lupta 
împotriva războiului hitlerist. 
Participarea lor activă la acțiu
nile desfășurate pentru salvarea 
țării în cea mal grea perioadă 
din istoria contemporană a Ro
mâniei, a înscris pagini minu
nate care au venit să între
gească aportul pe care l-au a- 
dus reprezentanții muncitorimii 
pășcănene in decursul frământa
te! istorii a mișcării noastre 
muncitorești.

După insurecția națională din 
august 1944, piatră de hotar a 
istoriei noastre, a început re
facerea din temelii a Pașcani
lor, distrus In întregime de ur
gia războiului. Intr-un timp re
cord, așezarea șl atelierele au 
renăscut laolaltă prin munca ne
obosită, prin sacrificiile eroice 
ale clasei muncitoare șl ale tu
turor locuitorilor din acest Im
portant nod feroviar.

Sărbătorind un veac de exis
tentă în condițiile uriașului a- 
vînt pe care 11 cunoaște întrea
ga țară după isforicfle hotărlri 
ale Congresului al X-lea al 
Partidului, noile rtenerafll ale 
muncitorimii pășcănene cinstesc 
prin strădaniile lor prezente un 
glorios trecut de lupte șl vic
torii.

C. ROTEZ, L. tȘANU

scrisoare
Deși cu .apreciabilă Întârzie

re", cum singur o găsește, un 
cititor din Roman, tov. Epifa- 
nie Căzărescu, ne trimite unele 
completări utile pornind de la 
un micro reportaj privind ora
șul domniei sale, publicat în 
nr. 17 al .Cronicii-. Oarecum 
contrariat că în material se po
menea doar fugitiv despre cele 
două cetăți ale vechiului Ro
man, fără explicațiile de rigoa
re, corespondentul nostru infor
mează că e vorba despre :

1. Cetatea de pămînt și lemn 
a lui Roman Voievod (1392) si
tuată in partea de sus a ac
tualului oraș șî desființată sub 
Alexandru cel Bun. Săpăturile 
au găsit amprenta în lut a 
bîrnelor, monede de la Petru 
Mușat, ceramică, arme- etc.

2. Cetatea nouă, construită de 
Ștefan cel Mare pe malul sting 
al Șiretului, la 5 km., de actua
lul oraș (în preajma anului 
1465), care a fost o fortăreață 
puternică în genul Cetății Neam
țului.

Despre ambele au scris Grl- 
qore Ureche, episcopul Melhi- 
sedec {.Cronica Romanului*1), 
lire Minea, N. Grigoraș, și Lu
cian Chitescu, iar săpăturile e- 
dificatoare au fost efectuate sub 
egida Institutului de istorie și 
arheologie din Iași.
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Corespondentă din Paris

de la Jean Rousselot 

SELECȚIE Șl 
SUBIECTIVITATE...

In ultimul timp, au apărut In Franța o serie 
de antologii poetice'care au provocat — cum e 
și firesc — discuții pasionante, luări de poziție 
adesea violente. In dorința de a oferi citito
rilor noștri o opinie competentă, ne-am adre
sat binecunoscutului poet, romancier și critic 
Jean Rousselot. autor el Însuși al unor foarte 
apreciate antologii și „dicționare" (Poetes fran- 
țais d'aujourd'hui, Dictionnaire de _ la Jittera- 
ture franchise contemporane, Dictionnaire de 
la poesie contemporaine etc.), care a răspuns 
cu amabilitate solicitării noastre.

N
u s-a căzut niciodată de acord, în nici o epocă, asu
pra urnei dehnițu „medii” a poeziei. De aceea> pro
babil, nici o antologie poetică nu e .întru totul satis
făcătoare, fiecare promotor al acestui gen de lucrări, 
cu atît mai mult dacă este el însuși poet, lăsîndu-se 

condus în alegerea sa de ideea subiectivă pe care și-o 
face despre cea mai veche și mai ambiguă dintre arte. Scriind 

că «cea mai bună antologie e aceea pe care o faci tu 
însuti" — și acesta e chiar titlul pe care-1 dădu propriei 
sale selecții — Paul Eluard nu făcea altceva, acum vreo 
douăzeci de ani, decît să exalteze această subiectivitate.

Pierre de Boisdeffre procedează la fel compunînd a sa 
Anthologie de Ia poăsie franțaise apărută anul trecut șl ree
ditată de curînd. („Librairie Acad^mique Perrin"). El ne 
propune — după propria-i mărturisire — doar preferințele 
sale și critica este astfel dezarmată, Boisdeffre avînd fără 
îndoială dreptul să nu-i aprecieze pe Saint-Poli Roux, Pierre 
Reverdy, Tristan Tzara sau Jacques Audiberti, ca să nu 
menționăm decît cele mai marcante nume contemporane 
a căror absență poate părea șocantă...

Anthologie de la poesie frangaise („Stock") a lui Marcel 
Arland care, pînă la secolul al XlX-lea, nu uită și nu 
respinge nici o operă cu adevărat importantă, nu e deloc 
obiectivă cînd abordează epoca noastră. Nici urmă de Tristan 
Tzara, Andrd Breton, Antonin Artaud, Charles Vildrac, 
Pierre Albert-Birot, Rend Char, Andrd Salmon... Dar în 
1947, dată la care Marcel Arland își termina lucrarea, locul 
poeților pe care i-am numit era pregnant afirmat în corul 
lirismului francez! Cum se face că, reeditîndu-și selecția, 
douăzeci și doi de ani mai tîrziu, Marcel Arland nu s-a 
gîndit să umple aceste goluri î

Goluri sînt și în Le Livre d' Or de la Podsie Franțaise 
(„Marabout”) a lui Pierre Seghers, dar mult mai puțin nu
meroase. Măcar în ceea ce privește perioada 1940-1960, ce 
ocupă două volume, e întîia lucrare antologică amplă, seri
oasă și obiectivă. Neîndoios, Seghers are preferințele și re
pulsiile sale, la care nu poți întotdeauna subscrie. Mai ales 
atunci cînd domnia sa acordă spații largi șansonetiștilor, 
eliminîndu-i în schimb pe Andrd Berry, Pierre Morhange 
sau Isidore lsou care, fiecare în felul său, au modificat 
simțitor relieful în perpetuă metamorfoză al poeziei noastre.

Chibzuind bine, cunoscînd cinstea scrupuloasă a lui 
Pierre Seghers, mă întreb dacă nu cumva a uitat pur și 

simplu de acești poeți șî de alți cîțiva, după cum l-a uitai 
și pe ... Pierre Seghers, cu siguranță unul din cei mai buni 
poeți de astăzi. De altfel, există o notiță prudentă în pre
fața sa, prefață — trebuie spus — strălucită, scrisă într-un 
stil somptuos, ornamentat: „sufăr pentru poetul pe care nu-1 
citez, pe care-1 neglijez pentru momeen...” Și știu prea 
bine, din propria-mi experiență, cît de ușor poate fi ua 
autor de antologie, panoramă sau dicționar prins în fla
grant delict de parțialitate, așa încît am zîmbit, rușinat, cînd 
Seghers își trimite cititorul la lucrările mele pentru com
pletarea informației...

Cea mai recentă antologie, aceea a lui Jean Loisy (care 
a vizitat nu de mult lașul): Un certain choix de poemes 
1935-1965) („Points et Contrepoints"). Insă de la bun înce
put Jean Loisy ne previne că această selecție „nu tinde 
către o viziune de ansamblu, că e numai un loc de întîlnire 
pentru poeții care, după 1945, au colaborat la revista 
.Points et Contrepoints", revistă care, voi adăuga eu, nt! 
acceptă decît poezie „cuminte", adică o poezie ce rimează 
întotdeauna și se refuză aventurilor de limbaj prea îndrăz
nețe. lată ceea ce ar putea limita serios pînă în a-1 face 
caduc, orizontul poetic al acestei selecții dacă, în opera 
celor mai mulți dintre poeții „îndrăzneți” ai timpului nostru, 
nu s-ar putea spicui piese în versuri regulate sau aproape 
regulate. De aceea ce e mai bun în recolta lirică adunată 
de Jean Loisy poartă semnătura unor poeți cărora nimănui 
nu i-ar trece prin minte să le reproșeze că sînt întîrziați, 
.pompiers" cum se spune, sub pretextul că utilizează cîteo- 
dată prozodia bunicilor noștri; i-am numit pe Jean Cocteau, 
Maurice Fombeure, Paul Fort, Patrice de la Tour du Pin, 
Jean Lebrau, Jean-Claude Renard și Robert Sabatier.

traducere

de Al. Cannes-
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NOROCUL
Mult ferice acela ce nenăscut încă-l iubiră 
Zeii, care, copil, Venus la sin- il ținu, 
Phoebus ochii ți Hermes buzele i le deschise 
Și Zeus pe frunte intipăritu-i-a stema puterii I 
Menire înaltă, dumnezeiască îi fu hotărîtă, 
Incă-nainte de luptă cununa o are pe t'mple. 
Viața lui rinduită-i incă-nainte de-a o trăi 
Și fără de nici o strădanie capătă har.
Cînd se crează pe sine, ți prin puterea virtuții 
Silește pe Parce, zicem că omul e mare ;
Dar nu stăpînește norocul, ți ceea ce soarta 
Invidioasă-i refuză, curajul nu poate atinge. 
De înjosire te poate feri stătătoarea voință, 
Dar înălțime îți dau numai zeii, la bunul lor plac, 
întocmai ca darul iubitei îți vin și cerețtils daruri, 
In ceruri domnește la fel ca-n iubire, favoarea. 
Zeii au preferințe, mai drag li-e capul buclat 
Și bucuria i-atrage pe cei fericiți.
Nu se arată la cel ce cu dor năzuiește, 
Ci numai cel orb a văzut absoluta sp endoare. 
Cu bucurie s-aleg copilăreștile suflete simple, 
Și-n vase modeste ele cuprind Dumnezeirea. 
Sînt nebănuite și-nșeală-așteptarea-ncrezută, 
Puterile nici unei vrăji nu pot a-i clinti pe . cei liberi. 
Celui spre care înclină trimite părintele zeilor 
Și al muritorilor, vulturul său, și-l ridică la cer. 
El din mulțime alege la voie, și capul ce-i place, 
Pe-acela cu miini iubitoare îl împodobește 
Cînd cu cunună de lauri, cînd cu însemnul domniei : 
Pe Dumnezeu, pe el însuși, norocul I-a-ncoronat. 
In fața celui ales de noroc merge Phoebus, 

învingătorul lui Python 
Și Amor, stăpînitorul de inimi, zeu cu surîsul re buze. 
Pe mare, calea i-o netezește Neptun, corabia lui . 

lunecă lin 
Ducînd pe Cezarul ți atotputinciosu-i noroc. 
La picioarele lui vine leul, ți vijeliosul de fin 
Tisnește din adîncime și îi oferă spinarea. . _
Nu-mi pare rău că norocului zeii ii dau biru nța 

ușoară 
Că Venus din bătălie-l răpește pe cel favorit ; 
Pe-acela pe care ea îl salvează, amantul zeesc 

îl invidiez, 
Nu pe acela căruia cu noapte-i acoperă întunecata 

privire.
N-a fost ca zeii Achile, cînd însuși Hephaestus 
Făuritu-i-a scutul și groaznica spadă, 
Cînd pentru un muritor s-a mițcat tot O'ympul î 
Gloria lui i-a fost dată prin dragostea zeilor, 
Căci ei ii cinstiră mînia, și pentru a-l face slăvit . 
Zvirliră în Orcus pe cea mai aleasă mlăd ț-a Heljadei. 
Nu-mi pare rău că frumusețea-i frumoasă, că fără 

vreun merit 
Asemenea florii de crin strălucește prin darul 

lui Venus ;
Las-o să fie ferice ; căci contemplînd-o, tu ești 

fericitul I 
Cu cît strălucirea-i e fără de merit, cu-atîta mai mult 

te incintă.
Fii bucuros că din ceruri darul cîntării coboară, 
Că-ți cîntă poetul ceva ce-a-nvâțat de la mire : 
Cînd Dumnezeu îl inspiră, el e pen‘ru cel.ce-ascultă 
Un Dumnezeu ; fiind el ferice, tu ești fericitul. 
In harnica piață stăpînă e Themis, ce cu balanța 
Măsoară întocmai răsplata după strădanie ;
Dar bucuria-n obraji numai Domnul o pcate aduce : 
Numai acolo sînt fericițiî, unde se-ntîmplă minuni. 
Ce-i omenesc e supus devenirii, rodește cu-ncetul_ 
Dar ce-i norocos și frumos n-ai să vezi că se schimbă, 
Ci din veșnicie stă pururea gata și desăvîrșît. 
Oricare Venus terestră apare ca prima, cereasca, 
Neînțeleasă-ntrupare din mările fără sfîrș't. 
Precum întîia Minervă, astfel se naște-mbrăcat 

în armura, 
Din capul lui Zeus, fiece gînd al luminii.

In românește de MIHAI URSACHI

S
căldată pe de o parte 
de apele Mărit Caraibi
lor, bătută pe de alta 
de valurile Oceanului
Pacific, Republica Costa 
Rica din America Cen

trală, îndeosebi locuitorii ei, 
se mîndresc nu numai cu am
plasarea geografică aparte a 
insulei. Ei se mîndresc cu de
numirea ei, căci în spaniolă 
Costa Rica înseamnă coasta cea 
bogată și mai cu seamă cu fap
tul că tara lor este o insuliță 
cu o tradițională putere civilă 
și libertăți burghezo-democrati- 
ce, pierdută în oceanul de re- 
gimuii dictatoriale din America 
Centrală.

Intr-adevăr, costaricanii, con
trar tuturor vecinilor lor, nu au 
a se teme că liniștea le va fi 
tulburată de o lovitură de stat 
militară. Căci, după războiul ci
vil din 1948, armata a fost di
zolvată, iar asupra oi dinei șl 
respectului față de lege a ce
lor 1,7 milioane de locuitori ve
ghează o gardă civilă de 2.750 
de persoane, fenomen unic în 
America Latină. Totodată, repre
zentanții cercurilor burgheze din 
Costa Rica subliniază mereu că 
patria lor se deosebește fra
pant de celelalte țări din Ame
rica Centrală. In mod frecvent, 
în aceste cercuri se poate auzi 
spunîndu-se • „La noi. numărul 
știutorilor de carte este de două 
ori mai mare, iar durata vie-

BRAZILIA
Editurile braziliene au pus ia 

dispoziția cititorilor trei valoroase 
lucrări românești. Este vorba des
pre romanul ^a revolta' (Răscoa
la) de Liviu Rebreanu, In tradu
cerea lui Nicolce Piulipovici, la 
Editora Fulgor Limitada, și de vo
lumul .Contos popuiares da Rome- 
nia“ (Povești populare din Româ
nia), Apărută In Edtura .Germinai". 
versiunea poriugheză erie datorată 
lui Roberto das Neves. Cea de a 
treia lucrare este semnată de Nel
son Vainer, acest mate îndrăgosti 
de România și de literatura sa, se 
numește „Ferias an Romena- (Va
cante în România) și a \ăzut lumi
na tiparului la Editora CivUutațao 
Brasilm™ din Rio de Janeiro. Nel
son Vainer nu este la prima lu
crare despre România. Pînă in pre
zent a tradus In limba portugheză 
o serie de opere de certă xaloare 
din literatura română, dintre care 
amintim : „Una carta perdida" (O 
scrisoare pierdută) de I. L. Caragia- 
le (1963), „Contos da guerra" (Po-
vesltri din război) de M. Sadovea- 
nu (1966) șl o culegere de poves
tiri „O caminho do ceu- (Drumul 
către cer) 1968. Tot el este auto
rul unor foarte valoroase antologii 
de literatură română : „Antologia 
do conto romeno* (Antologia nuve
lei românești), apărută In anul 1964, 
și „Antologia da poesia romena- 
(Antologia poeziei românești), apă
rută în două volume în anii 1964 
și 1965. Este, de asemenea, autorul 
unui volum despre Brâncuși, publi
cat In 1968 de editura „Record
din Rio de Janeiro. Prin volumul 
recent anărut, „Vacanțe în Româ
nia*, Nelson Vainer face dovada 
unor remarcabile calități de repor
ter, știind să cuprindă cele mal 
semnificative detalli ale locurilor și 
oameHor pe care l-a întîlnit.

Cea mai mare parte a volumului 
consemnează realizările spirituale 
ale poporului român. In timpul că-

COMENTARIU

„COASTA BOGATA
ții cu o treime mai mare decît 
în celelalte republici de pe
istm... La noi nu există o mi
zerie atît de strigătoare ca la 
dînșii ... Dacă președinții altor 
state din America Centrală sînt 
latifundiari cu bogățîi fabuloa
se, președintelui nostru nu-i a
parține decît o librărie ...“.

Apropierea alegerilor preziden
țiale, ce vor avea loc în fe
bruarie 1970, a înviorat viața 
politică a Costa-Ricăi, cu atît 
mai mult cu cît potrivit prevede
rilor constttuționale, actualul
președinte Trei os Fernandez nu 
mai are dreptul la un al doi
lea mandat. De la terminarea 
războitului civil din 1948, care 
s-a soldat cu victoria grupului 
lui Jose Figueres asupra celui 
al fostului președinte Rafael Cal
deron Guardia, viața politică a 
țării este în permanență domi
nată de aceste două figuri poli
tice. In cursul ultimilor 20 de 
ani, trecerea puterii — care are 
loc la fiecare patru ani — se

prezențe romanești
istoriilor sale prin fara noastră l-au 
impresionat bisericile pictate din 
Moldova, In special Voror.ețul, pic
turile pe sticlă, Muzeul Satului și 
„Coloana fără sUrșiri a lui Brân
cuși, „creatorul unui maiestuos mo
nument sciuptural, care domină pei
sajul liniștit al Olteniei. Biâncuși 
este cel mai mare sculptor al româ
nilor și unul dintre cei mai mari 
din lume i în lucrările lui se re
flectă geniul artistic al poporului 
său........ Este o stea de o reală mă
reție In constelația marilor romi^i^i‘...

Despre Liviu Rebreanu și roma
nul sdu .Răscoaa" e^^iticu^ Leoncio 
Basbaum scrie : „Autorul acestei 
lucrări, Liviu Rebreanu, este, după 
cum se știe, unul dintre cei mai 
reprezennalivi scritori din prima ju
mătate a acesttu secol, iar lucrările 
lui au fost traduse in foarte multe 
limbi europene. „Răscotda', una
dintre rcl^ieiile sale cele ma cu
noscute, reprezintă mai mult decît un 
roman. El redă cu fidelitate una din
tre perioadele cele mai agitate din 
istoria țării, răscoalele țărănești 
din anul 1907. Literatura română, 
plnă în prezent puțin cunoscută in 
Brazilia, se relevă ca una dintre 
cele ma interesante literaturi din 
Europa. ...Pe lingă faptul că este 
un .roman el este în a-
acelașl timp și un mare .roman uni
versal", plin de un profund uma- 

rnum".
Cel de al treilea volum la care 

ne refeream, este impropriu numit 
„Povești populare din România" căci 
el cuprinde, în exclusivitate, po
veștile lui Ion Creangă, traduse de 
profesorul șl scriitorul Roberto das 
Neves. Acesta semnează și o foarte 
originală și documentată prefață 
despre viața și creația lui Creangă, 
lată ce scrie el referitor la acest 
din urmă aspect : „Izvorul inspira
ției sale constă pe de o parte în 
observarea atentă a obiceiurilor oa- 
menHor simpli din ținutul în care 
■-a nfiscut și a trăit și pe de altă 
parte, după cum observa criticul 
Bouti&re, în influența exercitată de 
poveștile orientale. Creangă este, 
fără îndoială, un scriitor realist, al 
căi^i^i realism surprinde cu atît mal 
mult cu cit cea mai mare parte a 
poves th^llor sale țin de demersul 
basmului. Este suficient să ana
lizăm povestea .Capra cu trei iezii1 
pentru a demonstra că tehnica și 
mijloacele sale sînt aceleași ca ale 
realismului clasic al lui La Fon

petrece fără tulburări. Rivalita
tea dintre Figueres și Calderon 
sînt mai mult de ordin personal 
decît de idei. „Ambii, scrie „Le 
Monde Diplomatique", reclamă 
în interior o platformă politică 
pe care o denumesc socialism 
moderat, dar mijloacele de rea
lizare a ei se diferențiază". Pen
tru a-și combate rivalul tradi
țional, fostul președinte Calde
ron a ales calea alipirii parti
dului său — Partidul libertă
ții — de aripa dreaptă a con
servatorilor pentru a forma îm
preună cu ea o coaliție numită 
.Unificarea națională", prezen- 
tînd drept candidat al său pe 
Mario Echandi, de asemenea fost 
președinte al țării. Dar spie de
osebire de alegerile preceden
te, candidatul Unificării națio
nale, nu va fi singurul repre
zentant al forțelor de dreapta. 
Anumite elemente conservatoa
re, în dezacord cu formațiunile 
tradiționale, se regrupează în 
jurul unui „Front național". A- 

taine. ...Creangă folosește elemen
tele cele mai realiste și mai com
plexe fapt care imprimă povestiri 
o notă de mare profunzime și un 
parfum special, care o impregnează 
cu o esență telurică. Atît în poves
tiri dt și In .Amintiri din copilă
rie*, Creangă se dovedește un s^i^ii- 
tor răzvrătit, sau cum se spune as
tăzi necenlormi■l, cu o concepție 
laică, profană despre lume șl via
ță

S. U. A.
Pînă nu de mult, cititorii ame

ricani cunoșteau relativ puține lu
crări beletristice românești, toate 
datorate lui Mihail Sadoveanu :
.Evening Tales" (Povestiri de seară), 
„The mud-hut dwellers" (Bordeenii), 
„Tales of war" (Povestiri din război) 
Aceste lucrări s-au bucurat de o 
caldă primire din partea publicului 
cititor șl a presei de specialitate, 
unele dintre cele mal mari ziare a
mericane acordîndu-le o atenție deo- 

ssbiiă.
Săptămânalul „Saturday Rertew* 

scria : .Aceste cârti... ilustrează 
elocvent cum Istoria unei țări poa
te fi adusă la cunoștința străinilor 
prin intermediul literaturii mai bi
ne decît prin date statistice. Ele 
arată măiestrie în redarea detaliu
lui seminHcaltv șl putere de a de
lecta. Nimic surprinzător, deci, că 
Sadoveanu este considerat de corn- 
patriotti săt ca cel mai mare s^i^li- 
tet al lo^“.

.Sadoveanu este genul de ^^i^ri- 
tet care face o excelentă primă im
presie și această impresie durează. 
Regrețț că nu l-ai cunoscut mai 
devreme. Este o plăcere să-1 citești 
și, pentru a-î parafraza pe Hora- 
țiu, „cu aceasta începe arta", scrie 
cronicarul de specialitate de Ia
„Kansas CUy Stări, iar confratele 
său de la „Reekllrt of the Ame
rican Library Association", conchi
de : .... un talent înnăscut al zu
grăvirii vieții de Ia țară șl a situa
ției grele a țăranului român. Carac
terizate prin ■im^lilole și căldură, 
aceste lucrări sînt bine alese pen
tru a fi prezentate cititorului ame
rican și vor coi^l^iribui la o mai 

ceastă nouă organizație nu și-< 
făcut încă cunoscut candidatul 
său. Competiția electorală se 
anunță foarte disputată, intru- 
cît pe scena politică a reintrat 
în calitate de candidat al opo
ziției Jose Figueres. In cursul 
scrutinelor precedente, opoziția 
a obținut aproape în majorita
tea cazurilor victoria. Dacă a
cest principiu se va verifica și 
în alegerile din 197), Jose Fi
gueres are șanse serioase de a 
se afla din nou în fruntea sta
tului pe o perioadă de patru 
ani. De altfel, prezerța celor 
doi reprezențanțț ai dreptei nu 
poate decît să favorizeze alege
rea lui Figeeras, a cărui popu
laritate rămîne ridicată în rîn- 
dul micilor proprietari, mai a
les că acesta se pronunță pen
tru o „redistribuire a pămintu- 
rilor, chiar dacă această pro
blemă este mai puțin gravă de
cît în alte țări latino-ameri- 
cane".

Pînă în februarie 1970 cînd 
va avea loc scrutinul prezi
dențial mai sînt încă cîteva 
luni. De aici și posibilitatea ca 
balanța să mai poată înclina în 
favoarea unuia sau altuia din
tre candidați. Dar indiferent ca^ 
re ar fi rezultatele, se pare - 
nu trebuiesc așteptate schir-*’ 
radicale în această mică 
blică din America Centrală.

RADU SIMIONESCU

bună cunoaștere a Romi^i^^^ei șt a 
rrotânilori.

Astfel de elogioase au
apărut și în cronicile ziarelor .Chi
cago Sun-Times*. .Time Magazine", 
Christian S^.ience MoHori etc.

.Introduction to Rumanian Litera
ture" (Introducere în literatura ro
mână) este, în ordine cronologică, 
a cincea lucrare din literatura ro
mână apărută în Statele Unite in 
ca^irul Rrogra^i^lui de schimburi 
ei^lturale dintre România și această 
țară. Editată de „Twy^ne P^i^ilsh»^/^' 
din New-York, „Intieducllen Io Ru
manian Literature" este o lucrare 
antologică alcătuită în așa fel încît 
să ofere citlleiului o imagine de 
ansa^lblu asupra celor mai de sea
mă opere în proză ale literaturii 
noastre clasice și contemporane. A
cest tablou va fi întregit cu apa
riția în viior, așa cum ne asigură 
editorul lucrării, Jacob Steinberg, 
cu c^let^ț^ții similare de poezie și 
dramaturgie și cu alte traduceri de 
opere individuale ale rcrilterilei de 
frunte ai României.

însorit de o consistentă prefață, 
semnată de Demostene Botez, vo
lumul cuprinde nuvele și fragmen
te de romane .Amlnttrl din copilă
rii de Ion Creangă, .Harul lui 
Mlnjoală" de I. L. Caraglale, .Pă
dureanca de I. Sa’vici, „Fefeleaț^i^“ 
de I. Agîrbiceanu, „Baltagul" de M. 
Sadioveanu, „Un om între oameni* 
de C. Petrescu, „ SH r șl tul lui lacob 
Onisia* de Geo Bogza. .Scrinul ne
gru". de G. CăHnescu Nu lipsesc, 
de asemenea, nici lucrări ale ge
nerației mal tinere de prozatori ca 
Eugen Barbu, Marin Preda, Titue 
P^ț^t^^^lci, Fănuș Neagu, D. R. Po
pescu, Vasile Rebreanu.

O altă lucrare, tot cu caracter 
antologic, este nu^^i^^l special a.' 
revistei .The Literary de-
dlcat în întregime llterottu^ii româ
ne, proză șf poezie. Poezia este re
prezentată Inceplnd de la Arghezt, 
Demostene Botez, Geo Bogza, Eu
gen Jebeleanu pînă la foarte tinerii 
Ion Alexandru șl Adrian Păunescu.

După cum se poate lesne obser
va, lipsește lirica feminină, care a 
făcut oblef^l^i^I unui alt număr spe
cial al revistei, apărut 1n anul 1963 
șl care cuprindea lucrări de Meede 
Isanos, Otifia Ci^i^li^lr, Nina Ca- 
sslan, Maria Banuș șl Veronica Po-

NICOLAE NICOARA
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