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Place, sept figures, une tete-

interviu cu tovarășul GH. GHINEA 

prim secretar al Comitetului județean 
P. C. R.-Botoșani (pag. a 3-a)

„ARTA CA OBIECTIVARE UMANĂ"
(pag. a 4-a)

Lucrările recentei 
Comitetului Central, 
Ie sintetizate de 
general,
Ceaușescu, ne-au pus încă o 
dată în fata a ceea ce numim, 
în mod obișnuit, spiritul po
liticii, a întregii activități din 
forul suprem al Partidului, ca
racterizat prin luciditate și 
creație, prin atitudine fermă, 
lipsită de echivoc fată de tot 
ce mai frînează dezvoltarea 
multilaterală a societății noas
tre socialiste.

Prilejuită de dezbaterea 
proiectului planului de slat al 
dezvoltării economiei naționa
le și a proiectului bugetului 
de stat ai Republicii Sociahste 
România, precum și de adop
tarea unor hotărîri menite să 
îmbunătățească activitatea 
concretă în diferite sectoare, 
plenara a luat în discuție o se
rie întreagă de probleme con
crete, a căror analiză s-a o- 
glindit pe larg în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Anul 1969 a adus economiei 
noastre naționale noi succe
se : la producția industrială se 
prelimină un ritm de creștere, 
fată de anul trecut, de 10.7 la 
sută, productivitatea muncii 
a sporit cu 5,3 la sută, s-a rea
lizat un volum de investiții de 
peste 62 miliarde, au fost puse 
în funcțiune 335 de noi capa
cități industriale și agricole. 
Aceste cifre exprimă efortul, 
munca plină de abnegație a 
clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a întregu
lui popor care înfăptuiește cu 
succes politica marxist-leninis- 
tă a partidului, de prosperita
te a noii Românii. Ceea ce 
caracterizează în esență eco
nomia noastră națională este 
dezvoltarea rapidă, ascenden
tă a forțelor de producție, 
sporirea avuției societății so
cialiste românești. întreaga e- 
nergie a partidului este subor
donată supremului tel al so
cietății noastre — îmbunătăți
rea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor. Hotă- 
rîrtle Conqresului al X-lea 
în această direcție se concre
tizează cu fiecare etapă. Anul 
ce vine va însemna investi
ții și mai mari în toate sec
toarele, o preocupare și mai

vederea scopului

dominanță a ac- 
economia noastră 
reprezintă reali-

atentă în 
amintit

Deși nota 
tivilătii în 
națională o
zările, succesele, partidul nu 
se sfiește, ci dimpotrivă, 
consideră că este necesar 
ca în fiecare etapă să fie a- 
rătate și lipsurile existente, 
pentru a se trage învățămin
te, pentru a fi evitate. „Noi 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — am pus cu tă
rie în evidentă în cadrul ple
narei lipsurile din activita
tea noastră, nu pentru că lu
crurile ar merge în general 
prost — înlrucît este știut 
că, pe ansamblu, economia se 
dezvoltă 
ritm de 
sută, că 
sporește 
înalt. Dar n-am proceda bine 
dacă n-am dezvălui și lipsu
rile care mai există, ca să 
putem pune astfel și mai 
mult ordine în activitatea 
noastră, să mergem și mai 
rapid înainte, să înlăturăm 
neajunsurile". Vedem în a- 
ceste cuvinte, ca în întreaga 
expunere făcută de secreta
rul general al partidului, spiri
tul critic lucid, cu care se discu
tă orice problemă care privește 
înaintarea societății noastre. 
Neajunsurile esențiale su
bliniate cu tărie în plenară, 
așa cum a reieșit, sînt de 
ordin subiectiv, vizează în 
primul rînd oamenii, și anume 
pe cei care răspund, la dife
rite nivele, de activitatea e- 
conomică, de contribuția pe 
care știința trebuie s-o adu
că acesteia, ele vizează lip
sa de răspundere a unora, 
tendința de a rezolva pro
blemele concrete prin fraze 
generale, prin adrese și re
ferate, nu prin activitatea 
vie. Birocrația, incompatibilă 
cu acțiunea, cu concretizarea 
în fapte care să determine 
înaintarea societății, ascunde 
nu numai lipsa de răspunde
re a unora, ci și nepricepe
rea lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat în aceas
tă direcție: „Să nu conside
răm că numai pentru faptul 
că sînlem comuniști, mai ve-

o activitate în 
să contribuie 

societății noas- 
trebuie să-și 
continuu cu- 

studieze cu

— de- 
are re
întregii 

este nu-

impetuos, avînd un 
creștere de 10,7 la 

venitul național 
și el într-un ritm

chi sau mai noi, stnțem ca
pabili să soluționăm orice 
problemă (...). Cel care vrea 
să conducă 
viața socială, 
la conducerea 
tre socialiste, 
perfecționeze 
noștintele, să
rîvnă. Și activitatea de con
ducere este o știință — poate 
mai importantă decît alte 
domenii ale științei, 
oarece pînă la urmă 
percusiuni asupra 
societăți". Acesta nu
mai un îndemn la pregătire 
și competentă, valabil pen
tru orice om care conduce un 
sector oricît ar fi de mic, 
îndemn ce trebuie zi de zi 
urmat, ci și măsura aprecie
rii fiecărui conducător, a 
fiecărei promovări. Țara 
noaslră dispune de toate po
sibilitățile ca planurile eco
nomice ce cu toții le-am a- 
doptat, măsurile 
întreaga noastră 
să 
strălucit. Avem 
minunați, harnici 
nati, adevărați 
meseria ce și-au 
neajunsurile de 
biectiv, ca și cele de ordin 
obiectiv le putem înlătura, 
dînd viată îndemnului pe 
care secretarul general al 
partidului ni l-a adresat no
uă, tuturor. Ca fii ai acestei 
țări, ai acestui popor, avem 
datoria sfîntă ca fiecare, la 
locul de muncă, să ne pre
gătim temeinic, să rezolvăm 
cu spirit de răspundere și 
competență toate 
ce ne revin.

Acum, aproape 
unui an, poporul 
trece în 
obținute 
înaintarea 
societatea 
ră, 
care și-o concretizează 
fiecare zi printr-un efort 
riaș, ne dă certitudinea 
căruia dintre noi, fiilor 
în izbînzile viitoare, încrede
rea nestrămutată în politica 
Partidului Comunist Român.

luate în 
societate, 

se concretizeze în mod 
și oameni 
și pasio- 

creatori în 
ales. Toate 

ordin su-

problemele

de sfîrșitul 
nostru își 
realizările 

răstimp.
revistă
în acest
lui continuă către 
modernă, prospe- 

pe care a visat-o și 
și-o

pe 
cu
u- 

fie- 
lui,

CRONICA

DOCUMENTE: C RE ANGĂ
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UMBRE
La un moment dat, a început să-mi fact! teoria oportu 

nitățil și inoportunității, mușcind dintr-un măr frumos, 
vrlnd parcii să-mi demonstreze pină și prin apetitul lut 
față de mere că știe să-și respecte principiile. „Vezi, 
dumneata iți riști o excelentă carieră prin felul impru
dent In care rostești adevfinil. un fel bruta’, imposibil". 
L-am lăsat să-și consume Ideile și mărul, am tăcut toată 
vremea, privind niște iarbă și niște fiori uscate, Înfipte 
In pătratul de pămînt • așezat in mijlocul restaurantului 
de ia hotelul „Unirea" tși la mesele pe care era- scris, cu 
litere schiloade, „rezervat". La mesele acestea -j- mă gin- 
deam — se va așeza un director, un responsabil, sau așa 
ceva, un șef care a fost criticat în presă anul trecut pentru 
incompetență (ca să nu-i spun aitiel), sau pentru carierism, 
pentru ceva urlt, se va așeza și astăzi cînd a fost iar cri
ticat, sigur de el că nu va fi schimbat; un tip care s-a în
vățat să critice și să-și facă autocritica, să se lase criticat 
și să-și păzească postul sau chiar să fie promovat, un om 
care depune toată energia lui în acest joc. Mă gîndeam 
să-l văd din clipă în clipă, așezîndu-se și făcînd semn 
chelnerului, să examineze mai de aproape pe unul dintre 
aceia ale căror nume apar mereu în presă la partea 
negativa, la „reflectorul" televiziunii, privii cu-ne piez ș, 
sau dintre cei care nu apar. Sînt destui — dacă am lua 
presa numai dintr-o lună, am/ Constata cu ușurință că nu 
avem de-a face cu unul sau doi — oameni bătuți parcă; în 
ținte în diferite locuri, unde nu le prea putem acorda nici 
calificativul „suficient". Dar scaunele cu mesele rezervate 
au continuat să rămînă goale, spre dezamăgirea mea. Nu 
s-a arătat nici măcar un tehnician, specialist in capace 
de conserve, venit aici nu știu din ce colț de 
planetă, ca să-l scoale din amorțeală pe che'neri, să-l 
pună să schimbe in grabă fața de masă la auzul cuvin- 
tului „monsieur", sau „herr", sau ... Eram dezamăgit, doar 
pentru asta intrasem în acest foarte nou și frumos local 
(unde „specificul", „produsele casei", rarități, unicate sînt 
chiflele lungi ș’,.. cartofi prăjiți), să văd aceste mese o- 
cupate, să-l privesc în siguranța Iui pe vreunul din 
cei amintiți Îmi imaginam scaunele acelea ocu
pate și nu știu de ce regretam că iarba 
și f'orile s-au uscat și nici n-aveam curaj să-1 întreb pe 
chelnerul firetat de ce nu le udă. Omul din fața mea 
Începea să mă influențeze, continuîndu-și discursul des
pre prudentă, ca și cum aș fi fost agățat deasupra unei 
prăpăstii, nu instalat comod într-un scaun moale. „Și ?' 
„Și primul cățel i-a spus prietenului său : vezi, de a<-ta 
ești jigărit, de asia te bate stăpînul. Auzi, să nu-i ieși 
în cale cînd se întoarce de Ia servici, să nu latrl, să 
nu-ți întinzi botul pe pantoful lui, să nu-i lingi mina I 
Jigăritul l-a ascultat, dar la cîteva zi'.e era cu piciorul 
rupt. Vezi, s-a plîns ei prietenului, așa am făcut, cum ai 
spus tu. Da, i-a răspuns acesta, dar cum era vremea ? 
Era înnourat, ba și ploua puțin.. Asta-i, de aici ți se 
trage, a ătrat ce'ă’alt". „Ține-ți poveștile cu căței, eu 
nu le cunosc psihologia 1“ De fapt, mi-a pirul rău că 
i-am întrerupt povestea, pentru că iarba uscată și scau
nele acelea goale mă obsedau curios și aș fi putut să-1 fac 
să creadă că-1 ascultam. Ajunsesem tocmai atunci la niște 
oameni pe care îi cunoșteam b ne, care fuseseră re
trogradați ca incompe enți sau nu știu pen'ru ce rratra- 
pazlîcuri și apoi rechemați în alte posturi destul de 
bunișoare. De ce? Poate pentru că sînt prietenii unora care 
decid, pentru că r.u creează (acestora din urmă) „pro- 
blerr.b", tăcînd, pentru că sînt lipsiți de opinie, pentru 
ci adevărul unui șef cit de mic este si adevărul lor 
și îl pot schimba într-un minut pe un altul tot atît de 
„adevărat". „E o luptă cu marile de vini ’ — zise toc
mai atunci, puțin b'azat, omul d.n fața mea. „Nu-i da 
dreptate!" — mi-am zis și am continuat, făcîndu-1 să 
mă creadă că-1 ascult : b'azarea sau carierismul unora 
vine și ■ de aici ,de la această pă-ce pe care el a 
rostit-o hotărî!, dar eu nu pot să-i dau dreptate. Am 
făcut enorm și avem motive să ne mîndrim. Alături 
de străvechi zidiri și străvechi podoabe, putem arăta 
tuturor zidirile noi și noile podoabe. Fără nici o 
exagerare, .deceniile de acum înseamnă secole de altă 
dală. Ne reîntoarcem mereu asupra a ceea am făcut și nu 
ne sfiim si arătăm și umbrele, acolo unde le găsim. Dacă 
sînt vizibile atunci cînd încercăm să analizăm nu știu ce 
sector,. cînd este vorba de oameni cine le poate detecta? 
Vile, în acest local atît de frumos, dacă n'ște oameni cu
prinși de umbră (să le numim astle'pe toate cite re pot 
spune despre ei) nu le-ar fi încredințat altor oameni, tot 
dilați in umbră, florile și iarba nu s-ar fi uscat și din lista 
de bucale, tipărită în patru limbi, pe aproape zece pagini, 
r-ai găsi doar cîteva. si nici '. special lalea casei’ n-ar ii 
chiflele lungi și cartofii prăjiți!... Cineva subțire va spu
ne poate : tocmai despre b rt și tocmai la birt I Dacă l-aș 
întîlni, i-aș răspunden-am cultul birtului, înlîmplător 
m-am oprit aici, dar cile banalități n-am auzit în alte lo
curi mult mai pretențioase! îmi pare rău însă de iarba șt 
florile acestea uscate care ar fi pulul fi foarte frumoase. 
Se oli'esc și se usucă nu numai aici. în restaurant. Cel 
puțin dacă ar fi presărat peste ele zăpadă, cea care ascun

de gunoaiele și rănile pămînlului și ne amăgește cu falsa 
ei puritate.

Corneliu Ștefanoche
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FESTIVALUL NATIONAL
DE TEATRU

Se apropie de sfîrșit cea mai 
însemnata manifestare teatrală din 
acest an : Festivalul National 4a 
Teatru. Desfășurat în cîteva cen
tre din țară, timp de două luni 
și jumătate, Festivalul a... scos pe 
scenă tot ce are mai bun teatrul 
românesc, in momentul de față, ca 
dramaturgie și ca artă a spectaco
lului. Aproape 40 de teatre au 
prezentat peste 73 de îeprezentații, 
din care jumătate au fost promo
vate la faza finală ce se desfă
șoară în aceste zile la București 
și care prilejuiește publicului și 
specialiștilor o privire de ansam
blu asupra teatrului românesc de 
azi. Faptul că juriul a selecționat 
pentru iaza finală un număr atît 
de mare de spectacole nu trebu.e 
privit ca rezultat al unei lipse 
de exigență — cum au insinuat 
unii — ci ca premeditată hotarira 
de a eferi, în finală, un tablou 
cit mai cuprinzător al tuturor ten
dințelor și variatelor modalități da 
expresie specifice momentului tea
tral actual.

Finala a reunit unele spectacole 
deja consacrate recunoscute fiinl 
atît de public cit și de critică. 
Printre acestea se numără „Săge
tătorul" lui - Ion Omcscu (Teatrul 
Naționșil lași), .Visul-? de D. R. 
Popescii (Teatrul Național C.uj), 
.Cronica personală f a lui Laoaic’ 
de Paul Cornel Chitic (Teatiul Ti
neretului Piatra Neamț), ~A1 pa
trulea anotimp- .de Horia Lovi- 
nescu (Teatrul Național .1. L. Ca- 
ragiale)*4. .Oedip salvat" de Raiu 
Stanca (Teatrul ..Matei Millo- Ti
mișoara), . „Baltaqul* de Radu Pen- 
ciulescu după M Sadcveanu (Tea
trul Mic), „Mari a 1/14- de uid 
Păunescu (Teatrul Mic), „Absența' 
de Iosif Naghiu (Teatrul Giuiești) 
ș. a.

Trebuie remarcat ca îmbucurător 
faptul că, aproape fără excepție, 
dramaturgia prezentată la festival, 
este scrisă de generația actuală de 
dramaturgi, mai ales de cei tii 
neri. Rămîne totuși surprinzătoare 
absența clasicilor și a unor va
loroși scriitori dintre cele două 
războaie. Aceasta se explică și prin 
faptul că actualul festival a luat 
teatrele puțin prin surprindere, iar 
Direcția teatrelor nu a stabilit 
niște criterii cit de cit rigutoase 
pentru desfășurarea acestei ample 
manifestări teatrale. In ce ne pri
vește, rămînem la părerea — ex
primată și cu alt prilej — că un 
Festival Național de Teatru trebuie 
să prezinte tot ce are mai valoros

CITIȚI

dramaturgia națională din toata 
timpurile. Sintem siguri că a doua 
ediție, evitînd lipsurile celei de a- 
cum, va prezenta o imagine com
pletă a mișcării teatrale de Ta noi 
văzute în ansamblu, pe o perioadă 
mai îndelunqată si nu într-un mo
ment dat. Oricum însă, așa cum s-a 
desfășurat. Festivalul care ee în
cheie luni a evidențiat bogăția și 
varietatea mișcării noastre teatrale, 
a descoDerit si a impus noi ta
lente, colective val"’”'”'»
si dramaturgi de viitor, a reliefat 
nivelul ridicat atins în creația regi
zorală și scenografică.

tor important în stimularea avizată 
a unor dezbateri de esență privind 
fenomenul literar, actual, în ridi
carea nivelului poeziei șl prozei, ca 
și în promovarea și încurajarea ta
lentelor locale.

Cu prilejul aniversării sale, urăm 
colectivului redacțional noi și pres
tigioase succese pe drumul său con
secvent în abordarea problemelor 
esențiale ale literaturii care suscită 
permanent interesul cititorilor și în 
afirmarea unei creații de înalt ni
vel valoric.

SCRISOARE DESCHISĂ

în„ luna cadourilor'‘:
Librăriile vă oferă :

— Cărți pentru toate vîrstele.
i < i ... zii

— Albume de artă și turistice,

— Jucării variate,

— Articole pentru pomul de iarnă, feli

citări, mape, serviete, valize, creioa

ne, stilouri, discuri cu muzică ușoară, 
clasică, populară.

— Reproduceri după tablouri celebre.

SALCNJL DE PICTURĂ, 
SCULPTURĂ Șl GRAFICĂ-

IASI 1969
9

Cea de a 20-a ediție a acestei 
importante manifestări, care ani
de-a riudul a polarizat cele mai 
interesante experiențe plastice ale 
Meldove: contemporane, iși oferă, 
si de data aceasta, «îmeza artiș
tilor din toate generațiile, teusind 
astfel «a realizez* un ansamblu 
multicolor, atractiv.

Peste o sută de lucrări de pic
tură. sculptură și grafică abordează 
teme ae o diversitate spectacu
loasă, cuprinzînd o arie foarte largă 
a vieții. De la compoziția cu su
biect istoric, pină la transpunerea 
poetică a stărilor sufletești, întin
derea imaginilor se oferă tuturor 
preferințelor publicului.

Juriul a fost onorat de prezența 
artiștilor poporului Corneliu Baba 
și Ion Inmescu.

Expoziția va rămîne deschisă și 
în ianuarie 1970

STEAUA
La douăzeci de ani de la apa

riția revistei „STEAUA", apreciem 
contribuția sa adusă la patrimoniul 
culturii românești, in acest răstim? 
publicația clujeană devenind un fac-

ALMA MATER
Cam încropit ultimul număr al 

revistei studenților de la Universi
tatea Al. I. Cuza. încropit, adică 
lipsit de sclipirea de vioiciune ce-o 
presupune, îndeobște, o publicație 
studențească. Dar, dacă nr. 3 pe 
1969 nu păcătuiește prin asemenea 
îndrăzneli, dacă parcelarea materia
lului este destul de cuminte, sînt 
materiale care au darul de a atrage 
atenția celor cărora se adresează. 
Binevenite sînt astfel paginile . de 
poezie semnate de Dinu Flămând, 
N. Prelipceanu și George Macanu. 
Un scurt dar edificator interviu cu 
acad. Zaharia Stancu, despie mișca
rea literară a lașului de ieri și de 
azi, aduce în discuție opoziția mo- 
dern-clasic și, evident, necesitatea 
revistelor studențești.

Marginaliile la opera eminesciană 
meritau însă o redactare mai îngri
jită. evitîndu-se, pe cît posibil, de
monstrații de genul : .substrat oniric 
derivat din vis, fără să fie date ca 
vise-... (Margina'ii la arta de pro- 
taior a lui Emlnescu — Rodica 
Stafie). Dincolo de aspectele super
ficiale, accente meritorii aflăm în 
.Probleme econom’ce în scrierile emi
nesciene- ca si în ancheta „Artă, 
cultură si economie", realizată do 
Dan Mărgărit. O calitate evidentă 
ere graf’ca. Semnatari. Mircea Boiță, 
Doru Maximov’ci ș.a.

Revista calcă cu grijă pe un 
dmm bin* marcat și '’«c* nu cutea
ză să-1 părăsească, probabil își pro- 
puna.

N. Irimescu

TOVARĂȘULUI EMANUEL VALERIU

In spațiul rubricii sportive a re
vistei „flacăra* dm 6 decembrie 
1909 vă întrebați, hcndetian, dacă 
a greșit sau nu antrenorul Nicușor, 
neioiosindu- i pe Narcis comon, pe 
recidivistul Coman, în meciul de 
ia iași cu routennica (pierdut de 
Dinamo București cu 3—0). Această, 
problemă vă prilejuiește cîteva 
constatări, de aitiel interesante, 
despre menirea comentatorului spor
tiv și în special detpre aceea a 
comentatorului de radio și televiziu
ne. Socotiți, pe bună dreptate, cd 
în această breaslă, atenția, ponde
rea și sinceritatea sînt esențiale.
Dar aceste atribute tiebuie să-J 
definească, după părerea noastră, 
și pe comentatorul din presa scri
să, lucru ia care de aliiei cred cd 
subscrieți și dumneavoastră, iotă că 
tocmai in cronica despie care vor
bim aruncați ca pe un lest inco
mod aceste principii 1 îmi repro
șați, mie, comentatorului radio al 
partidei r'olitennica iași — Dmamo 
București, faptul că nu cm informal 
decît la sfîrșitul transmisiei des
pre motivele absenței iul N. Co
man. Probabil, traversînd o pe
rioadă de neatenție, sau absorbii 
de alte pieocupări mai importante, 
nu ați urmărit începutul reportaju
lui meu. Amintind formațiile, am 
consacrat un paragraf special ab
senței lui Coman, explicînd pe larg 
dispariția misterioasă a portarului 
bucureștean și sosirea lui solitară 
la Iași. Fonoteca Radic-ulul, car „ 
păstrează înregistrate transmisiile 
sportive, v-ar putea oferi argu

mentele. Afirmați cu nonșalanță (ș/ 
absolut gratuit) că, neexplicînd din 
canul locului motivele absenței lui 
Coman, m-aș fi pronunțat pentru 
folosirea cu orice preț a acestui i. 
D^narte de mine un asemenea qînd: 
dimpotrivă, am considerat firesc să 
subliniez, în finalul transmisiei, ac
tul curajos al lui Nicușor.

Am socotit necesară și evalua
rea sinceră, pentru o exactă in
formare a ascultătorilor, a posibili
tăților tînărului Stana (înlocuitorul 
lui Coman), posibilități care deo
camdată, sînt departe de exigențele 
primei noastre divizii. Sentimentele 
de milă și îngăduință pe care le 
invocați s-au dovedit adeseori no
cive pentru cariera multor sportivi. 
In nrivința greșelilor remise de 
Stana la cele doud goluri, mi se 
pare conc’ude^t faptul că opiniile 
noastre cofnrld cu cele ale croni
carului ziarului „Suorțul", ziar pe 
care cu onoare îl conduceți, ziar 

obișnuiește să scrie 
„după ureche"...

al dumneavoastră—GRIGORE 1LISEI

ÎN NUMĂRUL VIITOR

Dasen da Const. CIOSU

paginile 
speciale 
intitulate 

„ODATĂ N
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— Deci, ești împotriva fotba
lului feminin ?
— Da. Pentru că, de cînd lu
mea, o căsătorie se contractea
ză între un bărbat și o femeie. 
Intre forță și gingășie, înțelegi?
— înțeleg, dar nu văd legătura.
— Nici eu, dacă mă gindesc 
bina. E, ca să zic așa, un sim
bol cu funcții ermetice, ca-n 
teatrul modern.
— Atunci, este vorba de criza 
teatrului ?
— Nu, de criza fotbalului.
— Femeile vor salva fotbalul ?
— Da’ ce, a murit Teașcă ?
— Să revenim...
— Sînt contra, deoarece nu-mi 
pot Jnchipui o femeie care să 
faulțeze decisiv.

— Așa, amintește-ți de Circe.
— Mda. .. Și imaginează-ți c-ai 
scrie : „meciul s-a das ășurat 
pa un teren complot desfun
dat.. “
— Kloroi peste pudră Helena 
Rubinstein ori Max Factor ?

S-ar părea că ai ceva drep
tate. Dar să nu uităm că gin
gășia, feminitatea și subțiri
mea intelectuală nu exclud 
chiar ideea de fault dacă vrei. 
Diafana Khedija B'atech, noua 
laureată a premiului „Hachette 
et Larousse", joacă fotbal într-o 
echipă feminină.
- Hm. „Hachette et Larousse"? 

Nu-mi spună prea mult.
— Pardon ! In juriu au fost Mau
rice Druon, Herve Bazin, Andre 
Chamson.
— După cite văd, nici un spor
tiv.
— Am auzit c-ar fi fost invitat 
Sebastian Domozină, dar a pier
dut trenul la Piatra Olt.
— Absurdul, te rog să mă ierți, 
presupune, totuși, o anume ri
goare și seriozitate. Să revenim.
— Poftim : sînt contra, deoarece 
nu văd o Peggy Fleming în pos
tură de Tamango.
— Chestie de optică. La Chi
cago există femei-măcelari.

Nu-i nici o legătură cu Rădu> 
canu, evident, spuneam și eu 
așa... Iar în Elveția am văzut 
o partidă de catch între femei,
— Dă-mi voie să nu fac nici un 
fel de apropiere între noțiunea 
de sport și cele înșirate de tine 
mai înainte.
— M-ai pus la colț. Continuă.
— Numește-mi arbitrul care să 
refuze un „11 metri” unei Lo- 
lobrigide răsturnate în careu.
— Mihăilescu i-l refuză și mai- 
că-si, dacă i-o cere publicul.
— Continui să nu accept ideea 
de fotbal feminin. Te rog să-ți 
închipui un meci între fostele 
glorii, un fel de old-boys, sau, 
mai exact spus, oid-girls sau 
old-women. Eu îmi iubesc și 
vreau să-mi respect bunica.
— Deci, ce-i de făcut ?
— Evident, nimic.

Victor Tudor Popa
M. R. I. ~



interviu acordat de 
tovarășul GHEORGHE GHINEA, 

membru al C. C. al P. C. R.r 
prim secretar al Comitetului 
judefean de partid Botoșani

Pentru Început, stimate tovarășe prim- 
secretar, v-am ruga să ne vorb'ți des
pre coordonatele esențiale și de pers

pectivă capabile să definească profilul contem
poran al orașului și județului Botoșani.

Coordonatele esențiale sînt coordonatele socialismului I 
In trecut, activitatea economică d n acest colț de 

țară se rezuma la agricultură — înapoiată din toate 
punctele de vedere, — la cîteva mori sistematice și o 
fabrică de ulei vegetal. De aceea, oricine ar încerca să 
definească profilul contemporan al județului Botoșani, 
trebuie să pornească — mai ales — de la pr.'ma cără
midă a construcției soc'alismului în această parte a țării.

Ca rezultat al politicii profund-științifice a partidu
lui și statului nostru de dezvoltare industrială a tutu
ror regiunilor țării, mun cipiul și județul Botoșani se în
scriu tot mai evident în procesul industr alizării soc a- 
liste. Este și normal așa, daci avem în vedere rolul in
dustriei ca promotor al progresului tuturor ramur.lor e- 
conomiei, ca factor dinam.zalor al întregii vieți soc.ale.

In acești ani, au apărut pe harta județului noi o- 
biective industriale: Uzinele textile „Mc ldova" — una 
dintre cele mari și mai moderne unități ale industr ei u- 
șoare din țară, fabricile de confecții Bo'oșani si Doroho:, 
Fabrica de zahăr Bucecea, Uz na de reparații, Fabrica de 
cărămizi Dorohoi etc. Acestora li se adaugă obiectivele 
industriale în construcție cum sînt: Fabrica de brlnze- 
turi de la Dorohoi, Stația de înneb lare a nisipurilor cu- 
arțoa e de la Miorcani și altele.

Nu mi-am propus să dau prea multe cifre, dar, avînd 
în vedere ceea ce a reprezentat în trecut industria aces
tor locuri, cît și faptul că ne aflăm în cel mai nordic 
punct al țării, două din ele nu-s lipsite de interes : a- 
celea care arată că industria botoșăneană — rod aproape 
exclus v al celor 25 de ani care au trecut de la El be- 
rare — exportă în prezent peste 63 sortimente de pro
duse, în 33 de țări ale lumii.

Planul cincinal pe anii 1971—1975 dă noi perspec
tive profilului industrial al județului, evidențiind încă o 
dată politica înțeleaptă a partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție, de ridicare a județelor și 
localităților mai puțin dezvoltate, de accelerare a pro
gresului lor economic și social.

Se vor construi și dezvolta noi capacități indus
triale, care vor ridica neconten t locul și rolul Botoșa
nilor în această hotărîtoare ramură a economiei națio
nale.

Cît privește agricultura, ea a rămas una din prn- 
cipalele Activități ale județului. Dn suprafața totală 
de 496.703 hectare, 318.900 sînt terenuri arabile, în ma
rea lor majoritate pămînturi fertile, propice dezvoltării 
unei agriculturi intensive și modeme, obținerii unor re
colte tot mai bogate.

Socialismul creează condițiile valorificării acestor 
importante resurse. Cea mai bună dovadă o constituie re
zultatele din acest an cînd, înfruntînd cu succes vitregia 
secetei și a altor calamități naturale, întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperativele agricole de producție din 
județ au reușit să obțină recolte bune, as gurînd astfel și 
chiar suplimentînd :atît cantitățile de produse contrac
tate cu statul, cît și nevoile țăranilor cooperatori. Perspec
tivele agriculturii socialiste — de stat și cooperatiste — 
din județul nostru se înscriu în amplul program al dez
voltării intensive și multilaterale stabilit de către cel de 
al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.

O dată cu măsurile ce se vor lua pentru modernizarea 
întreprinderilor agricole de stat, în scopul sporirii pro
ducției, productivității și rentabilității lor, vor spori an 
de an potențialul economic și avutul obștesc al coope
rativelor de producție prin folosirea în mod intensiv a 
întregului teren agricol, extinderea mecanizării, profilarea 
producției, dezvoltarea fermelor specializate, lărgirea ac
țiunilor și activităților intercooperatiste. Vă rețin atenția 
și aici cu două exemple: înființarea unei noi stațiuni ex
perimentale agricole și construirea unei îngrășătorii cu o 
șapaci.ale de 60.033 capete porcine anual.

După opinia dumneavoastră, tinerele județe, 
nou create, au în față anumite probleme speci
fice, deosebite ? Care ar ii acelea ?

După aproape doi ani de la constituire, n-am mai putea 
spune că județele nou create ca urmare a îmbunătățirii 
administrativ-teritoriale a țării sînt ch ar așa de tinere. 
Noi nu împărtășim, de ob.cei, un astfel de termen deoa
rece el este evidențiat mai ales pentru a justifica neajun
surile, neîmplimrile. Sîntem un județ ca toate celelalte, 
mergem — să zic așa — pe picioarele noastre, cu toată 
siguranța și maturitatea necesară.

Faptul în sine că Botoșani a devenit centru de ju
deț, municipiu, îl smulge treptat din tiparele vechi, ra o- 
nale, viața pulsează într-un ritm accelerat, un suflu în
noitor a cuprins toate domeniile de activitate.

Au fost, fără îndoială, și unele probleme specifice, 
unele greutăți obiective — le-aș numi. Multe d ntre ele 
au fost rezolvate, altele ne străduim să le rezolvăm.

însăși organizarea județului — de pildă — nu a fost 
chiar atît de simplă, dacă avem în vedere nu aspectul ei 
fo-mal, ci închegarea, sudarea fiecărui colectiv nou creat, 
imprimarea unui stil de muncă corespunzător noilor cer.nțe 
și sarcinilor puse de partid, viu, pl n de mobilitate, spe
cific profilului lor și care să se încadreze în același timp 
în ansamblul cerințelor și necesităților întregului județ.

Specifice — ca să vorbesc în termenii întrebării — 
pot fi considerate și eforturile noastre privind exigența 
cadrelor față de propria lor muncă. Să nu uităm că cea 
mai mare parte dintre oamenii care lucrează în organi
zațiile și instituțiile județului au lucrat tot aici, dar la 
nivelul orașului și al raioanelor. Nu e vorba de priceperea 
de competența lor, ci de faptul că ani și ani ei s-au aco
modat cu un anumit fel de a munci, cu o anumită sferă 

de preocupări, care prin natura lor erau mult mai reduse. 
In multe privințe, sîntem astăzi mulțumiți de felul cum 
au crescut oamenii din acest punct de vedere. Des.gur, e 
încă loc pentru mai bine.

Multă bătaie de cap ne-a dat și ne dă încă mulțumi
rea cu puțin a unor oameni, o anumită concepție dezar
mantă că ,1a noi doar atît se poate... nu-i ca la cen
tru” (sed'ul vechii regiuni), deși se poate incomparabil mai 
mult, nu ne lipsește nimic esențial față de vechiul centru.

Eu v-am vo b t doar despre cîteva aspecte legate de 
oameni, în primul rînd, element hotărîtor în reducerea ace
lui „specific” de ca e vorbeam. Sînt însă și alte probleme 
cărora a trebuit să le facem față. Neajunsur le vech i îm
părțiri teritorial-adm n’strative au ieșit la iveală — de ce 
să n-o spunem — destul de pregnant. Volumul și ritmul 
construcțiilor din anii precedenți, de pildă, a fost destul 
de scăzut, și acest fapt îl resimțim încă și astăzi, cu toa e 
eforturile pe care le depunem și ajutorul primit din par
tea organelor centrale de partid.

Resimțim lipsa acută a unor specialiști aproape în 
toate domeniile de activitate econom că și social-culturală, 
deoerece și vechile ra oane și orașe au dus o astfel de 
lipsă, iar eforturile făcute de noi acum, pentru atrace ea 
unor spec aliști din alte localități ale țării, sînt foarte 
puțin încununate de succes.

Aș vrea să remarc, cu acest prilej, că ne bucurăm și 
din acest punct de vedere de grija si sprijinul dmect al 
conducerii partidului. Recent, am primit un însemnat nu
măr de medici, care sîntem siguri că își vor aduce o în
semna ă contr buție la ocrot rea sănătății oamenilor muncii 
din orașele și satele județului.

Așa cum spuneam, multor probleme care au stat în 
puterea noastră le-am găsit rezolvarea, sîntem pe un drum 
bun, și aceasta se datorește în principal oamenilor noștri, 
organ zațiilor de partid, comuniștilor, care conștienți de 
sarcinile sporite ce le revin, de greutățile obiective ce le 
avem au dat și dau dovadă de o înaltă conștiinciozita’e, 
de pasiune și răspundere, de disciplină și perseverență. 
Se află, aici, și una din principalele chei ale succeselor 
noastre de viitor.

Botoșanii, orașul lui Eminescu. Iorga și al 
alitor alți cărturari, se mîndrește cu o tradiție 
culturală prestigioasă. Considerați că viața știin
țifică și cul.urală ce pulsează astăzi în orașul 
dumneavoastră este pe măsura tradițiilor valo
roase și a posibilităților existente ?

Intr-adevăr, județul și orașul Botoșani au o bogată tra
diție culturală. Chiar formularea întrebării redacției denotă 
că, din acest punct de vedere, nu se poate despărți prezen
tul de trecut. Aceasta este, în ultimă instanță, o lege dia
lectică. Identitatea spirituală de astăzi a orașului și jude
țului este legată de gloria pe care le-au conferi t-o bogata 
activitate de altă dată a marilor personalități ale științei, 
culturii și artei care s-au născut și au trăit multă vreme pe 
aceste meleaguri: Eminescu, Iorga, Enescu, Luchian, Băn- 
cilă, Antipa, Pompei și mulți alți oameni de seamă.

La Botoșan1', au activat în trecut o serie de societăți 
culturale: „Armona*, întemeiată în 1883, „Ateneul român 
din Botoșani', înf.ințat în 1889, „Casa de sfat și citire „N. 
Iorga', „Liga culturală', „Univers tatea populară' și altele. 
Activitatea teatrală botoșăneană se întinde — cu mici inter
mitențe — pe o perioadă de peste 130 de ani. Intre 1866_
1969 în orașul și județul Botoșani au apărut 137 de ziare 
și reviste. Și n-am spus despre tradiție decît foarte puțin.

Anii soc.alismului au dat noi dimensiuni și sensuri vie
ții culturale și științifice de aici. Au fost create noi insti
tuții artistice de stat — Teatrul „Mihai Eminescu', Filarmo- 
n ca de stat. Teatrul de păpuși, o largă rețea de cămine 
culturale, cluburi, case de cultură: desfășoară activitate 
susținută fii alele societăților științifice, istorice și literare, 
cenaclul literar; ziarul județean .Clopotul' continuă tradi
ția presei botoșănene.

O dominantă a vieții noastre culturale de astăzi o dă 
Însăși puternica rețea de școli de toate gradele în care își 
desăvîrșesc pregăti: ea peste 12.000 de tineri. Numeroși oa
meni ai muncii își satisfac, de asemenea, setea de cunoaș
tere și frumos, urmînd cursurile universității populare, ale 
școlii populare de artă etc.

Pe lîngă o tot mai bogată activitate de masă, la Boto
șani sau inițiat. în ultima vreme, o serie de manifestări 
cultural-artistice de mare amploare dovedind existența unui 
însemnat potențial intelectual capab 1 să dea vieții cultu
rale botoșănene un nou impuls, să înscrie Botoșanii ca pe 
un centru act.v de cultură în peisajul spiritual al patriei 
noastre.

Aș menționa, în primul rînd, manifestările desfășurate 
în anul 1969 sub titlul „Botoșani — coordonate contempo
rane”, în cadrul cărora a avut loc o elevată ses.une de 
comunicări științifice, spectacole folclorice și de muzică 
cultă, s-a organizat o in eresantă expoziție de acte și docu
mente despre Botoșani etc.

O altă manifestare căreia vrem să-i dăm pe viitor 
periodicitate a fost organizată tot in acest an cu prilejul 
împlinirii a 80 de ani de la moartea Luceafărului poeziei 
românești — Mihai Eminescu. Această sărbătorile, ue 
fapt o interesan'ă ib-ștre’-o DP diferite pl^n’mi a r’"’-’- T”i 
eminescian, a fost completată de un colocviu științific, 
expoziții de artă plastică și sculptură, o expoziție de cărți 
și documente despre Eminescu etc.

Sîntem în pragul unor noi manifestări ale căror planuri 
se definitivează în prezent: „Oppidum Botușan' — o vastă 
manifestare periodică de trecere In revistă a rezultatelor 
obținute în domeniul economic, cultuial, științific și artis
tic, „Zilele Enescu” — fiu strălucit al acestor tărîmuri, un 
festival și concurs de obiceiuri și datini străvechi — ca să 
nu enumerăm decît cîteva.

încurajăm și sprijinim consecvent inițiativele, conștienți 
că avem forțe valoroase, oameni entuziaști, pasionați. Știm 
că avem încă mult, chiar foarte mult de făcut, dar, în ace
lași timp, că putem face.

Așadar, ne străduim — răspunzlnd în sinteză la între

barea dumneavoastră — să fim tot mai mult pe măsura 
trad.ți.lor valoroase și a posibilităților existente.

Unii absolvenți ai institutelor de invăfă- 
mlnt superior ocolesc satele și ch'ar orașele 
județului Botoșani. Care este procentajul cadre
lor cu calificare superioară în învățămînt șl 
agricultură ? Ce credeți că ar mai trebui de 
făcut pentru atragerea și fixa ea lor la locurile 
de muncă unde au lost repartizați i

Spuneam mai sus că resimțim încă lipsa multor specia- 
lis'i in aomeniul dccncmiei, in invațăn ±nt, c n i?, ^nu
tate etc. Am fi avut mai puține nevoi dacă anual toți ab
solvenții repartizați județului nostru s ar fi prezentat la 
posturi. Nu au făcut-o însă decît foarte puțini.

Dn această cauză, procentajul cadrelor didactice cu 
studii super oare este, de pildă, încă destul de scăzut. Din 
totalul de 2563 catedre de pro'esor, sînt ocupate de absol
venți ai învățIir.întului superior numai 1.079 locuri, ceea 
ce înseamnă doar circa 42%. In ag-icultura județului, 
muncesc 276 cadre cu studii superioare, dar mai avem 
nevoie acută de încă 115 ingineri și rredici veterinari.

De ce nu se prez ntă absolvenții ? S-au ilustrat moti
vele în nenumărate materiale d n presă, nu vreau să ie 
repet. Covîrșitoarea majoritate a argumentelor tinerilor 
ebsolventi neprezentati a post ’ri sînt subiective, do vedesc 
multă îngustime în gîndirea unora dintre ei.

Este, fără îndo ală, „mai călduț' la București, la Iași 
sau la Timi.oara. Noi nu avem create, deocamdată, toate 
cond țiile de acolo. Dar asta înseamnă să ții cont numai 
de tine, să ignorezi nevoile întregii societăți, eforturile și 
cheltuielile uriașe ce s-au făcut pentru creșterea și instru
irea ta.

Cred că un motiv esențial al neprezentării absolven
ților la pos'uri este insuficienta muncă de educație ce se 
face încă de pe băncile școlilor noastre de toate gradele. 
Nu spun un lucru nou, noi o resimțim însă. Prin lipsa celor 
ce nu vin de loc la posturi, dar și a unor profesori, me
dici, ingineri și a altor specialiști care, deși p e-enți, se 
gîndesc mai mult la plecare decît să facă treabă.

Cred că de la primul pas, în școală, la cel al absol
virii facultății, noi trebue să-i pregătim pe t neri cu grijă, 
răbdare și perseverență, folosnd toate mijloacele educa
tive de care dispunem, pînă la nivelul înțelegerii conști
ente că trebuie să meargă unde e mai greu, unde este 
nevoie.

Că nu avem sufic enți specialiști e și vina noastră 
deoarece nu ne-am îngrijit pe măsura cuvenită ca, o dată 
cu. primirea călduroasă a cadrelor repartizate din alte ju
dețe, să ne creștem propriile noastre cadre, oameni origi
nari d n județ, care să fie ajutați să se califice la cursu
rile de zi sau fără frecvență, apoi după absolvire, repar
tizați acolo unde este absolut nevoie de ei.

Ne preocupă în prezent această problemă. Pe baza
analizei concrete a nevoilor actuale și de perspectivă,
mai ales privind cadrele de specialiști din med ul rural,
vom începe încă din acest an recrutarea celor mai valo
roși tineri, încă de pe băncile școlii generale. Originari, 
pe cît posibil din comunele unde avem mari greutăți noi 
îi vom ajuta pe parcursul fiecărui an de studiu, le vom 
crea cond ții din cele mai bune, astfel îneît la absolvire 
ei să se prezinte fără rezerve la locurile unde cu mult 
timp înainte au știut că vor veni, că sînt așteptați.

Ați folosit termenul de .fixarea' specialiștilor. Este, 
după părerea mea, insuficient. înțelegerea că acolo trebuie 
să vină, că acolo trebuie să rămînă și să muncească CU 
pasiune și dăruire, nu este doar o simplă fixare. Este o 
integrare definitivă în viața, munca și aspirațiile celor în 
mijlocul cărora au venit. > ,

Și de aceasta avem nevoie de la toți specialiștii 
noștri.

Considerați că se poate vorbi despre anu
mite particularități arhitecturale specifice, pro
prii noilor construcții din orașul Botoșani f 
Există unele pioiecte in acest sens 1

înainte de a răspunde redacției la această întrebare, 
aș vrea mai întîi să fac cîteva precizări pentru cei ce 
n-au fost încă niciodată, dar vor veni, sînt sigur, la Boto
șani.

Oraș vechi — anul acesta s-au împl nit 530 de ani de 
la prima sa atestare documentară, cu trăsături arhitecto
nice specifice vechilor tîrguri moldovenești, un centru 
compact înconjurat de o serie de cartiere ce se întind pe 
o suprafață apreciabilă — acesta este orașul Botoșani.

Întregul oraș este presărat de frumoase clădiri cu ele
mente arhitectonice tradiționale, foarte var ate, unele cu 
o respectabilă vechime, încadrate de livezi, grădini și 
parcuri — parcul „M hai Eminescu', unul d ntre cele mai 
frumoase din Moldova, care au făcut de mult faima ora
șului nostru.

In anii socialismului, s-au înălțat noi edificii: ansam
blul de locuințe cum sînt cele din cartierul „Parc' cu 420 
apartamente, „Parcul tineretului' cu 1100 apartamente, 
zona teatrului cu 700 apartamente, clădiri de folosință so
cial-culturală, cele ale întreprinderilor etc.

Pentru a da orașului o notă specifică proprie, ne 
străduim să facem o armonioasă îmb nare a stilului mo
dern cu cel tradițional, și — ni se pare — în multe pri
vințe am reușit. Noul sediu politic-administrativ al 
județului, de pildă, aflat în curs de construcție, va fi o 
clădire modernă dar care va avea numeroase elemente 
arhitecturale specifice zonei noastre.

Cît despre proiecte, ele se află deocamdată pe plan
șele pro.ectanților, cu insistenta preocupare de a îmbina 
plăcutul cu utilul, tradiția cu ceea ce este mai nou și mai 
modern.

Treptat, ele vor căpăta viață, vor începe să se înalțe, 
tot mai numeroase, sub cerul bătrînului, dar mereu mai 
tlnărului nostru Botoșani.
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reflecție, 
siguranță), dez- 
în care se an-

care, după vi- 
piese, specta*

naiul dat de D Conțin 
tifica» și tiebuie privit 
seriozitatea-
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-.-a depășise, In 
limitele admisibi- 

insistență, 
filme care

„FILMUL

RR

foatq ♦ drumurile -npastufe, ale *. 
oamenilor, dqc spre noi. Cîteo- 
dată de-a dreptul, "de cele mai 
multe ori prin infinite măști și 
ocoluri > . ,

Cînd.' explorăm groapa ocea-. 
nelor sau . abisurile interplane
tare; cînd ocolim pămîntul pe 
la capul numit altădată al Fur
tunilor, nu o facem decît ca... 
să ne încercăm puterile, să ne 
cunoaștem- limita, să ne’ sporim 
priceperea noastră despre lu- ■ 
me. Și, uneori, ca să aducem 
pentru bunăstarea noastră dite 
un săculeț de mirodenii, un gră
unte de substanță- rară, sau cita 
o aripă de înger. Iar cînd scor
monim prin caverne, căutind 
inscripții și desene, cînd stră
batem în mișcare inversă pre
istoria încercînd să deslușim în
ceputurile, o facem cu gîndul de 
a ne completa definiția și de-a 
ne lămuri destinul.

Este adevărat că. dincolo da 
această obsesie pragmatică,^ ar
heologul pur singe, aspiră la 
cunoașterea de sine a unei a- 
nume epoci îndepărtate și se 
apleacă asupra cite unui frag
ment. a unui ciot încercînd — 
asemeni lui Cuvier — să recon
stituie din el întregul adevăr al 
vremii respective. Deși, cum na 
avertizează Goethe, s-ar putea 
ca acest spirit al epocii defuncte, 
pe care istoricul își imaginează 
că-1 reconstituie, să nu fie pînă 
în cele din urmă decît proiecția 
propriului său spirit. Dar asta e 
altă problemă.

Ambiția dramaturgului istoric 
contemporan este în același timp 
mai modestă și mai temerară. 
Sub pretextul prezentării unei a- . . __ și la 

evenimente, 
îi vorbește des- 
despre absurd, 

omului, des-

nume epoci el caută, 
nevoie născocește 
personaje. El 
pre violență, 
despre demnitatea 
pre decepții și victorii.

Fără îndoială că Duca—Vodă, 
după cum bine știm, a existat 
aievea acum 300 de ani, că a 
fost lacom și bisericos, că a 
căutat' să imite grandoarea lui 
Vasile Lupu legănindu-se ca și a- 
cesta pe aripile jumulite ăla 
unui vis de „bazileus". A exis
tat și Durac și Hîncu, răzvrăti
tul generos care ajungi nd la pu
tere își trădează prietenii în 
clipa luptei decisive.

Ceea ce’ n-â existat este (poate), 
permanenta' pendulare a perso
najelor între act și - 
precuțn și (cu 
baterile de idei 
gajează.

In măsura în 
zionarea acestei r----- - -r----- .. ,
torul iese pe poarta teatrului 
cu o cunoaștere cît de cît spo
rită .Săgetătorul"' și-a atins, cred, 
ținta. .»

Căci astăzi, mai mult ca altă
dată, omul se căută cu stăru
ință pe sine..

Sub semnătura * criticului 
Costin, ziarul „Scînteia*, a 
bheat i event, un foarte bun ar
ticol de punere la punct a li
nei situații care depășise, In 
ultimul timp, K-.......
le : programarea cu 
pe ecrane, a unor ruine cuie 
sfidează pur și simplu efortul 
educativ al societății noastre. 
E vorba de anumite filme de 
aventuri care îi prezintă cu sim
patie pe criminali și răufăcători, 
care fac apologia tăului, care 
prezintă brutalitatea drept virtu
te, care ., dau lecții de spa-geri 
și de crime în diferite stiluri i 
departe de a condamna oseinenea 
vicii, peliculele acestea (gen 
„Paria") le ridică In slăvi, incit 
tineretul — publicul cel mai frec
vent și cel mai influenfabil —

■ poate crede că așa e bine și nu 
altiel. Abuzul care se face in 
programarea unor astfel de filme 
(și în frecventa lor reluare) este 
unul de natură socială -, el mi
nează activitatea educativă a 
școlii, a familiei, a societății.

O altă' categorie de „filme nar
cotic* o constituie aceie come
dioare , muzicale care propagă . 
mira/ul vieții ușoare, falsiiicind 
anumite realități contemporane, 
sub . pretextul divertismentului. 
Din punct de vedere artistic, ele 
rămin aproape întotdeauna in 
zona mediocrității.

. Sigur că .nimeni nu cere a- 
cestor filme cine știe .ce pro
funzimi filozofice, dezbateri de 
idei., > nimeni nu le - cere să --Jie ■ 
perfecte .lecții de 
a neqlifa total '

■ șl edi/cativă a 
de mare forță

> morală. Dar 
I funcția socială 
(mei a’Tte cu atît- 
de pătrundere în

ARTA

CA OBIECTIVARE UMANÂ
mase, înseamnă, din partea 
lor care o difuzează, lipsă 
dfscernămînt și d? responsabili
tate. Fuga duDă pub'ic, obsesia 
planului financiar poate fi o rea
litate de care întreprinderile ci
nematografice trebuie sd țtna 
seama - Infinit moi important este 
însă cunt, educăm publicul și w 
special tineretul De aceea sem
nalul dat de D. Cosrin este fus- 

toată

Inițiativa decanului de vîrstă 
al instituțiilor noastre teatrale — 
«Naționalul" ieșean — de a con
tribui la lansarea celei mai ti
nere promoții de regizori de
pășește, fără îndoială, semnifica
ția unui act de altiuism j a de
buta sub cupola piestigiului u- 
nei asemenea tradiții, beneficiind 
de concursul unui colectiv artis
tic de primă mărime, este o 
șansă care nu se oferă oricui. 
Cătălina Buzoianu și, mai de cu- 
rînd, George Rada au fost primii 
viitori regizori cărora li s-au 
deschis larg porțile sediului din 
Iași al Thaliei.

Acestea sînt faptele. Iată și o 
latură inedită a interpretării lor: 
după vizionarea „Pelicanului", de 
Strindberg, regizat de George 
Rada, douăzeci de oameni de 
teatru, în frunte cu poetul Cor- 
neliu Sturzu, directorul teatrului 
și Ion Olteanu, profesor la 
I.A.T.C., s-au aplecat cu atenție 
și deplină bună-credință asupra 
spectacolului la care asistaseră, 
comentînd și formulindu-și opi
niile generate de rezultatul con
cret al eforturilor regizorului si 
actorilor. Tîrziu, după miezul 
nopții, prezumtivul regizor a gă
sit de cuviință că tine este și 
frumos să concluzioneze cele 
spuse pe marqinea spectacolului 
său. Și a cuvîntat cam așa :

„Am ascultat cu atenție tot ce 
8-a spus aici. Simt cum emoțiu- 
nea mă cuprinde din ce în ce 
mal tare. Sînt copleșit. Ceea ce 
mă preocupă în cel mai înalt 
grad este lapovița de-afără".

După care a tăcut. Intr-ade
văr, atunci cînd ești deschizător 
de orizonturi în teatru, nici nu 
poți spune mai mult. Așteptăm 
cu vădită nerăbdare evoluția lui 
Rada pe verticala spiritualității.

CONST. PA1U

Din. fragmentele istorice ale iui 
C. Negruzzi, cineaștii noștri l-au 
ales pe cel cunoscut sub titlul 
(.Sobiețki și românii', transfer- 
mindu-1,, prin pana lui Aiecu f-> 
van Cjhilla,. în scenariu defilm. 
Scenaristul nu ne spune că fil
mul său se inspiră din acel frag
ment istoric al confruntării arma
tei lui ion Sobiețki cu cei '13 
plăieșb aflat! de pază în Cetatea 
Neamțului. Faptul e însă-atît de 
evident, Incit ne mirăm că s-a 
ferit s-o spună. Datele principale 
ale scenariului sînt exact cele 
povestite de Negruzzi (excepție 
face doar finalul). Ghilia a com
plicat puțin narațiunea cu fapte 
și Ințlmplărt mal mărunte,. cu o 
intrigă de. „război în dantele', 
aduci ndu-ne aminte — pe a- 
locuri — de „Serbările galante*. 
Două frumoase domnițe (una în 
tabăra lui Sobiețki, cealaltă în 
tabăra plăieșilor) iau parte, cam 
forfct șt cam schematic, Ia ac
țiune, încercînd să justifice tit-- 
Iul filmului.

Alecu Ivan Ghilia și regizorul 
Virgil Calotescu au viut * ’
gur sd glumească pe o 
cunoscută. Tonul de glumă 
fost Insă păstrat pînă la 
și o anume gravitate îșl 
loc, ceea ce dă naștere ia 
fel de ambiguitate a concepției 
regizorale. Reni Clair glumea 
splendid pe seama .războiului in 
dantele". Cineaștii noștri însă 
și-au ales o temă care nu le 
permitea gluma pînă la capăt. 
N-au puful glumi cu >itualurrle 
de înmorminlare a celor căzuți 
pe zidurile cetă/ii și n-au pu
tut glumi In final, unde rezul
tatul asediului e prezentat Intr-o 
notă tragică țintind a sublinia 
absurditatea războotelor. Păcat 
că s-a renunțat Ia finalul cu
noscut.

In general, filmul este mo
dest, dar relativa sprinteneală a 
tonului» a montafu/ui și acura
tețea imaginii

Revirimentul 
acesta în achiziționaiea și 
gramarea unor filme I 
bune din producția mondială va 
fi, pare-se,

" Sînt deja ___
cuib de nobili", 
și 
„Jurnalul 
Inqărita", 
(Franța), 
„Ghiqi 
(S U .A ), 
edia), .Asul de pică 
varia) ș. a., iar pentru 
semnat număr de

’tante 
derea

conlinuaț în 1970. 
achiziționate ; «Un 

„Cadavru! viu" 
Andrei Rubliov" (U R.S.S.), 

unei cameriste", ..Că- 
.Mireasa in doliu’ 

«Poveste nemuritoare", 
cine vine la .. cină" 

.Elvira Madigan" (Su- 
(Cehoslo- 

un în- 
imppr-

ș a., .. .
humS* de filme 

se duc tratative 
achiziționării.

Spre deosebire de Hegel 
— pentru care orice o- 
biectivare a omului repre
zintă o înstrăinare — Marx, 
plecînd de la critica filozo
fiei hegeliene, distinge în
tre obiectivare (ca act prin 
care oihul își realizează 
propriile sale scopuri în 
produsele muncii șale) și 
înstrăinare (ca formă a o- . 
biectiyării în formațiunile 
social-economice în care 
domneșc relațiile de. piață 
și, îritr-o Țnăsură și mal 
măre, în. orice orînduire în 
care forța de muncă devi
ne o marfă). Altfel spus, fi
lozofia marxistă consideră, 
dintr-o perspectivă social- 
Istorică, două ipostaze po
sibile ale obiectivării omu
lui — una autentică și alta 
înstrăinată.

Plecînd de aici și prețu
ind o idee a lui Marx re
feritoare la posibilitatea e- 
laborării unei teorii male- 
rialist-dialectice sistemati
ce despre artă (pornind de 
la estetica lui Hegel, că
reia ar urma să i se apli
ce aceeași metodă critică 
pe care Marx și Engels au 
aplicat-o filozofiei hegelie
ne în general) Roger Ga- 
raudy consideră creația ar
tistică (în cartea sa Mar
xismul secolului XX) drept 
o formă imanentă a mun
cii sociale concrete, drept 
momentul ei suprem. Dar 
cînd această muncă socia
lă concretă este supusă în
străinării, cînd ea poate da 
produse valoroase, chiar în 
condițiile acestei înstrăinări 
apare, în chip firesc; între
barea dacă specificul crea
ției artistice poate fi defi
nit prin ea. Fiindcă, presu- 
punînd un produs unic și 
irepetabil, deși într-un con
text social, creația artistică 
apare în primul rînd ca o 
muncă ce se distinge prin 
individualismul ei și, nepu- 
tînd fi decît expresia unei 
conștiință individuale asu
pra lumii (deosebită de 
imaginile generale, comune 
sau științifice ale acesteia); 
opera de. artă nu poate, apă-, 
rea decît ca o exprimare ,a 
sinelui autentic al artistului 
și Ini acest sens arta repre
zintă un refuz al înstrăină- 
rii de sine a omului. Exa- 
gerînd' această dimensiune 
reală a condiției artistului 
(dar nu unică și generală) 
unii esteticieni ău conside
rat creația artistică drept o 
realizare imaginară a indi
vidului în condițiile imposi
bilității realizării sale reale, 
drept un „refugiu vinovat" 
(cum îl numește Kierkega-,. 
ard) într-o lume imaginară 
a artistului din cauză unei 
lumi reale ce se opune do
rințelor sale.

Deși Aristotel consideră 
că artistul „știe să mintă 
fără să se cunoască", arta 
apare ca singurul domeniu 
în care el nu se poate 
minți. Nu pentru că în o- 
pera de artă nu s-ar putea 
spune neadevăruri, ci dato
rită faptului că artistul nu 
poate spune decît ceea ce 
gîndește și cum gîndește, 
că exprimarea sa trebuie 
să fie întotdeauna o expri
mare sinceră a sinelui său. 
Se poate scrie o operă 
morală de către un om cu 
manifestări imorale; poți 
face operă religioasă, tu 
fiind un ateu (și invers); 
poli elabora un cod de legi, 
tu înfăptuind acte ilegale... 
Dar să creezi o operă de 
artă, fără a fi în sinea ta 
un om de talent, este un 
lucru imposibil.

Fiind o lume a dorinței 
a intenției realizată, fără 
stăvili, arta este și o lume 
a exprimării autentice a

• conștiinței omenești.
In universul imaginar al 

artei, unde totul este po
sibil, unde drumurile vin 
de pretutindeni și pleacă 

. pretutindeni, fără limite, fă- 
— ră granițe, ..ifiecare•• om îst 

devine sieși orizont și, da-
• că există un imperativ aici, 

el este acela care-1 în
deamnă pe om să fie cît 
mai uman, cît mai el însuși, 
Spunem? ades că adevărata 
valoare a unui om nu se 
măsoară după intențiile sa
le ci . după faptele sale șl ■ 
afirmația este, desigur, a- 
devărată atunci cînd rapor
tăm individul uman la so
cietate. Atunci , însă cind 
comparăm universul infe
rior al individului, conști
ința și voința sa cu fap
tele sale, adevărul acestei 
afirmații apare într-o ipos
tază mult mai complexă,d 
mai delicată ,mai greu de 
Calificat fără o profundă 
deliberare.

Or, arta aduce o viziune 
a omului din însuși interio
rul conștiinței sale; de a- 
ceea, portretul uman pe ca
re ea il circumscrie este 
întotdeauna mult mai com
plicat decît cel al științei, 
al moralei, al dreptului etc.

In aceste situații, în care 
omul, înfăptuind un act, 
producînd un obiect, desfă- 
șurînd o muncă, în genere, 
nu-și realizează integral 
propriile lui scopuri, lumea 
eului său autentic, indivi
dual rămîne în orizontul 
intenției, al dorinței, faptele 
corespunzătoare acestor in
tenții șj dorințe reprezen- 
tînd un eu neautentic, în
străinat de sine al omului.

Astfel terenul obiectivării 
autentice a dorințelor indi
vidului rămine lumea ima
ginară a artei; înfăptuirea 
este și ea, asemeni inten
ției de la care pleacă, una 
imaginară, dar imaginea ar
tistică are capacitatea de 
a-i oferi forța de convinge
re și de adevăr a realului.

Pentru valoarea morală, 
culturală, socială, științifică 
etc., șinele autentic, inte
rior al omului eăte mai pu
țin important un ins pulînd 
crea asemenea valori re- 
nunțînd la felul său intim 
de a fi și de ă vedea lu-, 
mea .urmînd exemplele va
loroase ale personalităților , 
acestor domenii.

Valoarea artistică, : însă, 
nu poate fi creată urmînd 
exemplele înaintașilor ;> ea 
pretinde întotdeauna o 
zidire a sinelui autentic al 
artistului în opera sa, fiind- ; 
că opera de artă însăși nu 
reprezintă altceva decît o 
ființare imaginară a crea- . 
torului ei.

Balada Meșterului Mano- 
le reprezintă, la noi, o 
strălucită ilustrare a con
diției creației artistice, a 
modului în care, clădindu- 
și opera, artistul se clă
dește pe sine între zidu
rile ei, se contopește cu 
ea.

Pentru artist, obiectul 
creației trebuie să se con
topească întotdeauna cu 
scopurile, cu dorințele lui. 
Atunci cînd renunță la și
nele său, artistul se auto
distruge ca artist, el „moa
re în sine" (Hegel : Fe
nomenologia spiritului) și 
„devine un om comun", a- 
dică unul care crează pe 
măsura celorlalți și nu pe 
propria sa măsură (cum 
presupune creația artistică), 
înțelegerea ,de către Marx, 
a artei ca manifestare ce 
vizează nu satisfacerea u- 
nei trebuințe particulare 
a omului ci în primul rînd 
o necesitate a sa .specific 
umană, de a-și obiectiva 
capacitățile creatoare, poa
te fi asociată unei idei 
din Capitalul care susține 
că în comunism, pentru omul 
eliberat de nevoia fizică, 
libera dezvoltare a forțelor 
sale creatoare va deveni 
un scop în sine. Tn acest 
sens, munca artistului, crea
ția artistică în general a- 
pare ca o anticipare a 
muncii în comunism iar te
oriile despre artă ca forma 
cea mai desăvârșită a mun
cii (idee mult îndrăgită de 
Tudor Viânu, ia noi) apar 
îndreptățite,' din această

Dimitrie Gavrilean : „Omagiu luptătorului*.

perspectivă a umanismului, 
a autenticității obiectivării.

Prin acest caracter al 
său de a nu se putea rea
liza decît ca exprimare 
neînstrăinată, autentică a 
conștiinței de sine a artis
tului, creația artistică a 
rămas peste vremuri o pur
tătoare a demnității echiva
lentei cu sine însuși a o- 
mului. Concepînd munca 
nu în forma abstractă a
elaborării de concepte ci 
în forma ei concretă, priâ 
care produsul o dată creat 
devine la rîndul lui genera
tor de noi trebuințe și in- 
tegrînd creația artistică u- 
nei astfel de munci. Marx 
lasă să se întrevadă rolul 
artei de a pereniza în 
timp esența unei creații 
neînstrăinate 
deschizîndu-i 
nelimitat al

ă omului, 
un orizont 

metamorfozei
spre sine însuși. Nu mi se 
pare, astfel, o simplă întîm- 
plare afirmația lui Marx că 
prin comunism omul tinde 
să-și „redobîndească" esen
ța umană, deoarece această 
esență omul o avea dina
inte concepută în idealurile 
sale ca pe ceva al său 
dar într-o lume imaginară 
a cărei fuziune cu lumea 
reală condițiile istorice o 
refuzau. Lupta omului pen
tru „redobîndirea” esenței 
sale umane apare ca o stră
duință de ridicare a reali
tății concret-istorice la i- 
deal, ca spre ceva al său, 
spre care însăși realitatea 
evoluează.

Desigur, în viata reală, 
de foaie zilele, primordiale 
în aprecierea unui individ 
rămîn faptele lui, dar în 
complexitatea determinatii- 
lor sale acest adevăr so
cial despre om include (aș 
zice) un „infra-adevăr" in
dividual, prin care insul u- 
man se raportează ca spi
rit, ca dorință interioară 
la realizarea sa faptică, ma
terială, exterioară.

Indiferent de calitatea 
acestora (fiindcă individul 
poate avea deopotrivă in
tenții bune și intenții re
le), abia atunci cînd fap
tul exterior reprezintă în
treaga dorință interioară, 
el devine o obiecțivare 
autentică a omului. Înțe
legerea valorii ca obiect 
al dorinței .la noi, în fi
lozofia' Iui ' Petre Andrei, 
Tudor Vianu ș.a.) este deo

sebit de importantă în a- 
precierea insului uman, fi
indcă acesta nu poate fi 
apreciat just decît după 
acele fapte care reprezintă 
o obiectivare autentică a 
dorințelor sale: de la do
rința bună la fapta bună 
(necesară și respectată so
cial) =, valoarea umană, de 
la dorința rea la fapta rea 
— nonvaloare umană. Ih 
celelalte cazuri (dorința bu
nă — faptă rea, dorință rea 
= faptă bună), fiind vorba 
de o înstrăinare de sine a 
individului, aprecierea sa 
justă devine greu posibilă. 
Omul autentic este ce) așa 
cum ar vrea el să fie și 
lumea sa autentică cea pe 
care el însuși și-o dorește. 
Dincolo de voința și dorin
ța sa .dincolo de idealurile 
sale intime, insul uman ră
mine supus înstrăinării șf 
neînțelegerii. Arta face ca 
cele spuse aici despre va
loare (ca raport al dorin
ței cu fapta) să nu rămînă 
niște dulci abstracțiuni, de
oarece ea poate oferi, îh 
lumea ei imaginară, sim
boluri ale dorinței așa cum 
există ea în conștiința in
dividului și simboluri ale 
realizării ei așa cum a- 
cesta ar vrea-o realizată. 
Fiindcă artistul nu poate 
fi decît omul care știe să-și 
facă obiect din propriul său 
suflet, care, avînd capacita
tea de a interioriza univer
sul, poate să-l exprime ca 
pe un univers al său.

Dacă știința îi aduce o- 
mului satisfacția de a pu
tea exprima lumea exteri
oară individualității și su
biectivității sale (deși avîn- 
du-le ca mijloc pe acestea), 
arta îi aduce satisfacția ex
primării sale de sine a creă
rii unei realități simbolice y 
noi, pe măsura propriilor 
sale dorințe, lucru posibil 
într-o lume a fanteziei. 
Conceperea artei ca ,;mo- 
del" plastic al raporturilor 
dintre om și lume, pe ca
re Roger Garaudv o oferă 
în lucrarea Marxismul se
colului XX se cere comple
tată cu dimensiunea ei de 
raport al omului față de 
sine însuși, cu dimensiunea 
individualității și subiecti
vității, fără de care creația 
artistică nu poate exista.

Adrian Radulescu
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B L O W-U P
Ceea ce se considera, la un 

moment dat, a fi univers spe
cific și definitiv antonionian — 
studiul obsesiilor existențiale, al 
interiorizărilor psihanalitice — 
s-a dovedit, pînă la urmă, 
doar o zonă limitată asupra 
căreia artistul s-a oprit intr-o 
anume etapă a evoluției sale 
artistice. Tetralogia italiană 
(„Aventura", „Noaptea", „Eclip
sa", „Deșertul roșu") exprima 
opiniile regizorului despre o a- 
numită lume în care indivizii 
sînt singuri, izolați, incapabili 
de comunicare, incapabili de 
iubire, eșuați intr-un mare vid 
sufletesc. Analiza psihologică a 
frustrării, falimentul iubirii, 
Tncomunicabilitatea sînt temele 
preferate în filmele citate, te
me dezvoltate în amănunțite 
studii asupra individului.

„Blow-Up" a surprins, la a- 
pariția sa, tocmai prin nouta
tea temei și, evident, a mij
loacelor artistice ; Antonioni pă
răsea brusc o preferință te
matică și un stil ce păreau a 
fi „pentru totdeauna" și, ca 
orice mare artist, pornea pe o 
pistă nouă. Momentul tetralo
giei italiene era depășit; ne
voia continuă de altceva a ar

DOUĂ FRESCE
de

SABIN

B Â L A Ș A
„Sala pașilor pierduți* a 

Universității din Iași este un 
mare spațiu de marmură albă, 
prin care trec într-o mișcare 
continuă, tinerii veniți să ofi
cieze ritualul instruirii. Aici, 
un artist a smuls aerului, 
mai pur și mai dens, respira
ția sa, condensînd -o în. culoa
re și formă.

Prinse în arcurile de mar
moră ale capetelor sălii, cele 
două fresce de Sabin Bălașa, 
„Admirație” și „Omagiu", îți 
da j senzația de atingere cu 
ochiul a însuși spiritului spa
țiului. Este ca o privire lun
gă într-un timp pur, timpul 
tinereții, sustras marii curgeri, 
stabilizat prin efectul magic al 
imaginii plastice.

Arhitectura sălii avea o res
pirație proprie, creată de di
mensiunile, de .elementele de 
ornamentație și de culoarea 
marmorei. Pictorul și-a acor
dat fresca cu ambianța arhi
tecturală și, ceea ce mi se 
pare deosebit de important, a 
Făcut concretă, vizibilă, semnl- 
Lcația sa. Albastrul intens, 
fundalul ambelor picturi, dă 
sălii de marmoră profunzime, 
îeschide parcă o poartă spre 
ledeterminare.

Ca o închegare a tăriei al- 
jastrului, trupurile par fragile 
i puternice în același timp. 
Ju poți să nu te gîndești la 
orpurile adolescentine de zei 
1 zeițe, la puritatea formelor 
e marmoră greacă. Spiritul 
irtei elene, echilibrul și ar- 
lonia apolinică, rezultă atît 
in rigurozitatea compoziției 
ît și din suplețea maiestuoasă 
trupurilor. Linia curge im- 

■imînd corpului suspendat în 
bastru senzația de fluidi- 
te, sugerînd permanența u- 
îi mișcări calme și sigure 

această mișcare este prinsă 
forme blocate, volume scul- 

urale, epurate de orice de
liu auxiliar.
Metoda figurativă a lui Bă- 
ia este de a simplifica for

tistului l-a dus spre Londra, o- 
rașul care i s-a părut cel mai 
caracteristic în exprimarea di
mensiunilor tinerei generații oc
cidentale. Și iată părăsită 
exegeza interiorizărilor psiha
nalitice în favoarea filmului de 
acțiune, cu aparență de enig
mă polițistă; polițismul este 
însă doar aparență, pentru că 
ideea regizorului este mult mai 
ascuțită, mult mai odîncă, vi- 
zînd condiția unei întregi so
cietăți, a unei lumi răscolite 
de convulsiuni, a unei lumi 
narcotizate, incapabile să-și ob
serve relele care o macină. 
Cum bine observa un confrate, 
personcjul central al filmului 
pare a fi lumea, lumea occi
dentală, pe care Antonioni o 
privește în particula ei cea 
mai caracteristică : Londra no
ilor moravuri, a exploziei de 
libertinaj și de halucinație, de 
iresoonsabilitate și mini-jupe, 
de muzică ușoară și narcoti
ce, de iluzie și uitare de sine, 
de goană după succes, de in
diferență și — ca o consecință— 
de crimă. Alunecarea regizoru
lui — voită, conștientă — de la

ma pînă la atingerea însăși a 
esenței realului, care, despo
vărat de încărcătuia detaliu
lui nesemnificativ, capătă spi
ritualitate. Ceea ce vrea artis
tul să obțină este forma pură, 
esențială, care exprimă eter
nul din ființa umană, conferin- 
du-i universalitate. Brâncuși, 
cel care a dat Invenției figu
rative maximă universalitate, 
atingînd înseși principiile vi
tale fundamentale, spunea : „La 
simplitate ajungi chiar fără 
voia ta, de îndată ce te apro
pii de sensul real al lucruri
lor".

Esențializînd, Bălașa încear
că să exprime ceea ce este 
durabil și frumos în om, sui- 
prinzîndu-1 în procesul unei 
dinamici continue, care este 
însăși existenta. El fixează o- 
mul în trecerea prin timpul și 
spațiul universal.

Deosebit de important în re
prezentarea figurativă a omu
lui este, la acest pictor, ochiul. 
Trupurilor fluide și ușoare, 
fixate definitiv în mișcarea 
lor, privirea le conferă vigoa
re, forță, le însuflețește cu un 
elan vital de maximă intensi
tate. Ochiul este disproporțio
nat de mare și Înăuntrul său 
privirea arde ca o flacără.

Sabin Bălașa a insuflat 
„eternului tinereții", spiritul 
acestui secol grav: tinerii săi 
își asumă responsabilitatea u- 
nei angajări totale în existenta 
socială, ei se înființează în 
lume cu conștiința deplină a 
timpului lor, încercînd să exis
te lucizi, în numele unei mari 
demnități.

Timpul prezent, un timp 
real, se încrustează însă, în 
pictura artistului în plasma 
marelui timp, un timp ideal 
în care trecutul, prezentul și 
viitorul se întrepătrund, se , 
unesc prin fluidul mișcării 
continui. Pictorul spunea în
tr-un interviu : „In pictură,
tind spre o difuzare continuă. 

psihologie la sociologie este e- 
videntă in acest film și, dacă 
ținem seama și de ultima sa 
producție, „Zabriskie Point" 
(1969) — o privire lucidă asu
pra Americii — putem observa 
ușor interesanta evoluție a ar
tistului spre o operă cu un 
pronunțat caracter social.

Povestea din „Blcw-Up‘ este 
simplă, daco o cercetăm în ter
menii ei cei mai la indeminâ. 
Eroul filmului, Thomas, e un 
tînăr și foarte la modă foto
graf, un fel de idol al tine
retului londonez dezlănțuit și 
iresponsabil, un ido! care il 
poate hrăni cu iluzia succesu
lui. Sătul de miile de fotogra
fii prin care lansează moda 
sau comercializează ideea de 
dragoste, sătul deci de o lume 
de iluzii, de amăgiri și falsuri, 
Thomas face, din cînd în cind, 
escapade in viața reală. E un 
fel al lui de a se deconecta, 
de a-și satisface setea de ade
văr, de a umple golul din su
flet și din trup trăind printre 
manechinele depersonalizate, 
devenite obiecte. Deci, cu a- 
paratul ctîrnat de gît, face es
capade în viața reală. II ve

Viitorul nu este ceva care vi
ne, ci numai ceea ce poate fi 
Dacă trecutul e un fost pre
zent, de ce n-ar fi viitorul, 
prezent ? Judecind așa, ai si
guranța mișcării. Cred că tre
buie să-ți cunoști traiectoria 
și să te raportezi mereu la 
prezent".

In „Admirație" deasupra tru
purilor vii, două contururi de
senate cu alb, plasate longi
tudinal, curg dintr-o margine 
spre cealaltă a pînzei și din
colo de marginile ei, traver- 
sînd spațiul albastru. In „O- 
magiu", deasupra corolei pur
tată de trupuri de fete — un 
profil fusiform și altul compus 
din flori și fructe, sînt dese
nate delicat cu același alb, pe 
verticală, chipurile înaintașilor 
alcătuind un grup care plu
tește în același spațiu albas
tru, sugerînd o continuă ve
nire spre noi, ca o permanen
tă a memoriei. Conturul figu
rilor se încheagă, se cristali
zează pur, prezență spirituală 
continuă în aerul timpului. 
Trupurile vii, întruchipînd fru
musețea ideală, le aduc un 
suprem omagiu : fiorul vieții 
curgînd prin florile, fructele 
și păsările îngemănate, între
pătrunse, unite, vibrînd în to
nuri calde care iradiază lumi
nă, îmbracă viața în splendoa
re. Trupul lumii are în fresca 
lui Bălașa veșmînt de iubire, 

dem într-o dimineoță ieșind — 
îmbrăcat ca un cerșetor — din- 
tr-un azil de bătrini (fotogra
fiile realizate aici sint expresia 
mizeriei și suferinței umane), 
altădată surprinde o idilă cu
rioasă intr-un parc și o foto
grafiază în sute de secvențe. 
Din insistența cu care femeia 
îi cere clișeele, înțelege că 
trebuie să fie ceva la mijloc. 
Mărește fotografiile și, intr-a
devăr, descoperă rezultatul i- 
dilei: un cadavru. Are impre
sia că trăiește o iluzie, aleargă 
în parc și se lovește de real, 
de adevăr. Cadavrul există. 
Se întoarce acasă, dar clișeele 
i-au fost furate. Din nou în' 
parc — și constată că și ca
davrul a dispărut. Și atunci e- 
roul se vede prins intr-un joc 
drăcesc de adevăr și iluzie 
și nu mai știe unde se termi
nă o zonă și unde începe cea
laltă. întrebările lui Antonioni 
sint de mare subtilitate. Pe 
fondul unei societăți degringo
lade. minată de inconștiență, de 
indiferență, de gocnâ dezor
donată după ceva nedefinit, pe 
fondul unei asemenea socie
tăți deci, poate fi delimitat a- 
devărul de iluzie, reolul de 
fantastic ? Finalul filmului do 
un răspuns ambiguu, dar de o 
rafinată invenție cinematografi
că (și ca idee și ca tratare). 
Grupul de tineri gălăgioși și 
depersonalizați — grup care 
marcase, în film, din cînd în 
cînd, atmosfera londoneză cu 
specificul ei de juvenilă incon
știentă — se oprește pe un 
teren de tenis și doi dintre ei 
mimează un joc cu imaginare 
rachete și mingi, în timp ce 
ceilalți urmăresc mecanic zbo

rod și lumină. Omul, în pic
tura sa, intră în componența 
elementelor naturii, fiind o 
sinteză a lor: are trup de 
floare, ochi de pasăre, părul 
curge ca apa fluviilor sau 
poartă în el mișcarea curenți- 
lcr aerului. In spațiul nede
terminat, albastru de adîncime, 
regnurile se întrepătrund pen
tru a proiecta în univers fiin
ța umană, prin ceea ce are 
esențial, etern și frumos : spi
ritualitatea sa.

Dar privirea acestui artist 
asupra lumii este o privire ce
rebrală și nu senzorială. 
Viața nu explodează dezordo
nat în tablourile sale, nu este 
viața pasională a simțurilor, ci 
viața spiritului. Elanurile lui 
vitale sînt elanuri spirituale, 
au echilibrul, armonia, rigoa
rea și limpezimea rațiunii u- 
mane. Pictorul nu este spe
riat de creierul electronic, nu 
trăiește angoasele automatiză
rii, nu are spaima mașinii, dar 
nici nu se refugiază într-o re
întoarcere primitivă la natură. 
El reușește, prin gîndire, să 
recepționeze natura într-o uni
tate esențială, reușește să in
tegreze spiritul rațional al o- 
mului modern în complexita
tea elementelor universului. 
Ființa umană se proiectează 
în timp și spațiu fără spaimă, 
fără disperare; fără complexe, 
în mod armonios.

rul iluzoriu al unei mingi ilu
zorii. Este o splendidă meta
foră a lipsei de substanță, a 
obișnuinței cu minciuno, cu i- 
luzia, cu mimetismul. Thomas, 
omul care se lovise de lumea 
reală, de adevărurile ei crude 
(mizeria, crima în plină zi, 
nepăsarea concetățenilor cărora 
a încercat zadarnic să le co
munice descoperirea sa) pri
vește uimit acest joc iluzoriu 
dar nu poate rezista îndem
nului de a se integra acestei 
situații. De unde rezultă că și 
adevărurile reale pe care le 
descoperise ar putea fi conside
rate tot iluzorii. Meditația lui 
Antonioni este gravă. Ea naște 
întrebarea : cum se va putea 
regăsi o asemenea lume, dacă 
este minată însăși posibilitatea 
autocunoașterii ei ?

David Hemmings și Vanessa 
Redgrave sint perfect integrați 
noii viziuni antonioniene; pri
mul, mai ales, este o prezență 
tulburătoare, un amestec de 
gravitate și inocență, de inte
ligență și derută, de înțelegere 
și uimire. Iar femeia, atît de 
deosebită de Monica Vitti și 
de eroinele sale chinuite lăun
tric de incapacități incurabile, 
respiră o feminitate cînd tan
dră, cînd agresiva, o culpabi
litate disimulată parcă de o 
credință că și-a făcut un fel 
de dreptate. Asemenea tulbu
rătoare complexe de sentimente 
depășesc mult relativa lineari
tate a personajelor feminine 
din filmele anterioare, sporin- 
du-le otractivitatea și valoarea 
cinematografică.

Ștefan Oprea

Figurativul lui Bălașa, aflat 
într-o evoluție continuă spre 
rigurozitatea compoziției, spre 
esențializarea formelor, spre 
puritatea culorii, exprimă, nu 
căutări formale, ci un ideal 
estetic de clasicitate — armo
nie, echilibru și poezie — pla
sat cu maximă precizie în u- 
niversul spiritual al secolului 
său. Riguros și rațional în 
compoziție, Bălașa este poetic 
și visător în culoare. Necesi
tatea sa de a contempla este 
o necesitate spirituală de or
dine, exprimă dorința artistu
lui de a stabili un sistem va
loric durabil și de a crede în 
aceste valori. Este dorința de 
durabilitate, de permanență în 
timp a omului.

Idealul său estetic exprimă 
tocmai acest lucru, încrederea 
în om, în valorile lui, în uni
versalitatea lui, este un ideal 
profund umanist.

„Sînt convins că arta are 
menirea să încurajeze, deci 
fundamentul artei mele este 
încrederea. A încuraja prin 
artă înseamnă a întoarce fața 
spre om", spune Sabin Bălașa.

Titlurile frescei de la Iași 
sînt semnificative : „Admira
ție" și, „Omagiu" spiritului u- 
man surprins în ipostaza cea 
mai vitală, mai potențială și 
mai pură — tinerețea.

Anca Ovanez

T. V.
TELE-

O.Z.N.-uri
La drept vorbind, nu știu care 

dintre cele două discuții — pur
tate, firește, in emisiuni dife
rite — cea despre OZțj sau 
cea despre prezenta matematicii 
în programa analitică a învăță- 
mîntului mediu, a fost mai an
trenantă. Desigur, subiectul e- 
xistenței sau inexistenței ipxfu- 
riilor zburătoare (mesageri ai 
altor lumi posibile !) este de-a 
dreptul fascinant. Deși, cu o 
minimă doză de îăutate, ușor 
ajungi să tratezi această temă 
drept un bluf publicistic. De 
fapt, am avut și noi — pe la 
Cluj, mi se pare — farfuria 
noastră zburătoare aneantizată 
de o vehemență replică a unor 
specialiști care ne-au siărîmat 
nemilos iluziile, banalizînd e- 
pisodul și sortindu-1 uitării de
finitive, ireversibile. Intre timp 
însă, martori oculari s-au pe
rindat pe micul ecran, und? 
s-au consumat scurte dar vio
lente disoute, rtsiguiîndu-se ast
fel necesara hrană de senza
țional a existenței noastre co
tidiene.

Pentru că, la urma urmei, 
dacă farfuriile zburătoare n-ar 
exista, ele ar trebui inventate. 
Sare a pigmenta scrobii nostru 
cu doza de enigmă si apocalips 
care o dat o sneclJiră savoare 
(existențială!) mal tuturor e- 
pocilor revelate. De ■ altfel, ni 
se precizează fnentru o cita oa
ră!) că debutul farfuriilor zbu
rătoare se pierde în negura 
legendelor, prezenta lor fiind 
atestată în monumentele fune
rare ale civilizațiilor care ne-au 
precedat. Cu observația subtilă 
(a unei participante la discuție) 
că, pe atunci, tot ce zbura era 
farfurie zburătoare, confuzie azi 
imposibilă.

Fapt este că emisiunea de 
silință dedicată farfuriilor zbu
rătoare a fost urmărită cu un 
real interes. Mal ales datorită 
patosului cu care s-a consumat 
înfruntarea dintre tabăra litera
lilor și cea a specialiștilor, la 
momentul oportun realizatorul e- 
misiunii solicitînd ajutoare pen
tru echilibrarea unei dispute, și 
așa practic interminabilă. Cînd, 
printr-un ingenios trucaj, orice 
pălărie aruncată în aer și foto- 
graiială dintr-un unghi conve
nabil, poate deveni document a) 
existenței farfuriilor zburătoare, 
a angaja știința în elucidarea 
cazului este, în cel mai fericit 
caz (!), prematur. Si, dezamăgit 
de sterilitate interminabilelor 
speculații (în fond, obiectul 
neidentiiieat care a însoțit un 
timp nava Apollo 12 putea ii 
foarte bine ...„pălăria" unui 
cosmonaut, luată de un vînt... 
cosmic), simți nevoia să te în
torci la palpabila realitate a 
enigmelor noastre pămînlene, 
care au avantajul că dau o 
mult mai certă finalitate dispu
telor pe care le generează. Deși, 
și după zece ani, tot enigmă 
rămîne faptul că discuția despre 
modernizarea predării matemati
cii în liceu, soldată cu con
cluzii unanim acceptate, nu a 
fost pînă azi finalizată. E drept, 
pe de altă parte că, în raport 
cu infinitul cosmic, cei zece ani 
nu constituie decît o distanță 
temporală cu totul derizorie. 
Dar, lăsind la o parte gluma, 
să observăm caracterul antre
nant al confruntării pe tema 
modernizării predării matemati
cii în liceu. Un nobil patetism 
a angajat deopotrivă pe pieo- 
pinenți și pe telespectatorii 
care, cu toate că poate nu pă
trundeau prea bine argumentul 
cu funcția care implică mulțimea 
(ca noțiune matematică), au 
fost de acord că matematica 
mai păstrează pentru mulți ab
solvenți ai liceelor destule. , , 
OZN-uri 1 Mai alea că nu toți 
urmează cursuri ale învățămin- 
tulul superior, lor dacă urmea
ză, unii merg la facultăți de 
proiil umanistic, aflate oarecum 
în divorț cu matematica. Ceea 
ce însă este de neconceput as
tăzi, deoarece, chicr dacă un 
manual de trigonometrie rămîne, 
practic, superfluu, relații tot 
mai subtile se stabilesc între 
capitole ale aritmeticii superiot 
modernizate și liteiatura propriu 
zisă, fund tot mai evident e- 
fortul științei contemporane de 
a surprinde In formule matema
tice o cantitate tot mai mare 
de inefabil.

In deiinitiv, trebuie să re
cunosc faptul că ambele emi
siuni mi-au plăcu: la fel de 
mult, ca și cea în core Car
men Dumitrescu adresa cu un 
admirabil aplomb subiecților 
anchetați în piața publică, în
trebarea .• 

— Ați auzit de Oppenheimer?
Cei mai multi nu auziseră.

Dar auziseră de Tom Jones.
Ceea ce nu e rău. Dar nici
suficient.

Mai ales că cei mal mulț
parcurseseră liceul fără a cu
noaște deliciul funcțiilor alea
torii șl al teoriei probabilității, 

lată de ce trebuie salutat a- 
vansul televiziunii pe tărîmul 
cunoașterii. Chiar dacă uneori 
nu pot fi folosite decît de
monstrațiile ad hominem, pen
tru că ipotezele n-au nici un 
punct de sprijin în cosmos Bd- 

c& disputele despre 
OZN uri și despre prezența ma
tematicii în licee au continuat 
și după respectivele emisiuni. 
Ba, știu cu certitudine, ultima 
a fost trecută, duj.ă o săptd- 
mină, unui prestigios for aca
demic, constituit od-hoc, menit 
să lele-avizeze o nroblemă mai 
presantă chiar decît cea cuprin
să în raportul Condon:

— Ce facem cu matematica ? 
Indiscutabil, televiziunea e- 
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I SHALL REMEMBER IT D upă o fugă Indlr/ita l-au 
prins, l-au întins pe 
iarba uscată dintre co
paci, i-au legal mlinile 
fiecare de cî e un co

Ce foamnâ-ncremenită în stingeri sepulcrale 
Și totuși luminoase, și duici, și străvezii 
Cînd plopii pe șosele și nuci oătrini in vii 
Ard candela iubirii și așteptării tale.

Arenele romane nu mai miroase-a singe 
Dar undeva in suflet și-acuma mai păstrez 
Un colț uitat în care al morții înger plinge... 
Dar noi vom trece teferi canalul de Suez.

Ne vor ieși în largul oceanului delfinii 
Supli și îndrăzneți cum cavalerii bălți 
Și-mi vei aduce-aminte că ne a'teaptă crinii 
Iubirilor eterne spre care mă inalți.

Florin Mihai Petrescu

pac, picioarele unul lingă al
tul, după care i-au votul pe 
tind, zicîndu i, A'eargă ! De 
ce nu vrei să alergi ? Noi le 
rugăm și tu stai și nu vrei 
să miști măcar un deget, în 
vreme ce noi ășl a trei ne 
toi rugăm de tine cînd de 
fapt ar l:ebui să-ți cerem alt
fel acest lucru, dar n-o facem, 
te rugăm frumos pînă cînd nu 
știu, căci orice răbdare are o 
margine și dacă n-o să vrei 
să alergi puțin o să fim obli
gați să te a.dem, este, dom
nilor ?

aleargă, omule, ce naiba I 
zise al doilea

ce naiba nu vezi că se pre
face ? zise primul

se preface că nu pricepe 
limba, zise al treilea 

SCRISOARE DIN EXIL (II)
lui Florin Mugur

Motanii mei sorb rom pe catifele 
Și-rrioutrinesc putea după pit.ea.

O, hai să sugem ciucuri de perdele ; 
Arară plouă, ploaia va-nceta, 
Și-o să ieșim blind uluiți pe trepte 
De strălucirea șanțurilor vechi, 
Din streșini picături o să ne-aștepte 
Să ne sărute tandre in urechi, 
Bălii cu apa leneș îndulcită, 
De nostalgie, ling-un strat de cepi, 
O să ne ducă iarăși in ispi ă 
Să-ngenunchem, și-atunci o să pricepi 
De ce-s ctît de trist cînd cherestele 
Trăiesc și mor iubite de-o cișmea.

Motanii mei sorb rom pe cn»ifele 
Și-mbătrinesc piftea după piftea.

și luînd b'c’ul d’n mina celui 
de-al doilea 11 plesni de-a lun
gul trupului zicînd, Ce naiba, 
cit o să ne rugăm ?

Apoi se retraseră să facă un 
consiliu spre a hotărî defini
tiv asupra acelui care se în- 
căpățîna să alerge din toate 
puterile, fn prima zi de dis
cuție hotărîră cum să se des- 
fășoa-e cons llul spre a nu lă
sa pădurii impresia că abu
zează de posibilitățile neli- 
mitae pe care le au, în a 
doua stabiliră ordinea înscrie
rii la cuvînt, în a treia fă
cură o pauză, iar In a pa
tra hotărîră că situația In 
care s-a ajuns cu individul se 
daloreș'.e prea marii Iui li
bertăți de acțiune și în con
secință hotărîră să fie lip
sit de sfînta libertate.

Emil Brumaru

NICIODATĂ DE NUMĂR...
O, ce mult te înșeli I
K.vi-ua numur iu el nu mă cheamă.
Sa cumpăr c-o zbatere viața, 
tu nu-s așezare, nu-s mrnuxar

Numărul e-un strigoi răstignit 
La-ncrucișare de arumuri și fugă, 
Pe el se așează lichenii și noidul, 
Ploaia și întunericul el.

Eu n-am rugina pe pleoape, n-am palme 
înțepenite pe-același soare. Eu trec 
Dintr-o înțelegere in altă înțelegere, 
Eu mă uit și mă-nving,
Zac de mine și miine mă vreau
Deși în spatele meu sîngerează
Cuțitele celui care am fost — 
Și mă uit...

Călăto-esc pe toate părțile drumului, 
Mă-mbolnăvesc de boala busolelor, 
Stau în mijlocul apelor și descint 
Făpturile care se-ngroapâ-n somnul Vâii.

Vreau fugă nemiloasă, vreau funie
Fără noduri sub pinza corăbiei, 
Vreau luminare
Fără tălpi de ceară dedesupt,

I se aduse la cunoștință.
Hăituitul zlmbi amar. Cei 

trei înregistrară strlmbătura 
și-i adminisrară în consecin
ță 4b de bice arătîndu-i cu 
calm că sf'darea costă și-l 
sfătuiră că, Dacă nu vrei să 
te îngropăm pînă Ia urechi, 
atunci ia seama ce faci cu 
mușchii feței care se dove
desc prea mobili în anumi
te momente și după cum se 
știe fizionomia omului con
tează în viața lui de toate 
zilele. Spuneau acestea în 
vreme ce săpau groapa, și 
primul spuse. Ia să vedem 
noi dacă es'e destul de a- 
dîncă și coborî în groapă de 
unde spuse, Mm, așa și așa 
și în timpul ăsta ceilalți doi 
se priviră cu înțelesuri și a- 
mîndoi se repeziră și răstur
nară tot pămînlul înapoi cu- 
prlnzîndu-l strîns pe cel ca
re zicea, Lăsați gluma asta, 
ce naiba 1 dar gluma se în- 
groșa și cei doi începură a- 
cum să bată pămlntul în ju
rul altului celuilalt snunîn- 
du-i. Nu e nici o glumă, e un 
lucru foarte serios și bine fă
cut, apoi amîndoi către prins, 
Și-acum tu Ia rînd cu mu
tra ta cu tot și porniră să 
sape fiecare cile o g oapă și 
fiecare să și o măsoare sin
gur (și amîndoi odată) și cînd 
gropile fură terminale spuseră 
Hop I dar sări numai cel de al 
doilea căci cel de al treilea 
zise, Stai așa I și cu hîrlețul 
deasupra capului celui din 
groapă îl obligă să nu miște 

Vai eu vre-n rerre^intă «î nu altare
Pe care sufletul îngheață I

In roiul acesta a! lumii drăcesc,
Care imi forfotă in subțioară, in umăr,
Jur că n-am să mă îmbolnăvesc
Niciodată de număr...

Gheorghe Istrate

ERORILE PETITULUI
Se-mbolnăvesc ceasornice-n perete 
de lipsa tu mereu la miezul-nopții 
ți cad secundele ca ploile domoale 
ți inutile intr-o secetă de mai

memoria s-așterne in tablouri
ți umbra păsări!e-și trag de după rame 
nu mai ascult ți numai vreau ecoul 
cristalelor din crudul „noapte bună*

sînt liniștit pe cit pot fi atunci 
cînd îndoiala-șî suie carii-n mine, 
o iartă-mă ! dar somnul e-n derivă 
ți singur nu-mi găsesc alcătuirea

Emil Nicolae

apoi începu să prăvale pă-
mîntul de pe margini spre
hazul celui de-al doilea care
zicea, Mai Iasă gluma asta.
ce naiba 1

Ce glume mai sînt și astea,
zise și primul.

am făcut un lucru foarte
serios, spuse al treilea, 
un lucru foarte serios și de
finitiv, și după ce termină 
se îndreptă spre cel răstig
nit de la marginea pădurii 
zicînd. Ai și tu groapa ta, 
vericule, gata pregătită și pe 
măsură, căci iată unde te-a 
adus nevrednicia ta, tu care 
te-ai bucurat de toate liber
tățile, dar n-ai mișcat mă
car un deget și. zicînd asta, 
cel de-al treilea hăitaș des
făcu mlinile prinsului, îi dez
legă picioarele, sfătuindu-1 
să nu facă vreo mișcare în 
plus înlruclt mai există o 
șansă.

o înțelegere ? se miră prin
sul.

o Înțelegere în toată re
gula, da, da, dar mai întîi 
Iți voi spune o poveste, și 
începu să-i spună o poveste 
din aceea de adormit copiii.

ială-1 că doarme, se bucură 
al treilea auzind cum sforăie 
prinsul, care avea și două 
muște pe nas. Ia să-l înșfac 
eu și pe urmă să văd ce-o 
mai fi.

ei, frate, strigă primul hăi
taș, ne mai lași mult aici ?

ni s-a cam urli, zise și al
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doilea. Hai, Iasă o dată glu
mele, ce naiba.

în ce mă privește, vă a- 
duc la cunoștință că nu e 
de loc vorba de o glumă. 
S ați liniștiți și gîndiți la 
toate cîte sînt și cile nu sînt 
pînă mă înțeleg eu cu dum
nealui. și zicînd asta se aple
că, îl ridică de subsuori pe 
cel adorm't și tîrîș îl trase 
la marginea gropii. Acolo în
să hoțul se împiedică și că
zu în groapă în vreme ce 
prinsul, acum slobod, se tre
zi din visul lui urît. Nu stă
tu multă vreme treaz că un 
fel de somn negru ca smoala 
îl cuprinse din nou și începu 
să l-ragă iarăși după el pla
sa lumii sale în care se prin
deau lot felul de ființe de 
Ia caracudă Ia rechini și as
primea odgoanelor în'inse li 
săpa adine umerii, drept pen
tru care i se spunea coco- 
șatul și pentru oă, din a- 
ceaslă pricină, nu putea pri
vi drept în ochi pe nimeni, 
ci, încovoiat, doar în pămînt, 
auzea în urma lui, Iată, tre
ce rușinatul, unde s-o fi du
eled pe soarele ăsta, pe fri
gul ăsta, sau pe ploaia as
ta ? și el pe toți îi lua cu el 
în plasa Iui și-i ducea Ia 
marginea orașului unde lo
cuia și, aruneînd greul de 
pe umeri, lua satirul și cu 
mișcări iuți tăia capetele cu 
ochi mirați și reci, aruneîn- 
du-le la pisici.

Odată fu oprit și întrebat 
de un soi de pește ce sta 
pitit după un colț de st încă. 
Ascultă, tinere, ce tot faci 
trecînd pe aici, cu ce te o- 
cupi ? că asta îmi dă (ie 
furcă.

cu nimic, îi răspunse, mă 
ocup cu nimic.

te ocupi cu nimic, se miră 
peștele ,asta înseamnă că des
pre tot știi totul ?

nu tocmai, răspunse omul, 
dar încep cu nimicul, să văd 
ce mai rămîne.

atunci înseamnă că nimicul 
e și el ceva 1

da, răspunse alergătorul, ni
micul e... dar în clipa aceea 
peștele tulbură apa și dispăru. 
Tlnărul nu se miră și porni 
mai departe pe strada cu sta
tui. Mergea aplecat, cocoșat, 
cu privirile în pămînt și ne- 
băgîrid de seamă intră cu 
capul între sinii unei fete ca
re spuse speriată. Ah, ce sen
zație, doamne I

știu, spuse tlnărul, întotdea
una o lovitură la plex Iți dă 
o senzație de greață.

o, nu, spuse fata, nici vor
bă, una cu mult mai plăcută 

despre care nici nu știu cum 
să vorbesc pentru că vine de 
aici, și-i arătă sinii.

El urca, ea venea din susul 
străzii și ea spuse. Mi se pa
re că avem același drum, la 
care ei răspunse. întocmai, dar 
nu aveam... nu îndrăzneam 
adică ... adică nu mi se dez
lega limba spre a spune, lată 
femeia după care alergam și 
iată drumul comun.

o, iată bărbatul pe care-1 
căutam l strigă și fata sărind 
Intr-un picio-, amuzîndu-se de 
faptul că nimeni nu-și dădea 
seama de caraghioslîcul jocu
lui ei. Dumneata ești acela pe 
care-1 caut, omul care mi-a 
sllrnit o cumplită și adevă
rată iubire doar cu o lovitură 
de cap, lucru pe care nu l-au 
reușit atîlea capete încoronate.

acum că tot m-ai găsit, ce 
vrei să facem 1 o întrebă el.

nimic I Mă simt bine Ia b a- 
țul tău și asta îmi este de-a- 
juns, așa că putem dormi în 
vo'e, la care el spuse. Cum 
crezi că o să putem dormi în 
voie cu tramvaiele astea 1

o, nu I Dar așa se spune, 
rise ea, nu se spune așa ?

da, zise el, dar nu putem 
rămîne prinși unul de altul 
aici. în mijlocul trotuarului, 
căci îi încurcăm pe alții și 
ne mai înjură cu vreo înju
rătură.

atunci propune tu. dragule, 
propui ?

propun să ne prefacem că 
sîntem fericiți 1 spuse el.

mai las-o 1 li răspunse ea. 
Să nu glumești cu niște lu
cruri foarte serioase. Fericirea 
este pentru oameni, nu pen
tru dobitoace. Iți plac pisicile ?

nu, spuse el, pentru că nu 
știu cine le-a inventat. ■

atunci propun să ne plim
băm, spuse ea.

bine, fu el de acord, deși 
nu știu nici dacă e b:ne, nici 
dacă e rău. Sturionii și re
chinii se adunase, ă în jurul 
lor.

hai, spuse el, trăalnd plasa 
tot mai grea ,să mergem.

unde ? se sperie ea.
acasă, spuse el.
vai, spuse ea, ce lipsă de 

tact I Pe jos ?
El o privi. De jos. De jos, 

de la tălpi. Apoi urcă încet 
pe tinerele ei picioare pînă 
sus, unde fusta strimtă i 
le apropia unul de altul, li 
privi apoi bustul și gltul alb, 
lung și gura și ochii mari al
baștri ca cerul dimineților de 
vară, și fruntea și părul des
pletit, părul ei de soare și i 

se păru că visează și fu cu
prins de un fel de spaimă 
ancestrală ca atunci cînd vi
sezi că ai ajuns șah al unei 
Perșii ireale și în jurul tău, 
prin grădinile de basm, roiesc 
albinele, cadînele și eunucii, 
iar tu nu știi cu ce să începi 
pentru că ceva, poate un alt 
vis, îți șoptește că e mai bi
ne să faci ce poți cit ești încă 
acolo. El coborî privirile. Se 
strînse la Ioc, se arcui și simți 
o durere ascuțită în cocoașa 
de care uitare. Se înhăma cu 
toa'ă credința Ia otgoanele în
tinse ca niște strune și umerii 
începură să-i trosnească din 
nou dar nu-i mai luă în 
seamă.

propun să ne plimbăm pe 
strada asta cu statui, spuse el. 
nu-mi plac statuile, rosti ea. 
Mă tem de ele.

e numai o impresie, spuse 
el. Cum o să ți f 'e teamă f 
Statuile sînt inofensive.

nu, strigă ea. Nu este ade
vărat. Mi-e frică.

dar sînt nemișcate, spuse el. 
Ai văzut vreodată o proce
siune de statui ?

desigur, spuse ea, făceau un 
zgomot infernal pe caldarîm. 
Erau niște coloși împietriți ca
re striveau lotul. Lumea era' 
îngrozită. Cînd o sialu e în
cepe să se miște, nu-i de glu
mit.

El spuse :
dar pe mine cum mă gă

sești ?
nu sufăr să mi se pună în

trebări .rosti ea.
atunci nu e bine, spuse el. 

Ești și tu o statuie, ai început 
să devii o statuie.

nu, eu nu sînt ce crezi tu, 
spuse ea, are cine fi ce crezi 
tu, spuse ea, eu sînt v'e, sînt 
o făptură vie și nespus de 
fricoasă.

știi, lumea vorbește despre 
tine, vreau să spun colegele 
mele zic că ești nostim, așa 
pocit cum ești, și eu am spus 
că te deosebești de ceilalți, că 
e ceva să fii azi deosebit de 
ceilalți, iar ele, V rei să ne 
spui că tu ai fi în stare... 
cu ăsta... și eu atunci am zis. 
Cel mai mult îmi place so ul 
ăsta de bărbați, și ele au să
rit să punem un iei de pariu 
că eu nu am nici măcar cu
rajul să apar pe străzi cu ti
ne, dar acum cînd au să mă 
vadă, că, iată, am ajuns pe 
Bulevard, acum au să spună, 
le cunosc eu, au să spună. 
Iapa asta de Dobrița își face 
reclamă, uite-o cum merge cu 
ăsta și lumea cască gura Ia 
ea...

dar, stai puțin ...
ce faci ? o întrebă el.
îți cam umblă capul, cam 

oscilează, stai, stai I cînd îți 
spun, să-mi scol creionul din 
geantă. Și scoase un creion 
lung și ascuțit și-i propti băr
bia în el înă't’ndu-i capul.

iată o nuntă studențească, 
spuse el.

tocmai bine, spuse ea. sînt 
ele. vin de la Starea Civilă 
cu Dobrița care a călcat pe 
bec.

dar Dobrița ești tu, spuse 
el.

da. spuse ea. dar și ea e 
tot Dobrița, și ține-mă mai 
strîns lingă line ca și cum 
am veni și noi de la o cere- 
mon'e, că toți venim ori mer
gem la o ceremonie și priveș- 
te-mă lung, lung...

Grupul gălăgios se apropie, 
se apropie tot mai mult și 
cînd cele două grupuri ajunse 
unul în dreptul celuilalt, Do
brița spuse, Ei ? și trecu stra
da în fugă înghițită de grupul 
gălăgios și el rămase cu cre
ionul acela cu vîrf ascuțit sub 
bărbie și simțea cum vîrfu! as
cuțit îi străpunge gîtul împie- 
dicîndu-l să respire și cînd 
să se sufoce, se ivi fata, îi 
ceru creionul pe care-1 uitase, 
spuse mersi și cînd dădu să 
plece el îi spuse, De ce nu 
rămîi ? cu atîta tristețe în 
glas, îneît ea spuse. Regret 
gestul acela stupid de care am 
fost în stare 1 și apleeîndu-se 
peste el îl acoperi cu pă ul 
ei care mirosea a fîn și cînd 
el dădu s-o cuprindă niște ji
vine cu cap de rață năvăliră 
asupra lui și începură să-l sfî- 
șie, să-l rupă în bucăți și el 
dădu să se apere, să ridice 
mina și să se apere dar nu 
putu și o ploaie repede, cu 
grindină. începu să lovească 
geamurile, ușa, acoperișul și 
lighioanele acelea se speriată 
și el putu să vadă cum cei 
trei hăitași se apropiau acum 
în goană cu bicele lor și el 
se strînse la pieptul fetei și I 
spuse, Apără-mă 1 și zicînd 
asta se răsturnă din pat lac 
de sudoare.



Rula un film franțuzesc. Al doilea era italian. Sigur este 
că rulau două filme. Cel italian era cu Arredeo Nazzari, pentru 
că era nelipsit din toate. In cel franțuzesc, n-avea importanță 
cine juca. Cînd Amedeo apărea pe afiș, succesul de casă era 
asigurat.

Văzîndu-mi favoritul tronînd în toate pozele care-i făceau 
reclamă, m-am decis să-l revăd. Alții prcfe au în t.mpul acela 
pe Macario. In fine, gusturile nu se discută.

Pe Macario l-am văzut și eu de două ori.
O dată în film și a doua oară într-o revistă de cinema. 

Mai precis, în ambalajul unui cornet cu semințe. N-am rîs 
de loc. Mai ales prima dată.

M-am îmbulzit să prind un bilet, deși afară soarele stră
lucea, iar unda călduță a zilei îmi curgea pe obrajii bronzați 
binișor în săptămînile de instrucție.

Era duminică. Nici una din zilele cunoscute pînă atunci nu 
mi s-a părut atît de îmbietoare. Dacă nu mă înșel, era pruna 
după sărbătorirea credinciosului Tonta. înfloriseră pomii, iar 
liliacul se legăna pe crengile zvelte si tremurătoare. Caișii 
și gutuii își acoperiseră coroanele cu flori fără număr.

In ziua aceea obținusem prima învoire. Eram liber. Puteam 
să mă plimb, să mă distrez, să merg la vn spectacol, să-mi 
caut o prietenă pentru o zi, sau pentru o viață, să fac nebun i 
care să supere sau să nu supere pe a ții.. Eram răsfăța
tul acelei zile, care-mi oferea totul, iar eu i-aș fi dăruit 
^tul. Instrucția o terminasem de curînd, fiind repartizat la 
e^untatură. Aici, primeam corespondența, o prezentam la 
comandament, o repartizam pe servicii, îmi soseau răs
punsuri, le expediam, primeam din nou, expediam din nou, 
repetînd automat, în fiecare zi, aceleași gesturi, folosind 
același registru, chinuindu-mă cu o peniță crăcănată pe 
care mă încăpățînam să n-o schimb.

Acum uitarea se așternuse peste tot ce lăsasem în spatele 
zidurilor cazone. îmi iuțisem pașii care mă aduseseră aici.

Moleticrele înfășurate în spirale ech dlstanțe îmi sugerau 
o asccensiune pe verticală, ce se sfîrșea la baierul ascuns 
sub stofa aspră kaky. Tunica și pantalonul tot nou. centiro
nul, paftaua bromată, și gratiile celui de la ușa con-andan- 
tului care stîrniseră atîtea invidii. Mă sim'eam cineva. Tresa 
înfășurată în jurul capelei ce simboliza absolvirea liceului și 
termenul redus el staqiului militar. îmi ridicase fruntea, mă 
simțeam mai important.

Plecasem din regiment imediat după ce am băut ceaiul.
In buzunar duceam o avere. Solda pe șase luni, cam 

cinsprezece lei. De fericire salutas°m la tot pasul, fără să 
le privesc gradele. Absent, am ridicat mina Ia chipiu în 
fața a doi sergenți,—de stradă. Ce importanță avea... ? Eram 
liber să salut pe oricine voiam.

Așa am intrat la cinematograf. Am cumpărat bilet pentru 
parter. Ba, nu. N-am intrat încă. Mi-am rotit mai întîi pri
virile în jur gîndindu-mă că n-ar fi rău să văd un film în 
doi.

Ce-mi plăcea pe atunci nu-mi era acces:bil. Tresa de pe 
epolet și cape’ă nu le spuneau fetelor mai nimic. Semnifi
cație aveau, dar nu pentru ele. Pentru mai toate, eram un
soldat oarecare. Nu eram nici măcar un major sau plu
tonier simplu. Dar nici ei nu aveau acces decît la o anu- 

tmită categorie.
* Clteva, pentru care mi s-a părut totuși că trezisem inte
res, erau însoțite. Am rămas și eu si ele cu gîturile strîm- 
be și un gînd nemărturisit. Să-mi măresc șansele, m-am 
descoperit, ținînd capela undeva pe la spate.

Părul crescut b'nișor de la încorporare, acum ondulat, 
fața mea oacheșă și ochii albaști m-au ajutat să rețin 
cîteva priviri mai mult decît binevoitoare. Nu mi s-a pre
zentat însă nimic potrivit, oricît am dorit să-mi dublez 
cheltuiala cu filmele.

Cînd s-a anunțat în hol că începe programul, am pă'runs 
înăuntru. De fapt, intrasem înainte, așa că rămăsesem defi- 
aitiv în bezna sălii. Aveam un loc rezervat pe rîndul zece, 
iar pe spătar scria tot zece. Unul din numere era chiar data 
silei mele de naștere. Luna cădea însă primăvara. L-am ocu- 
>at, începînd să mă frec în scaun, privind reclamele făcute 
Temei de ghete Gladys. Eram furios pe cei care mane- 
rrau afacerea cu mingi le de fotbal, întmcît în urmă cu 
inci-șase ani, nu reușisem să completez alfabetul cu litere 
rinse din cutii de cremă. A început comp'etarea. Walt 
•isney îl încăieraseră pe eroul său Poppey Marinarul cu un 
uitur care-i răpise iubita, fereeînd-o într-un crater. După 
ipta care a durat tot filmul, mirosul de friptură pregătită 
1 craterul vulcanului adulmecat de Poppey, pentru un 
torrent, îmi aminti că așa ceva nu puteam servi la res- 
lurant cu solda din buzunar. Cei din sală au luat și ei 
trie la fericirea lui Poppey. Izbînda de a-și fi salvat iu

bita, a fost aplaudată. Luminile care se născură în sca
fele din stuc ne-au surprins cu măști fabr cate la iuțeală.

De-abea atunci am observat, în dreapta, avem ca vecină o 
doamnă corpolentă care răspîndea un miros iute de tran
spirație. Lingă ea, un omuleț cu o figură de copil și ochii 
de viezure at nși de o conjuct:vită primăvăratecă, în
cepea fiecare frază cu un .mamă mică". Ea îi arunca într
una, „dulceag Gr goraș" Ce'ela’te vorbe, care umpleau 
frazele, nu mă interesau. Am prins apoi în vizor chipul 
fetei din stînga mea.

N-am putut clasifica ființa aceea, în nici una din cate
goriile celor care umblau pe atunci după haina cazonă. 
Nici nu era ața ceva.

Era tot ce puteau sintetiza plăsmuirile mele, cînd visam 
cu ochii deschiși în nopțile de nesomn, pînd nd apropierea 
schimbului de planton

La început, m-a furat gîndul că visez, că nu se pu'eau 
integra. într-o ființă materială, atîta gingășie, atîta femi
nitate și tinerețe.

Că lanțul de aur care-mi ferecase istantaneu voința mă 
păstra captiv într-o altă lume, decît cec In care trăisem 
pînă atunci. Mi se părea că sînt imaterial, că m-am născut 
atunci, că nu sînt eu...

Ochii îi avea albaștri sau poate verzi • Părul era ca au
rul, singurul lucru care l-am reținut cu sguranță. Cînd 
m-a atins cu privirea mi s-a părut că un înger din amvo
nul bisericii unde mă spovedeam cînd eram copil, mă ju
decase și-mi citea condamna-ea. Contemplată, pVea o pi
cătură pe un cer dintr-o altă existență, iar blîndoțea. ne- 
pr hănirea care i se citeau pe chip, nu purtau nici o urmă 
de întinare.

Cînd s-a uitat spre scaunul meu, m-a pironit cu două 
vîlvătăi. Făcliile luciră ciudat o clipă, pentru a se mistui 
în dosul sprincenelor arcuite, apoi se opriră asupra revis
tei pe care o răsfoia.

Mi-a trebuit un timp, de jumătate din film, să pot în
cropi un gînd ca lumea. împrejurările mi-au fost un aliat 
de preț. Juca tot un film ita ian. dar Amedeo Nazzari ră
măsese în vitrină pentru programul viitor. In sală, pe 
pinză, Macario mă enerva lerib.1. Formule stereotipe erau 
abandonate pe rînd. .îmi permiteți să vă cunosc? Sînieti 
fermecătoare, deși întunericul îmi este potrivnic I" Nu i-am 
adresat nici un cuvînt. Putea chema lumina, putea să mă 
pălmuiască chiar. N-am reușit să încropesc nimic ca-e 
merita să fie spus, în timp ce Macario își epuiza gagurile 
răsuflate fără să smulgă prea multe rîsete.

Am căutat să-mi apropii degetele de mîna-i aibă, în
grijită, ca-e se rezerra pe brațul scaunului. Transpirasem 
și cred că făcusem puțină febră. La început, degetele ei au 
rămas cuminți, la locul lor. Mi-am reînceput jocul. Acum 
mîna mea ocupa solitară lemnul despărțitor. Macario mă 
scosese definitiv din sărite, mai ales că îl vedeam la răs
timpuri. Ochi-i rotunzi și cîrlionțul lipit pe frunte cu pap, 
pluteau într-un ocean cenușiu, măturat de șuvoiul raze
lor de proiecție. Prinzînd curaj, am părăsit fără remușcări 
pînza, urmărind captivat pe vecina mea.

Atît cît îmi îngăduia semiobscuritatea, i-am admirat 
strălucirea obrazului și perfecțiunea profilului tăiat parcă 
în marmură. Văzusem nenumărate filme, cu cele mai mari 
stele ale Americii și Europei. Răsfoisem reviste cu circu
lație la noi, admirasem și gloriile anonime ale orașului 
încă nedescoperite care purtau în poșete eșarfe de Miss. 
Ființa de alătuii mă redusese însă la o micime care mă 
tortura. Ea mă azvîrlise în copilărie, cînd. încă mic și 
cu p c’oarele goale, admirasem ste e de cinema, fiind 
îndrăgostit de vedeta care dispărea o dată cu aprinsul 
luminilor și trîntitul scaunelor în lăcașe.

Acum nu mai eram nici măcar copil. Pur și simplu 
existam. Eram însă fericit că inspir același aer cu ea.

A zîrrbit de cîteva ori cînd sala hohotea de rîs. Am 
schițat și eu un rîs spart, lăsîndu-1 pe Macario să-mi a- 
dune aplauzele în care-mi țipam neputința. Am descoperit 
că-i pot da știre că exist. Voiam să mă aud. iar rîsul 
meu care-i îngîna zîmbe'.e’e șterse, era glasul inimii mele, 
tare-i șoptea în cascade toate gîndurile. Pe Macario mi-1 
făcusem acum complice. Începusem să mă controlez șl 
cum rîd. Pînă atunci nu mă gîndisem că trebuie să rîzi 
într-un anumit fel Aș fi dorit ca hohotele mele să-i șop
tească în taină ce simt pentru ea, cît de mult m-am în- 
drăgos'it

De fapt îi vorbisem. Mă trădau ochii, frămîntarea mea 
pe scaun, pulsul care îl simțeam în tîmpl e Figura-i an
gelică ascunsă în semiobscuritate. îl urmărea numai pe 
Macario. Nici cît el nu meritam să-i rețin privirea. Dacă 
la început i-am fost recunoscător, l-am blestemat apoi pen-

0 INTERPRETARE 
IKED1TĂ

Li polul opus comentariilor de 
complezentă, ce consumă docil 
spațiul revistelor prin reluarea 
observațiilor făcute de alții, se 
află o interpretare originală a 
basmului „Soacra cu trei nurori-, 
pe care o datorăm lui Valeriu 
Cristea (.Cruzimea lui Creangă44, 
Argeș, nr. lt) Făcută cu ochi 
proaspăt, neconformist, recitirea 
atentă a textului prilejuiește, 
printr-o arcuire indiăzneată a im
presiei, o redimensionare a tră
săturilor prozatorului. Amănunte 
concrete din scena torturării sa
dice a soacrei se încarcă de 
semnificații, speculația ieșind 
astfel din zonele gratuitului. Re- 
latirea episodului, „cu o cru
zime inocenta*, denotă o .in- 
se.isibihtate proprie copiilor și 
nat-uaor elementare44. De aceea, 
reluzind convenția clasificărilor, 
V. Cnstea ne relevă un alt 
Creangă, care nu nai e un .u- 
mia*st al științei sătești44, un 
•cărturar ca Rabelais44. Și, cu 
toate că cititorul nu romine 
cuuifins intrutotui de argumente
le autorului .Cărturarismul pre
supune o lunga evoluție, o ma
turizare a personalității. La 
Creangă conștiința e încă reca 
și matinală*-), un subiect aparent 
epuizat ne oferă surprize, clasi
cul fiind temerar scos din ramă.

ALMANAHUL
LITE.TAR 1970

Firește, niciodată nu poți ști 
prea bine ce trebuie să găsești 
Intr-un almanah, tocmai pentru 
că te aștepți să găsești de toate. 
Așa fiind, recenta apariție edi
torială, este întrutotul în accep
ția icrmulei sale, mulțumind îm
perecherea de cuvinte : „almanah* 
și „literar". Prin imagirea fagu- 
re’u', simbol al hâ’nici°i și sîr-
guintei, coperta a’manahului li
terar 1970 ne sugerează, de
fapt, strădania fructuoasă a re
dacției de a da celor aproape 
500 de pagini c alcătuire cit mai 
completă, cuvînt ce vrea să în
semne în cazul de față, inte
resant, atractiv, variat. Substan
țial îmbunătățită față de ediția 
precedentă, noua ediție pune la 
îndemîna cititorilor amintiri lite
rare, interviuri cu scriitori de 
azi și cu cei de ieri pentru azi, 
reportaje, și linia modei '70, cu
vinte încrucișate și poezie, pro
ză, umor si documente fotogra
fice, reproduceri de artă și sport,

piese scurte, note de călătorie, 
linia coafurii în funcție de 
vîrstă...

In paginile bogate în conținut, 
găsim un caiet de schițe necu
noscut al lui Brâncuși, citim un 
interviu cu ..optimistul" Saroyan 
(..Oamenii trăiesc fără să facă 
filozofie**), ne reîrtl'nim cu per
sonalitatea unor N. 'orga, T. Via- 
rrt, I. Pillat, G. Mărgărit, Ionel 
Teo^oreanu, pasionatul sportiv, 
susține o scurtă disertație în
tr-un compendiu peste ani, alături 
d° Eugen Rnrhu, Fănuș Neagu, 
Adrian Păunescu.

Almanahul se prezintă într-o ți
nută grafică agreabilă și se bucu
ră de prestigioase semnături pe 
care nu le vom mai aminti, ele 
fiindu-ne din timp enumerate, 
înainte de apariția almanahului.

Ca o concluzie : înodarea tra
diției de a edita un Almanah 
literar inițiată în 1912 de So
cietatea Scriitorilor Români, se 
află în mîini bune, înscriindu-se 
ca o reușită nrin efortul spre 
varietate, tematică, noutate, ru
inare sf informație, satisfărînd 
deopotrivă gusturi literare, elt și 
mai puțin literare.

LITERATURA 
LA RADIO

Tn ultima vreme, emisiunile li
terare ale Studioului de Radio 
Ia*n ne atrag atenția prin aria 
larg? de preocupări, prin prompti- 
tu Unea cu care este comentat 
fenomenul literar actual, natio
nal și universal. .Jurnalul lite
rar", o adevărată microrevistă 
sonoră cuorinzîni rubrici de ți
nută : «Sinteze de istorie litera
ră". .Literatura română în con
text universal", „Confesiuni li
rice-, reușește să atraqă în ju
nii mîerofonuhii o serie de ner- 
sonalităti ornemire^te ale vieții 
literare din Tasî, d;n București si 
d’n alte centre culturale ale ță
rii.

Referindu-ne la ultimele numere 
ale acestei microreviste, semna
lăm în mod deosebit o caldă și 
vibrantă evocare a lui Nicolae 
Labiș, intitulată .Lupta cu iner
ția44, semnată de Constantin Co- 
roiu și un nuanțat comentariu 
privind preocupările poetului Mi
hail Steriade, în ceea ce pri
vește răspîndirea poeziei româ
nești în lume, prezentat de Alex. 
Călinescu.

Emisiunea „Noutăți editoriale- 
consemnează adesea pertinent fe
nomenul editorial la zi. Credem 
totuși că titlul emisiunii este 
minor pentru ținuta și varietatea 
materialelor pe care le conține.

tru monopo’ul ce-1 deținea. Cînd începusem să rîd din 
nou, s-a rupt filmul, ori s-a terminat. Pentru mine a fost 
tot una...

Acum fmi era rușine. Vecina mea, îmbujorată ușor, răs
foia o revistă de cinema. O idee salvatoare m-a scos din 
încurcătură Am mers la bufet. I-am adresat o scuză. Vo
cea ei, ca atingerea unei catifele, m-a înștiințat că nu se 
simte cu nimic deranjată. Revenit pe scaun, mi-am epui
zat ideile, iar timpul îmi deveni potrivnic. Emoția aceasta 
înnăscută care m-a urmat din copilărie, acest Rubicon care 
mă înspăimînta, mă păstră captiv pe malul meu. Din scu
ză, nu a mai rămas nimic, vocea-i s-a stins înainte de a 
se naște.

— V-am deranjat pentru a vă auzi glasul 1
Și acum mă condamn cît am fost de ca’aghios, de im

pertinent, dar altceva nu-mi venise în gînd.

Nicolae Fiînculescu

POEZIA TINERILOR: IOANID RHMANESCU
3 minie incandescentă a că- 

scinleiere durează cît zig- 
lul albastru al unui fulger ; 
straniu amestec de resem- 

e și revoltă și, in fine, o 
tere acerbă intre limitele retro- 
sției și introspecției deasupra 
>ra plutește, „dulce", aburul 
□ncoiic al împăcării cu sine— 

fondul poeziei lui loanid 
anescu. Credincios încă lu- 
amintirilor și copilăriei sale 
rate, poetul reia în Presiu- 

luminii (1968) cîteva din 
vele volumului său de de- 
Si.nguiătatea în doi, (1966) 

sare le adîncește în cule- 
□ din urmă, aureolîndu-le 
ota gravă a experienței și 
noașteriî. Fără a se repeta 
itmic, (în fond este vorba 
> reluare spiralică a unor 

și atît (v. tema erotică, 
aildă), cîntărețul ...luminii 
srlănțuie si de dota aceas- 
nform structurii sale intem- 
e și oprioric alarmată, 
sd ți metaforizînd atît de 
ulor viața („Să curg tros- 
■mi soațiul dintre coaste/ 
omolâ prăbușire de pe- 
— Surmenaj), încit simbo- 
tmunicării nu poate fi 

perceput în afara cadrului in
tim al determinantei lui ; o 
anume opăsare egocentrică pre
zenta în mai toate poemele 
cărții : „Mușclnd abia atunci 
din tructul interzis / se va pre
linge steaua pe fără umbra 
mea, / nimeni nu m-a iubit 
altfel decit / cu pămînteasca 
ură ce mi se cuvenea" (Acel 
periplu) Sau : .Mi-or trebui un 
somn de lunecare / ca un de
lir pe stinsele retine, / strivind 
astfel totemul indolenței / în 
lanțul dintre nesfirșit și mine" 
(Surmenaj).

Manifestînd pe alocuri fron
da — o frondă artistică insă, 
necăutată și acceptabilă deci-, 
poetul încearcă să reducă lu
mea la propriile sale emoții și 
senzații, supunînd materialitatea 
obiectivă unui proces subiec
tiv, virtual, încărcat de incerti
tudini, contradicții și dispute 
hotărîtoare : „mă clatină gîn
durile vîntul din soare / înde
părtat un clopot mă-ntrerupe 
arar / Pe piept mi se răstoar
nă Carul Mare / Pe buze mi-e 
bruma cu gustul amor" (Prema
turul septembrie). O surprinză
toare răsturnare de planuri de

terminate de sentimente agita
te, impulsive și întotdeauna in
tolerante (.Unul ride dedesutx/ 
strîmbind cnipul celuilalt / și 
primește pentru asta ca o bură 
briliant* — Cintec) —, motive 
care, în totalitatea lor, con
verg către sfera psihologiei mo
derne, ea însăși discontinuă și 
încărcată de stări contrastante. 
Dincolo, însă, de orice ade
rență (conștientă sau nu) a poe
tului către așa-zisele .libertăți 
stilistice actuale", rămin in li
rica sa reușitele prin care loa
nid Romanescu își surprinde cu 
deosebit talent propriile meta
morfoze spirituale, puritatea și 
echilibrul acestora precum și 
nota de amar sesizabilă in 
multe din finalurile unor poe
me.

„Face-te-ai, iubito, într-o zi, 
viscol sau furtună, sau ploaie 
de mare : / aș zbura de na 
m-aș mai opri / pînă aș ră- 
mîne ac de ceas pe soare" 
(Andante). Un .loc" în care se 
poate duce o existență origi
nală ; poetului îi place să ab
stractizeze și sâ dematerializeze 
realitatea pînă Io propria-i 
pulverizare. Frumoasă, prin fe

lul cum este mărturisită artis
tic, această idee este numai 
o aparență. In realitate, cîn
tărețul Singurătății in doi iși 
reprimă orice gînd care i-ar 
putea trăda adevărata stare a 
existenței sale spirituale. Tenta 
de cinism și oareccre frondă a 
poeziei lui voalează, de fapt, 
timiditatea și delicatețea, a- 
proape feminină, cu care loa
nid Romanescu se opropie de 
lucruri : .Copil cuminte, cintec 
trist, / nu ți-am mai sciis de-o 
veșnicie. / am mai îmbătrinit 
cu o speranță, cu un rid ver
tical, cu un gînd"! Și, îndată 
ce crede că a fost prea duios, 
poate prea neconvingător, con
tinuă — în aceeași poezie — 
intempestiv și satanic : „Am
mai iscat un viscol sub pâ- 
mînt / și încă multe, multe se 
întîmplă / în spațiul meu elas
tic de sub tîmplă" / (Talis
man).

Radical prin atitudine, rece 
prin conștiința superiorității (ca 
intensitate a arderii cel puțin), 
eroului liric din cceastă ulti
mă parte a poemului nu-i mai 
rămîne decît să fie crezut și 
deci urmat, sentimentul cate

goric al poeziei, refuzîndu-se 
unei alte finalizări. Citabile in 
acest sens sînt și piesele Ana 
Karenina, Halabuș ș. a. In cea 
dinții este surprins simbolul „e- 
ternului feminin", rămas, cum 
spune autorul, „totuși, cel mai 
uman mister", cea mai spon
tană, dacă nu și cea mai ra
țională dintre atitudinile pe 
care le putea lua personajul 
lui Tolstoi. Și pentru că inter
pretarea simbolului nu cuprin
de și explicitarea motivelor lui, 
poetul primește, imaginativ, 
destinul Anei, rememorindu-l în 
următorul final : „Iar dacă nu 
vă aflu înseamnă că mă-ntorc/ 
de trenul care vine în urma 
mea, deși / mă bîntuie o as
pră răzbunare / să vă ajung 
din urmă într-o zi".

Halabuș este poete cea mai 
ironică, cea mai tristă și cea 
mai dramatică dintre piesele 
volumului. Soartei ciinești a 
cîinelui (Halabuș), rătăcitor 
printre picioarele oamenilor, 
poetul îi acordă o înțelegere 
de alt ordin, inexprimabilă alt
fel decit prin cuvintele poeziei: 
„Mă spaimă, mă tristețe / mă, 
cît ar trebui să fie oamenii de 
sinceri / și neinteresați de ei 
înșiși / vino să te sărut pe 
frunte, / fir-ai al dracului fe- 
ricitule !”.

In cea de-a treia carte a lui 

loanid Romanescu (Aberații 
cromatice, 1969), nota de amar, 
de singularizare a poetului în
tr-un spațiu crispat de îndoieli 
și iluzii prăbușite (.stau singur 
și fără iluzii / cît încă nu sînt 
trădătorul meu") se amplifică, 
recompunînd, pe alte orbite insă, 
dramele timpului pierdut (Șa
lul alb), sau reanimînd senti
mente explozive cu încărcătură 
polemică, așa cum se întîmplă 
în catrenul intitulat Aberația 
existenței : „Pun mîinile pe 
craniu și il deșurubez / pentru 
a-l arunca peste voi / și am 
sentimentul paraliticului care 
desface / focosul unei mine cu 
dinții". Se pare, totuși, că do
minante în lirica sa rămin e- 
courile metafizice din poemele 
Ana Karenina și Halabuș, a 
căror prezentare am lăsat-o a- 
nume la urmă. Lipsindu-le orice 
urmă de duritate formală și 
nemaiavînd nimic din cinismul 
scuzabil al altor poezii ca : 
Sînteți obosit domnule profesor, 
Glaocon ș. a., ele atestă ur» 
poet în plină ascensiune, ad
mis numai de melodia pură și 
lină a poeziei în starea ei de 
todeauna.

Virgil Cijitaru



f r â g m e n t a r i u

UN PERSONAJ BIFRONS:

NICHIFOR COȚCARIUL
Prin intermediul artei lui Creangă, pito

rescul personaj de la Tîrgu—Neamț a in
trat în circulația curentă și în legendă, 
alături de Harap Alb și Ivan Turbincă. 
Nichifor Coțcariul e un pretext de portret : 
singurul portret amplu al lui Creangă. Cî- 
teva episoade din biografia personajului, în 
relațiile cu oamenii, se constituie însă, în 
același timp, într-o narațiune cu structură 
de nuvelă ; singura nuvelă a lui Creangă. 
Jovialul cărăuș, cu .două iepe albe ca ză
pada și iuți ca focul", nu e „o închipuire 
din povești". Toate datele biografice pro
bează existența lui reală. Prozatorul însă 
nu l-a cunoscut prin observație directă. Ni
chifor Coțcariul ,.a fost odată, cînd a fost", 
contemporan cu „bunicul bunicului" lui 
Creangă. Șituat la distanță de cel puțin un 
secol în trecut, țăranul cărăuș dă impuls 
liber ficțiunii, alimentînd fantezia. Creangă 
își inventează așadar personajul, conturin- 
du-l în direcția posibilului. Păstrînd stringent 
aparența reprezentării realiste, prozatorul 
face apel la clasicul .se spune" din basm : 
„Spunea tata, că i-au spus și lui bătrinii, 
care auziseră din gura lui moș Nichifor, 
că pe vremea aceea era bine să fii hara- 
bagiu în Tiraul Neamțului". Tehnico nara
tivă e, așadar, un aliaj de realism și fante
zie.

Văzut sub latura morală, vestitul cărăuș 
are comportarea unui țăran cu experiență 
de viață, care știe că „nu-i bine să te pui 
vezeteu la cai albi și slugă la femei”. El 
acționează în virtutea unui cod nescris al 
profesiunii : „se ferea de rădicături, pen- 
trucă se temea de surpătură". Inteligență 
practică, Nichifor Coțcariul evită diferendele 
de afaceri cu călugării, jurîndu-se să „nu 
mai aibă aface cu parte duhovnicească". 
Motivarea suscită un umor subțire : „Căci 
era și evlavios moș Nichifor și tare se mai 
temea să nu cadă sub blăstămul preoțesc", 
lată-l pe căruțaș definit prin prisma ocu
pației lui. Ca individ, glumeț și tăios, el e 
un Nastratin Hogea de la Tîrgu Neamț, a- 
mator de pilde și monologuri, rîzînd în se
cret de oameni, voios cîrtitor și neașteptat 
amabil, cărpănos cu „băbătia" lui, dar nu 
lipsit de un minimum de tandrețe. Lui Ni
chifor Coțcariul, personaj real, i se supra
pune discret ironistul Creangă, îneît Coțca
riul e, nu o dată, un alter ego al naratorului.

Intervin insă frecvent anumite scheme din 
basme. Bătrîna consoartă a lui Nichifor 
Coțcariul poate fi introdusă lesne în Soacra 
cu trei nurori. „Băbătia, de la o vreme în
coace, nu știu ce avea, că începuse a scîrțîi: 
ba c-o doare ceea, ba c-o doare ceea, 
ba î-e făcut de năjit, ba că i-e făcut de 
ursită, ba că i-e făcut de plînsori și tot

umbla din babă în babă cu descîntece și 
cu oblojele, incit lui moș Nichifor acestea 
nu-i prea /eneau la socoteală și de aceea 
nu-î erau acum mai niciodată boii acasă . 
Creangă întreține consecvent, în subtext, at
mosfera de fabulos, lepele hazliului cărăuș 
alergau „de ți se părea că zboară, nu altă 
ceva", bălrinul indemnîndu-și „zmeoaicele" 
ca eroii din povești. In relatările lui, de un 
patos popular obișnuit, se vorbește de lupi 
si balauri. La temerile jupineșicăi Maica, 
Nichifor Coțcariul ripostează flegmatic, pre
făcut fanfaron : „Eu unul ți-am spus că 
nu mă tem n:ci de-c cctaie întreagă". Deo
parte psihologia soairr.ei. observată la per
sonajul feminin, de olla. Io Nichifor Coțca
riul, jocul liber al fanteziei. Prin dozarea 
nuanțată a elementelor, intre terifiant și 
umor, episodul cu imaginarii .balauri* e 
magistral :

„— Nu mai vine lupul, moș Nichifor ?
— Apoi, na ; ești de tot poznașă și d-ta : 

prea des vrei să vie, doar nu-i de tot co
pacul cîte un lup. la, pe la sfintul Andrei, 
umblă și ei mai cîte multi la un loc. Ș’apoi 
vînătorii ce păzesc ? La goană mare, crezi 
d-ta că puțini lupi dau cinstea pe rușine, 
lăsîndu-și pieile zălog ? - Să răsuflăm iepele 
oleacă. - Iacă și dealul Balaurului, jupineși- 
că. la, aici a căzut odată un bălaur grozav 
de mare, care vărsa jeratic pe gură și cînd 
șuera, clocotea codrul, gemeau văile, fiarele 
tremurau și se bateau cap in cap, de spai
mă, și țipenie de om nu cuteza să mai trea
că pe aici.

— Voleu I și unde-i balaurul, moș Nichi
for ?

— D’apoi mai știu eu, jupîneșică ? Pădu
rea-! mare, el știe unde s'a fi înfundat Unii 
spun că, după ce a mîncct foarte mulți 
oameni și a ros toată coaja copacilor din 
codru, ar fi crăpat chiar aici, in locul a- 
cesta. De la unii am auzit spuind că i-ar 
fi dat lapte de vccă neagră și cu aceasta 
l-ar fi făcut să se rădice iar la ceriu, de 
unde a căzut Mai știu și eu pe cine să 
moi cred ? că ocmenii vorbesc vrute și ne
vrute. Noroc (numai), că eu unul știu sdo- 
monii și nu mă prea tem nici de balauri. 
Pot să prind șarpele din culcuș, cum ai 
prinde d-ta un pui de găină din patul*.

Solomonarul de lingă Cetatea Neamțului, 
care-și aprinde luleaua cu amnarul, nu are 
deloc stigmatele vrăjitorului tradițional. Cînd 
își atribuie puteri oculte, îi sesizăm lăudă
roșenia inocentă. Dar personajul autentic 
trece foarte aproape de marginea basmelor. 
Personajul lui Creangă intră de drept în 
galeria oaspeților sadovenieni de la Hanu— 
Ancuței.

Const. Ciopraga

In lăcomia de a afla cit mai 
multe despre cei trei mari dis
păruți — mă refer la Alecsan- 
dri, Eminescu și Creangă — ge
nerația mea s-a străduit, în pe
rioada dintre cele două răz
boaie, să depisteze orice măr
turie autentică și orice izvor 
inedit care arunca o lumină, cit 
de mică, asupra trecerii lor priu 
viață. Astfel, dincolo de evocă
rile intrate în istoria literară 
din epoca respectivă, am cău
tat să discut despre Creangă cu 
foști elevi ai săi și cu ticăuani 
bătrîni, care-1 cunoscuseră pe el 
și pe Ținea Vartic. Ultimul din
tre ei, aproape centenarul meș
ter sobar Mihai Vasiliu, s-a 
stins acum cîțiva ani așa că, 
în această a 80-a iarnă de la 
trecerea lui Creangă întru cele 
veșnice, nu mai putem apela la 
mărturia unor ochi care să-l fi 
văzut aevea. Rămîn doar amin
tirile profesorului Ion Petro- 
vici. care a cunoscut-o pe Ținea 
Vartic în ultimii ani ai veacului 
trecut. In privința aceasta, e- 
motionant ca document mi sa 
pare chiar și tabloul „Eminescu 
si Creangă", aflat la bujdeucă și 
datorit lui Odav Bănciiă, pentru 
că pictorul a fost elev al lui 
Creangă, in calitate de nepot al 
lui Ion Nădejde, i-a cunoscut pe 
amiodoi și in diferite ocazii na 
povestea intimplări despre Crean
gă și Eminescu.

Dar iată că. după etiția ani, 
răsfoind câteva caiete cu .crim- 
peie din viața mea- scrise de 
profesorul Gn. Gr Gheorghiu și 
predate după moartea sa la Ar
hivele Slatahn din Iași de că
tre profesoara Florica Gheorghiu, 
aflu și citeva pagini despre 
Creangă-

.Copil de școală primară fiind, 
mă scăldam împreună cu priete
nii și părinții noștri in apa Pru
tului la Sculeni. sat caie pe a- 
tunci era stațiunea balneară a 
ieșenilor cu punea subțire. Să
ream și ne zbințuiam ia apă ia 
jurul unui cap maze, cu fața 
înroșită de sudoare, care parcă 
plutea pe apă fără a se m.sca 
din loc. Era capul lui Ioa Crean
gă, care, la numai cit va metri 
de mal, sta jos, așezat pe un 
scaun, băqat în apă pînă la git 
pufăind deasupra apei. Noi ța- 
păiam în jurul lui. făcind bulbuci 
și împroscindu-1 cu apă. dar ei
nu se supăra.

Nu ne cumințea decît atunci
cînd ne amen;nta rîmbitor :

— Măi dracilor, dacă ■■ ud
a^timpărați, nu vă trai spun min
ciuni I

Atunci ne adun?m cotei la 
jurul capului p’uJtor si-1 .-jgam 
să ne mai spună o poveste

De la Ion Creangă țin anat» 
cimilitura următoare :

.Dacă de la porci pînă la 
pocoi nu-i pocon, cu m’nînri 
pocoi".

Pocoi In slavoneste e numele 
literei p. Explicația popească • 
următoarea : Dacă de la Paști 
pînă la Pogorirea Sf. Duh nu-i 
ploaie, nu mi ni na păpușoi.

«aderi, riuduri de băieți ve
neau la scăldat si pleca*. Acolo 
11 oăseau oe Creangă, aco.o il 
lăsau. Stind cinch’t pe scăunel 
In apa călduță a Prutului.

Ca unul care am locuit dia 
copilărie și pînă la studenție în 
curtea minăstirii Golia, l-am cu
noscut bine pe Creangă. II în- 
tîlneam aproape zilnic, cînd nu 
venea să stea la taclale cu tai- 
că-meu, cu care era de aceeași 
vîrstă și prieteni. Tata dirija 
corul de la mitropolie. Creangă 
purta de obicei o pălărie mare, 
neagră, și un cortel mare, tot 
negru, pe care îl tîra după el, 
totdeauna întredeschis. Cînd se 
oprea la noi, vorbea mult, u- 
neori voios, alteori înciudat

documente

CREANGĂ

Sorbea cîte un pahar și iar vor
bea domol, privind la corteJul 
pe care il rezema lîngă dînsul. 
Din cînd în cînd îi spunea ta
tei :

— Măi Grigoriță, da-bun vin ai 
ta. bre !

Iar tata se grăbea să-i mai 
umple un pahar.

După ce pleca, tata exclama 
privind in urma lui :

— Ce năcăjit om îi și bietu- 
Creangă 1 Și ce minte înțeleap
tă și ce sufW bun are 1“

¥
Tot din perioada șederii în 

gherghirul de la Golia, a fost 
găsită întîmplător printre arhive
le medicale, de către dr. Tadeus 
Pirojinschi, care lucrează la in- 
tconirea unei istorii a „bolni- 
ței“, o suplică adresată condu
cerii de către Ion Creangă.

Diaconul se plînge împotriva u- 
*or bolnavi care, regulat, sar 
zaplazul și ii dijiruiesc grădina. 
Nici într-o asemenea jalbă Crean
gă nu se desminte ; făcînd haz 
de necaz, el observă că „numiții 
nu produc stricăciuni ca niște 
nebuni ce se află, ci fură ordo
nat de parcă ar fi oameni te
feri".

★
La un congies învățătoresc ți

nut la Iași în 1934, punîndu-ss 
problema ridicării unui bust al 
lui Creangă, s-a constituit ur, 
comitet și au început a fi a 
dunate mărturii pe tema ; cum 
arăta Creangă ?

Informațiile culese de la cei 
care-1 cunoscuseră (dosarul e la 
Arh. St. Iași) pendulează între 
descrierea publicistului N. A. 
Bogdan, care-1 avusese dascăl în 
1865 la Trei Sfetitele :

„Era un tînăr nu prea năltuț, 
roșcovan, cu barbă firavă, îm
brăcat în anteriu de șiac ca
feniu, cu potcap. Avea glasul 
limpede, răsunător, vorbea cu 

*blîndețe și era tare iubit de e- 
levi“.

Și potretul creionat satiric de 
un învățător din Botoșani :

„Scurt, gros, butucănos în trup 
și la cap, parcă nu avea gîtM.

Pînă la urmă, s-a propus a fi 
luat drept model fiul său, că
pitanul Constantin Creangă, care 
„intru totul e leit taică-'său".

In adevăr, fotografia pe care 
o reproducem, aflată în colecția 
Muzeului de literatură din Iași, 
pare a confirma această părere. 
Ea a fost destinată preotului Gh. 
Creangă din Tg. Neamț și poar
tă pe verso următoarea specifi
care :

„1886, septemvre 28. Dată spre 
amintire scumpului meu Moș 
Părintele Gh. Creangă. Costachi 
și Olga I Crz'ingă“.

¥
La bujdeucă din Țicău se îm

pletesc amănuntele domestice de 
modestă locație omenească cu 
duhul unei opere de proporții u- 
niversale.

AureLLeon

D 11. TOHĂNEANU: STILUL ARTISTIC AL LUI ION CREANGĂespre opera Iul Ion Creangă — spune lntr-un dialog 
G. Călinescu — sînt puține de spus* (1957). Cri
ticul nu avea dreptate în totalitate, dacă acceptăm 
că orice creație fundamentală, clasică e o inepuiza
bilă sursă de noi descoperiri critice. Ideea poate

să sperie și să Închidă orice percepție analitică dacă n-am 
ști că adevăratul critic descoperă ceea ce alții nu văd din 
prea mare grabă sau din nivelarea sensurilor. Opera lui 
ion Creangă poate oricînd să spună și ceea ce nu a lăsat 
să se vadă. E cu și poezia eminesciană : cu cit este irecven- 
tată mai mult, cu atît cunoscutul ei îndepărtează sentimen
tul de noutate, îl ascunde. Recitite. Amintirile te coboară 
direct In copilărie și filozofie populară veche și uiți. pe 
nesimțite, că realitatea lor estetică s-a identificat cu cunos
cutul din tine. Rămii derutat că ideea de noutate dispare, 
se rătăcește prin propriile propoziții și glndiri. că nu se 
fixează intr-o definiție critică. Impresia aceasta poate fi 
insă raționalizată, fixată, dacă sentimentul de identificare 
este distrus și lăsăm loc reilecfiei critice, invenției, tre
cerii de la un regim de recunoaștere la unul de contem
plare. de analiză și sinteză. Opera va fi altceva, nu iden
tificări de realități, de structuri, ci traducerea lor sub 
impulsul unei conștiințe critice care face cunoscut inedi
tul, care restituie opera. Ion Creangă devenind .un ano
nim* (G. Călinescu), opera sa s-a claslcizat. circulă și în 
ea ne regăsim. E o sin'eză de vechime și filozofie româ
nească unică. O Divină Comedie.

Stilul artistic al lui Ion Creangă nu este o construcție cri
tică care să ne dezvăluie o operă suficient descoperită. 
Judecata aceasta de valoare ar putea fi contestată: lucra
rea lui G. I. Tohăneanu nu urmărește decît stilul artistic al 
lui Ion Creangă. Perfect adevărat. Dar să limpezim apele: 
G. I. Tohăneanu analizează stilul artistic și arta lui Ion 
Creangă, adică specificul, unicul. Confuzia în care a căzut 
autorul e aceasta : el anulează sau mal bine zis neglijează, 
von sau nevoii, opera ca structură, ca sinteză. Stilistic, nu 
se poale pătrunde decît la suprafața operei și e ceea ce 
face șl G. I. Tohăneanu. O intuit ie structuralistă, sau oricum 
l-am zice, ar li ridicat, inventat o altă imagine a operei 
lui Ion Creangă. Cum procedează insă autorul ? Citează In 
fiecare capitol concluziile celor care au scris înaintea sa 
despre Creangă și apoi înmulțește exemp'ete reieritoare 'a 
aceste idei. El demontează cu răbdare opera in propoziții, 
adjective, verbe, fără să-i asculte viața ei interioară, să-i 
definească arta, stilul. Referințele critice domină textul 
autorului. Oralitale și relief reproduce ideile lui I. Iordan, 
G. Călinescu, Vladimir Streinu și alții. Narațiunea critică 
înaintează astfel cu puține idei originale. Oralitatea 
stilului e confundată cu părțile de vorbire, cu procedeele 
grafice, cu procedee'e artistice I Opera humulesteanului este 
spulberată In limbajul lingvistic, este redusă la lexic și nu 

la ceea ce comunică estetic. Ceea ce „descoperă' G. I. 
Tohăneanu In opera lui Ion Creangă e că fraza ar avea 
relief, un flux al silabelor etc. Nimic nou, n'mic esențial I 
Și de ce nu l-am crede pe autor cînd singur mărturisește 
că proza lui Ion Creangă „rec’amă, din partea interpretu
lui. nu numai talent și sensibilitate, ci și o întinsă cultură, 
imp’icînd ch ar și cunoștințe din unele domenii mai spe
ciale, cum sînt lingvistica, stilistica și gramatica' 1 I (p. 13). 
Toate acestea, și mai ales lingvistica, stilistica și grama
tica. îl ajută pe G. I. Tohăneanu să spulbere judecățile în 
texte care ating doar suprafața și nu specificul operei. 
Stilistica sa extrage lexicul. îl desface intr-un context stră
juit de judecăți imposibil de accep'at. Demontarea unei 
opere si recompunerea ei cu mijloacele lingvisticii nu are 
posibi'itntea de a preciza, sugera speefieul, restitui valoa
rea. Textul e de analiză gramaticală și nu de analiză 
literară.

CRONICA LITERARĂ

La ce concluzii ajunge G. I. Tohăneanu in Arta narați
unii. Prima e a lui... Șerban Cioculescu (scriitorul e un 
narativlși apoi autorul trece la „determinativele tempo
rale' care, chipurile, ar justifica arta narativă a scriitorii- 
lui. Nu slnt neglijate verbele, locuțiunile, adverbele. Incit 
pagina geme de analize gramaticale, iar preocuparea de a 
delini urla narativă e abandonată. Întrebarea care se 
naște e : in ce constă arta narativă a lui Creangă ? G. I. 
Tohăneanu a înlocuit acest răspuns cu predicate, determi
native, schimbarea persoanei gramaticale etc.

Arta dialogului ? Găsim aici tot o idee cunoscută (Tudor 
Vianu) și apoi exemple și redarea unor șab’oane : „De pe 
urma acestui procedeu, povestirea nu are decît de cîști- 
gat, devenind mai vie și mai atractivă" sau „Stiindu-se 
vinovat, lupul vrea așadar să suprasoliciteze' (!)care pot 
fi aplicate oricărui scriitor. G. I. Tohăneanu nu ajunge la 
nici o concluzie, ci doar Ia înșirarea pe 30 de pagini a 
Unor cuvinte care, izolate de structura operei, nu spun 
aproape nimic. Sîntem curioși care e totuși sensul unui 

asemenea capitol și mat cu seamă care e totuși arta dia
logului Ia Ion Creangă ? Și în acest caz procedeele sti
listice ale lui G. I. Tohăneanu sînt insuficiente în fața unei 
opere fundamen'ale care respinge formulele critice gata 
confecționate. Studiul trebuia să sintetizeze concluziile și 
să ne facă să înțelegem altlel pe Ion Creangă. G. I. Tohă
neanu s-a mulțumit să extragă din operă un lexic care In 
analizele gramaticale este înlra-devăr extrem de folosi
tor. Dar nu acesta era obiectul. Niciunde nu găsim texte 
critice care să justifice titlul: Stilul artistic al lui Ion 
Creanaă (233 pagini). Autorul și-a ratat lucrarea căzînd In 
exerciții gramaticale exacte, extrem de bogate în exemple 
scoase din opera humuleșteanului. Nu recunoaștem stilul 
artistic ol lui Ion Creangă, ci doar propoziții, fraze, pagini 
întregi din Amintiri și Povești. G. I. Tohăneanu este îneîn- 
tat de aspectul formal al „operei crengiste* (terminologia 
e a autorului), gustă „seve întremătoare', se complace 
înlr-o concluzie pe care o știe toată lumea, că Ion Creangă e un 
„artist desăvlrșit', dar autorul studiului nu înțelege, ca 
Să-i folosim expresia, „subțirimile artei'. Toate clișeele 
critice le vehiculează cu candoare: „suflarea caldă și (...) 
mlădierile vii ale graiului', „șirag de procedee reliefante', 
„Creangă se dovedește un meșter iscusit în evocarea sce
nelor de masă" etc. Nu-i respingem lui G. I. Tohăneanu 
posibilitățile, vocația sa adevărată: aceea de lingvist, de 
analist al lexicului. Dar analiza stilistică și gramatical' 
nu se confundă cu cea estetică, ci o Însumează, o comple
tează. A reduce stilul artistic al unei opere la procedee, 
la lexic, credem că este o eroare. Stilul nu explică opera 
ci o comunică. Esențial e să definești această comunicare 
a emoției, adică să intuiești opera, specilicul ei. Studiul 
acesta despre stil putea să fie altceva, putea să pornească, 
să spunem, de la o sinteză a lui G. Călinescu care n-are 
decît clteva fraze, dar concentrează în ele esența geniu- 
lui: „Creangă este o expresie naturală a naturii umane în 
ipostaza ei istorică ce se numește poporul român sau, mai 
simplu, e poporul român, însuși, surprins înlr-un moment 
de genială expansiune. Ion Creangă este, de fapt ,un ano
nim'. Studiul lui G. I. Tohăneanu pă'ește în fața acestor 
concluzii, cade ca orice frunză ce simte venind spre ea 
vîntul violent, nimicitor al toamnei:

Zoharia SângeorzcH
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Claude Loewer (Elveția) : „Feraille"
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McLuhan e un autor la modă, precum Spengler la 
urmă cu 40 de ani. De la filozoful german McLuhan a luat 
ideea după care tehnica este o prelungire a corpului, dar 
cu această diferență că, dacă pentru primul mina e un 
simbol al dominației, pentru al doilea este un semn. Scrie
rile lui McLuhan sînt bogate in paradoxuri și in afirmații 
stimulatorii, cele dinții aproape întotdeauna ingenioase, iar 
celelalte destul de des exacte. Putem fi jenați de tonul 
emfatic, de gustul nemoderat al citatelor și de volubilitatea 
intelectuală, dar aceste vicii retorice sînt proprii țării sale 
și epocii noastre : McLuhan e un scriitor cit se poate de 
reprezentativ pentru mediul și timpul său. Din această cau
ză, e simptomatic, sau — mai exact - semnificativ, că tema 
centrală a scrierilor sale este tocmai semnificația.

Punctele de vedere ale lui McLuhan reprezintă o exa
gerare și o simplificare a ceea ce ou spus, intre alții, Pierce, 
Wittgenstein, Heidegger și Levi — Strauss. Mă grăbesc să 
precizez că acești autori nu se aseamănă prin nimic — 
exceptînd doar faptul că : toți patru concep reali
tatea ca o textură de semnificații, și afirmă că semni
ficația ultimă a acestui ansamblu fie că nu există, fie că 
e indicibilă. Pentru unii, există în limbaj un „dincolo" la 
care poate face aluzie doar tăcerea (Wittgenstein) și, cine 
știe, poezia (Heidegger); pentru ceilalți, sîntem închiși in
tr-o țesătură a limbajului, în același timp transparentă și 
imposibil'de rupt (Pierce : „Sensul unui simbol este un ait 
simbol*), în care sîntem pur și simplu un ochi al împleti- 
furii, un semn, un moment al mesajului pe care natura și-l 
spune ei insăși (Levi—Strauss : „Miturile comunică intre ele 
prin intermediul oamenilor și fără ca ei să-și dea seama’'). 
McLuhan reduce aceste idei la nivelul industriei publicitare: 
mesajul depinde de mediul comunicării și dacă aceasta 
se modi/ică, semnificațiile se schimbă și ele, sau dispar.

E incontestabil că există diferențe absolute intre participa
rea la un dialog platonician si lectura cu voce tare a 
Banchetului in fața unui auditoriu. între a citi doar pentru 
tine Critica rațiunii pure și a contempla pe ecranul televi
zorului dezbaterea unui grup de profesori pe aceeași temă. 
Aceste diferențe nu sint doar formale : schimbarea modului 
de comunicare alterează mesajul. In măsura în care se 
trece de la dialog la expunere, sensul însuși al cuvintului 
filozofic se transformă. Nimic din toate acestea nu e nou 
și Max Weber, între alții, a făcut strălucite descrieri ale 
interdependenței între idei și formele verbale sociale. Nu 
e nou nici faptul că se face din tehnică originea Logosului : 
Engels atribuia industriei sarcina filozofică de a termina cu 
„lucrul în sine" al lui Kant. Ceea ce e nou, este de a face 
dintr-o ramură a tehnicii — m’jloacele de comunicare — 
motorul istoriei. Radioul și televiziunea se substituie Provi
denței șl Economiei, Geniului poooarelor și Inconștientului. 
Ab>a dacă e necesar să ne întrebăm dacă schimbarea 
mijloacelor de comunicare determină și explică celelalte 
schimbări sociale, sau cum se explică schimbarea mijloace
lor de comunițare. Deși ideile lui McLuhan nu rezistă cri
ticii istorice, e simptomatic că oamenii le acceptă fă'ă să 
crîcneascăi S-ar putea spune că e aici un rezultat al pu
blicității. Dacă ar fi așa, McLuhan ar avea dreptate : sem
nificația se identifică cu mijloacele de comunicare. Sau, 
pentru a spune lucrurile mai simplu, exactitatea afirmațiilor 
mele despre publicitate înseamnă publicitatea afirmațiilor 
mele. .The medium is the mesage' („Medium-ul este me
sajul". Medium, la plural: media, e sinonim cu „mijloc de 
comunicare"). E aici un fel de a raționa ce face ravagii in 
zilele noastre. Fiecare zice că vechile semnificații au dis
părut. Ceea ce e foarte adevărat, numai că nu e suficient 
să afirmi : „Cred (sau nu cred) in Dumnezeu*, trebuie să 
demonstrezi existența (sau inexistenta) lui. E tocmai ceea ce 
nu face McLuhan. El evită orice raționament deoarece nu 
găsește de cuviință să demonstreze, îi e suficient să arate. 
Să admitem și asta, dar ce arată el ? Distincția lui Saussure 
intre semnificant și semnificat, caracteristică dublă a tuturor 
semnelor, duce poate la confuzie. McLuhan începe prin a 
identifica mesajul cu „medium“-ul și îl transformă pe acesta 
î-tr-un semn, fiindcă orice mesaj e compus din semne, 
'-•--una ’ din primele pagini din Understanding media el 
c' -mă : „Conținutul oricărui medium e un alt mijloc. Con- 
ț -utjl scrisului e cuvîntul vorbit, la fel conținutul cuvintului 
i-=-mat e cuvîntul scris iar conținutul cuvintului telegralic 
e cuvîntul imprimat*. Acest paragraf, pe lîngă (aptul că e 
a oc-odie a frazei din Pierce, citată mai sus, introduce 
n-~»-ocse confuzii. Prima consistă în a vorbi despre con- 
t- : și formă raportîndu-se la fenomenele de comunicare. 
Es’e ecdent că conținutul unui ulcior?: poate fi apa, vinul 
se. .ce olt lichid ; totuși, un ulcior nu se definește prin 
co' ----l său ci prin funcția sa și, mai exact, prin semnifi
ce □ sa : un ulcior e o ustensilă ce servește la păstrarea 
u-:- s.bstanțe, in general lichide. Același lucru se petrece 
ș * «ea ce privește mijloacele de comunicare : scriitura 
.zz-- -«• cuvinte, dor ea poate la fel de bine să con
i' i cifre, sunete muzicale etc. In ultimă analiză, scriitura nu 
conț.ne : ea semnifică. Ea e un semn vizual ce trimite la un 
olt semn oral : cuvîntul. Mijloacele de comunicare — radio,

MARSCHALL Mc LUHAN?
televiziune etc.—nu au conținut, ele sînt întotdeauna vide : 
sînt canale transmițătoare, canale prin care se scurg semnele. 
Acestea, la rîndul lor, sînt ca niște capsule ce conțin semni
ficații. Semnificantul — sunet, literă sau orice alto mcrco sau 
semn — își proiectează semnificația și cineva pune in mișcore 
sistemul de descărcare : lectura, dacă e vorba de cuvîntul 
scris.

Noțiunea de conținut s-ar putea aplica mai exact sem
nelor decît canalelor ce le transmit Totuși, cum bătrina 
metaforă a formei și conținutului aduce noi si periculoase 
confuzii, nimeni nu mai folosește acești termeni Semnificat 
și semnificant sînt identici cu formă și conținut Ulciorul 
poate conține apă, sou vin ; sunetul marți semnifică numai 
ziua ce vine după luni și nu o alta. Semnificații se schimbă 
după poziția semnelor în fraze, dar aceasta e cu totul altă 
problemă. Voi spune că dualitatea semnificant - semnificat 
e reprodusă în frază, în text, în vorbire. Intr-un cuvînt, scri- 
tura nu conține cuvîntul : ea face aluzie la el, îl semnalea
ză, îl semnifică. Ceva identic se petrecea în spatele textului 
imprimat, a semnului telegrafic și a cuvintului vorbit.

Spunînd că acele „media* reprezintă mesajul, McLuhan 
afirmă că mesajul nu e ceea ce spunem noi, ci ceea ce 
„media" spun, împotriva noastră sau fără ca noi să o 
știm. „Media" se convertesc în semnificanți și produc, auto
mat și fatal, semnificatul. Această idee presupune că există 
o relație firească sau imanentă între semn și semnificat. E 
aici o idee veche de pe vremea lui Platon. Totuși, e ab
solut fals : relația între semnificant și semnificat este con
vențională, arbitrară. Sunetul pan, in spaniolă, desemnează 
acel aliment pe care, după „Tatăl nostru*, or trebui să-l 
mîncăm în fiecare zi, dar în limbile urdu sau hindusă el 
înseamnă piper. Pentru noi, semnul crucii este simbolul creș
tinismului: pentru un Maya din sec. V un același semn 
înseamnă poate fertilitate, poate altceva, sau cine știe, poate 
nu înseamnă nimic. încă o dată deci, semnificatul semnelor 
este rezultatul unei convenții. Dacă mijloacele de comu
nicare sînt semne, așa cum afirmă McLuhan,' semnificatul 
lor al trebui să fie produsul unei convenții explicite sau 
tacite. Dar cheia semnificatului nu se qăseste în mijloacele 
de comunicare, ci în structura societății care a creat aceste 
„media* și le-a făcut semnificonte. Deci, nu „medio* sem
nifică: societatea e aceea care semnifică, și o face prin 
acele „media* și în ele.

După McLuhan, era mijloacelor de comunicare plane
tară și interplanetară este aceea a reîntoarcerii la frumoasa 
tautologie a limbajului animal. Ca și aceea a păsărilor, 
comunicarea noastră ar avea drept obiect comunicarea co
municării. In cuvîntul Revoluție se îngemănau spontaneitatea 
istoriei și universalitatea rațiunii : ero Logosul in mișcare și 
încarnat printre oameni. Tehnica absoarbe toate aceste 
semnificații și se convertește în agent activ al istoriei. Marx 
avea o foarte mare încredere în industrie, dar el credea 
că mașinile, prin ele însele, nu aveau semnificație ; funcția 
mașinilor ii părea inteligibilă în contextul social : cine sint 
stăpînii lor și cine le acționează ? Omul dă sens instru
mentelor sale. Levi—Strauss a arătat că inventarea scrisului 
coincide cu nașterea marilor imperii in Mesopotamia și în 
Egipt : scrisul a fost monopolul birocrațiilor ecleziastice și, 
timp de secole, el a fost un instrument de opresiune. In 
mîinile burgheziei, tiparul a pus capăt monopolului clerical 
al științei și a năruit pentru totdeauna caracterul sacru și 
secret al scrisului. Deci, semnificația scrisului și a tiparului 
depinde de contextul social : societatea e aceea care le 
atribuie o semnificație și nu invers. In prima jumătate a 
secolului, mulți scriitori de toate tendințele au publicat cărți 
despre tehnica revoluției ; astăzi se publică tot mai mult 
cărți și articole despre revoluția tehnicii. Ar fi absurd să 
negăm că tehnica nu ne schimbă; ar fi la fel de absurd să 
ignorăm că orice tehnică e produsul unei societăți, ol oa
menilor. Nu vreau să fac să reiasă importanta de netăgăduit 
a tehnicii în lumea modernă: cu toții, pînă și copiii la 
școală, știm și repetăm că cele două mari revoluții în isto
ria umană au fost aceea a neoliticului și aceea a industriei, 
și că, în cadrul acesteia dtn urmă, o nouă revoluție e pe 
cale să se producă : electronica. Ceoa ce vreau să sub
liniez este superstiția, prin idee, a tehnicii. Această idee e 
un mit nihilist : el nu semnifică, nu postulează și nu neagă 
nici o valoare. Vechile sisteme filozofice erau simultan o 
critică a realității și o imagine a unei alte realități. In 
acest fel, e|e erau o viziune asupra lumii. Tehnica, așa cum 
am arătat intr-un alt eseu (Los signos en notacion, 1969), 
nu e o imagine a lumii, ci o operație pe realitate. Nihilismul 
tehnicii nu vine numai din aceea că este expresia cea mai 
închegată a voinței de putere, așa cum crede Heidegger, 
dar și din faptul că ca nu ore semnificație. Pentru ce? și 
prin ce ? sînț întrebări pe care tehnica nu și le pune. Mai 
mult, nu ea este aceea care ar trebui să și le pună, ci 
noj. . ' i

. .(După Opus International)

Traducere de AL. CALINESCU

EUGEN IOMESCU:

Jto sint un rinocer'
Cunoscut pentru zgîrcenia sa 

în a acorda interviuri, părintele 
teatrului modern—cum, adeseori 
îți este prezentat la Paris — 
a făcut totuși, recent, o excep
ție, lăspunzînd cu amabilitate la 
cîteva întrebări :

— Maestre, dumneavoastră sîn- 
teți un rinocer ?

— După unii, da.
— Dar după dumneavoastră ?
— Nu.
_ De ce 1
— Pentru că rinocer este acela 

care trăiește din ideile celor
lalți. Pentru că rinocerul este 
cel mai prost și mai brutal a- 
nimal și mai e și urît.

— Mă scuzați că vă nun o în
trebare ridicolă : Jean—Paul
Sartre este un rinocer ?

— Jean—Paul Sartre este o- 
cunat : vrea să salveze lu
mea.

— Teatrul dumneavoastră este 
contemporan sau posteontempo- 
ran ?

— Aceasta o vom afla mai 
tîrziu. Teatrul este, în același 
timp, și o structură permanentă 
și ceva al timpului său. E di
ficil in«ă ca un autor să fie 
.al timpului tău“. Pentru a- 
ceasta toti cred că trebuie să 
■pârtii ideologiei timpului res
pectiv.

— Ce este un dramaturg de 
avancardă ?

— Este un scriitor care reac
ționează împotriva timpului său.

— La elaborarea «Rinocerilor- 
v-ati considerat Intr-adevăr cel 
mai avangardist dintre drama
turgi 7

— Nu. Erau deia multi pe 
atunci : toti cei din școala de 
Ia Paris si Pinter, care a luptat 
în Anglia.

— împotriva cui, împotriva a 
ee 7

— Tmpot^va conformismului,
— Ce diferență este între 

dum"'A»v'*astră, Pickett, Adamov 
si Pinter, pe de o narie, și 
Shako’sneare Pirandello, pe
de «1*5 oarte ?

— Sh^ke^n^are «1 Pirandello 
au scris teatru clasic ; Feckett 
și eu scriem teatru clasic.

— Adică «diferența44 este că 
toți scrieți teatru clasic ?

— Da, pentru că exprimăm 
permanența.

— Teatrul poate muri ? Nu 
cumva îl „sapă44 cinematografia, 
televiziunea ?

— Teatrul întotdeauna a fost 
și este în aqonie ; dar nicio
dată nu moare. Dacă va reuși 
întradevăr să-l omoare, aceia 
sînt criticii, autorii burghezi, 
politicienii și acela care este 
de fapt cel mai mare asasin : 
teatrul popular care nu este 
popular.

DAN BULGAR

o mamă și fiul său, în . căuta
rea propriului drum : ideile lui 
Leon, în antagonism declarat 
fată de o Iunie în descompune- 
re, sînt vizibil cele ale auto
rului. Piesa e un buri exemplu 
pentiu maniera lui i Witkiewicz : 
personajele evo'uează, în . plin 
absurd, limita între realitate. și 
ficțiune e estompată, umorul ne
gru e la loc, de cinste. „

„Metafizica unui vițel cit două 
capete", piesă „tropico-australia- 
nă“ în 3 acte, ridiculizînd mo
ravuri ale savanților europeni, 
Micul conac sau Nebunul și 
călugărita sînt alte titluri din- 
Ir o operă care numără printre 
continuatori un Bruno Schu.tz sau 
un Witald Gombrowicz.

LITERATURA
$1 DROGURILE

TEATRUL LUI
WITKIEWICZ

S-au împlinit toamna aceasta 
30 de oni de la moartea ce
lei mai marcante personalități 
a Poloniei artistice si culturale 
dintre cele două războaie. Sta
nislaw Ignacy Witkiewicz, cu
noscut și sub pseudonimul Vit- 
kacy. Redescoperirea lui În
cepea încă în 1956 cînd pic
torul Tadeusz Kontov fonda 
teatrul Ciicot 2, menit să Joa
ce în exclusivitatea piesele 
„blestemate" ale autorului „Ma
mei"; utma o culegere de măr
turii ale contempcrcrilor (1957), 
iar în 1962 apărea teatrul com
plet (peste 20 de piese).

Fiu ai unui pictor — el în
suși un bun portretist — Wit- 
kieviez a fost animatorul grupu
lui de pictori și poeți numiți 
„iormiști"; critic literar, s-a in
teresat de es' etică și filozofie, 
iar romanul sau Frustrarea a 
ajuns celebru. Notorietatea o 
datorează insă preocupărilor le
gate de arta dramatică și dacă 
activitatea de conducător intre 
1925—27 al unui teclru la Za
kopane rămine un amănunt bio
grafic, faima de aulor dramatic 
a depășit hotarele tării sale.

Teatrul său se reclamă din am- 
biția mărturisită de a provoca ia 
spectator o „scutuiătură metafi
zică" prin formă pură și prin 
absurd ; este un teatru care 
permite refacerea imaginii unui 
Witkiewicz gonit de Erinii și al 
cărui personaj principal rămine 
moaiiea. Mama, subintitulată 
„piesă respingătoare în două 
bele și un epilog", scrisă in 
1924 și creată la Cracovia in 
1964, tratează raporturile intre

O mezalianță stranie, mergînd 
de la simpla cochetărie (Th. 
Gauthier, Apollinaire, Max Ja
cob) pînă la raporturi frecvente 
al căror punct de plecare au 
fost uneori durerile fizice (Mau
passant, A. Daudet), alteori nos
talgia obsedantă a paradisului 
pierdut care se cerea înlocuit 
cu un paradis artificial ,1a pur
tător** p.a qrupul Marelui Joc din 
Reims), sau pur și simplu mi
zeria Th. De Quincey).

Căile ducînd la „idolul negru* 
nu sînt o taină . individualismul 
corelat cu respingerea unei so
cietăți opresoare (.Cred că a lua 
droguri, notează Claia Malraux, 
înseamnă o punere în acuzare 
a societății, un mod de a crea 
un univers care să rivalizeze cu 
universul exterior, un refugiu 
poate*4), patima investigației spi
rituale (Michaux), dar mai ales 
dificultatea de a realiza o re
lație convenabilă cu mediul, 
necesitatea interpunerii unui voal 
între individ și societate : „Oa
menii se droqhează pentru că 
viata e dificilă, oamenii sint 
obositori și nu mai există atîtea 
idei majore. E evident că-i di
ficil să fii creator într-o so
cietate atît de uniformizată în 
care faptul însuși de a fi un 
individ este deja aproane o sfi
dare la adresa societății44, măr
turisește perimist Francoise Sa- 
qan, aruncată pentru patru luni 
în infernul morfiae* în urma 
un’ri accident de mașină.

Mode? i se poate atribui de 
asemenea recrudescenta apelului 
U stupefiante și halucinoqene a 
tinerilor hîppv.

Au fost invocaH Homer în 
a cărui onoră întîlnîm referin
țe la nenentes sau Ajax furios 
al lui Sofocle ; în orice caz 
drogul a fost oarecum legat de 
experiența poetică, de la Baude
laire, Verlaine, Rimbaud (.o 
lunqă si epuizantă dereqlare a 
simțurilor44) pînă la poeții gene
rației beat : Kerouac, mort de 
curînd, Paul Bowles, George 
Andrews, Ferlinghetti, Allen 
Ginsberg.

El a furnizat o nouă temă lui 
Helsolon Algren (Omul cu bra
țul de aur) sau lui Jack Gelber 
(The Connection); pentru William 
Burrough el e ,o mașină de 
coșmaruri44, iar prima carte a 
acestuia, Junkie este, după ex
presia lui Norman Mailer, „cel 
mai perfect tablou al ocnei psi
hice în care trăim*.

„De la Michaux experimentind 
psylocybina la Roger Gilbert— 
Lecomte mort prin intoxicație, de 
Î3 Artaud la Roger Vailland, 
cînd un scriitor se droghează, 
cine vorbește în el. drogul sau 
el însuși ?44 se întreabă Michel 
Bernard într-un articol recent din 
.Magazine littăraire* (noiembrie 
1969).

Cazul Michaux este oarecum e- 
dificator: fără a nega drogului 
unele virtuți experimentale, el 
n-a adăugat nimic densității in
vestigației poetice : un geniu nu 
se poate afla în vîrful acului 
unei seringi!

„Să nu mi se spună că prin 
drog ajungi la poezie și cunoaș
tere. Droqul rămîre o demisie 
„afirmă net Artur Adamov, odată 
depășite ravagiile dezintoxicației. 
Să înregistrăm și mărturia lui 
Lucien Bodard : .Un opioman 
poate fi scriitor, poate avea un 
spirit prodigios dar nu va fi 
niciodată un om de acțiune — 
ca unii eroi ai lui Malraux — 
căci opiul ucide acțiunea. Opiul 
e antiteza angajării44. Mai e ne
voie să amintim perfidia acestui 
.aliat44 care a cauzat moartea 
unui Alphonse Rabbe, poet în 
oarecare stimă la V. Hugo și 
Baudelaiie, a lui Stanislas da 
Guaita, a romancierului Jules 
Boissiere sau a lui Antonin Ar
taud?

U. M.
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ORGANIZARE Șl CALIFICARE
i Alături de dezvoltarea in
dustriei, căreia i se acordă 
Însemnătatea primordială, do
cumentele Congresului al X- 
:Iea atestă preocuparea con
secventă a partidului și sta
lului nostru pentru accelera
rea procesului de dezvoltare 
(intensivă și modernizare a a- 
igriculturii. După cuin se știe, 
(directivele 'Congresului pre- 
!văd ca, !n perioada 1971— 
1975, să se obțină o produc
ție agricolă globală cu 28— 
31 la sută mai mare fată de 
media anilor 1966—1970. A- 
ceastă creștere se va obține, 
desigur, printr-un ansamblu 
de măsuri și acțiuni. Firesc, 
pe primul plan se înscrie lăr
girea și modernizarea, pe mai 
(departe, a bazei tehnico-ma- 
jtenale a agriculturii. . Dar o 
icrescîndă însemnătate, în a- 
cest context, capătă sporirea 
•numărului cadrelor de spe
cialiști și ridicarea gradului 
de calificare a celor ce lu- 
'crează In agricultură.

Un important detașament de 
(cadre calificate îl constituie 
inginerii, tehnicienii, econo- 
jmiștii și — mai cu seamă -- 
(mecanizatorii din întrepr ndo- 
irile de stat și întreprinderile 
pentru mecanizarea agricultu
rii. De asemenea, în pregăti
rea țăranilor cooperatori (pen
tru a lucra după principii si 
(metode știintif ce în diversele 
sectoare de activitate — cul
tura mare, zootehnie, pomicul
tură, viticullură etc —) s-au 
făcut eforturi meritorii. Pro
paganda agricolă și, în cadrul 
acesteia, învățămîntul agricol 
de masă a jucat un rol im
portant în ridicarea nivelului 
de cultură agrozootehnică a 
țărănimii cooperatiste. Instituit 
în anii de după încheierea co
operativizării, cu perfecționă
rile ce i s-au adus pe par
curs (disciplinarea studiului pe 
(bază de manuale, durata cursu
rilor extinsă la Pei ani, in
troducerea cursurilor de apro
fundare a cunoștințelor) In- 

vătămlntul agricol de masă 
s-a instalat printre instrumen
tele eficiente de introducere 
a științei în producția și e- 
conomia agrară. Dar, cu timpul, 
după opinia noastră, însuși 
sistemul în care s-a desfășu
rat învătămîntul agricol de 
masă și-a „submihăt* viabili
tatea, s-a «epuizat* prin în
deplinirea misiunii. Iată de ce 
afirmăm acest lucru. Intre 
1962—1969, circa 2 milioane 
de țărani cooperatori au fost 
cuprinși In Învătămîntul agro
zootehnic de masă. Mai mult 
de jumătate dintre aceștia au 
absolvit cursurile cu durata 
de 3 ani. Rezultă că majori
tatea brațelor de muncă ac
tive d n C.A.P. au trecut prin 
diferitele forme de tnvătă- 
mînt organizate sistematic și 
au beneficiat de expuneri, 
consultații, filme documenta e 
prezentate la căminele cultu
rale. Pe de altă parte, ab
solvenții a 8 clase în învă- 
tlmîntul de stat (în curînd 
10 clase) au avut și vor a- 
vea agricultura ca disciplină 
școlară. Rezultă de aici că a- 
tît țăranii cooperatori mai îp 
vîrstă, cît și tineretul se a- 
flă într-un stadiu suficient de 
ridicat pentru a trece în e- 
tapa unei acțiuni organizate 
de calificare a țăranilor co
operatori și de atestare a a- 
cestei calificări.

Avem în fața Instrucțiunile 
comune ale Ministerului agri
culturii și silviculturii și ale 
Uniunii naționale a coopera
tivelor agricole de productig, 
privind „desfășurarea propa
gandei agricole si a învăță
mântului agrozootehnic de 
masă pe anul 1969—1970*. A- 
ceste instrucțiuni aduc unele 
îmbunătățiri învătămîntului a- 
grozootehnic și propagandei a- 
gricole, în general (organizarea 
cursurilor de un an cu frec
ventă oblgatorie a cadrelor 
d n 1J4A, I.A.S. și a țărani
lor cooperatori din unele ra
muri ; punerea unui mai ma

re accent pe demonstrațiile 
practice In tot timpul anului, 
Întărirea răspunderii mate
riale a unităților pentru asi
gurarea condiți.lor materiale, 
inclusiv dotarea laboratoare
lor agricole, organizarea lotu
rilor demonstrative, procurarea 
de aparate de proiecție etc.).

Precum se vede, toate sînt 
măsuri bune, utile, dar rămîn 
nerezolvate două chestiuni 
esențiale: 1) atestarea califi- 
licării cooperatorilor, care ani 
de zile frecventează cercuri 
și cursuri dar nu primesc un 
document care să facă dova
da însușirii unei meserii (po- 
micultor, viticultor, îngrijitor 
de animale, legumicultor etc) 
și 2) perspectiva Invâtămln- 
tului agricol cu țăranii coope
ratori, care vor urma cursu
rile organizate și anul acesta 
(după ce mai înainte au ab
solvit cursurile de trei ani, 
plus acea formă de aprofun
dare. ..) De aceea, credem că 
ar trebui să se studieze de pe 
acum modalitatea rezolvării, 
cu un înalt simt al realității 
și perspectivei, problema pro
fesionalizării țăran lor coope
ratori, printr-un s stern mai e- 
ficien*. Realita'ea prezentă 
reliefează necesitatea de a se 
merge mai departe cu îmbu
nătățirea învătămîntului a- 
gricol, pînă la restructurarea 
sa după cerințele unui sistem 
de calilicare a tiran.lor coo
peratori.

In lumina documentelor 
Congresului al X-lea, trebuie 
fă ținem seama de tendința 
firească a agriculturii socia
liste de a se transforma, cu 
timpul, printr-un proces înde
lungat dar neîndoielnic, într-o 
ramură a industriei. Asimila
rea treptată de către agr cul
tură a principiilor de organi
zare „industrială" a producției 
cere de pe acum mină de lu
cru calificată în cea mai ma
re parte a sectoarelor. Cu alte 
cuvinte, a trecut vremea a- 
gricultorului „universal*, care 

să știe de toate și, în fond, 
să nu fie specializat, calificat, 
în nici o ramură. In conse
cință, propunem ca învătămîn
tul agricol să treacă de la 
stadiul de familiarizare a ță
ranilor cooperatori cu agro
zootehnică, la calificarea pre
cis delimitată a acestora.

Cu ce să începem ?
Nu ar fi de loc greu, ca 

anul acesta chiar să se for
meze comisii in fiecare C.A.P. 
(în care să fie și un repre
zentat al Uniunii județene a 
C.A.P.), comisii care să orga
nizeze o examinare a cursu
rilor de trei ani și a celor de 
aprofundare, atestînd califica
rea cursantilor în'.r-o ramură 
sau alta, precum și faptul 
dacă răspund, cel puțin satis
făcător, la un chestionar b ne 
alcătuit In funcție de califi
cativul meritat să se atecte 
și categoria de calif care. Ță
ranii cooperatori calificați să 
nu mai fie cuprinși în cursuri, 
ci să narticiDe la ac’ivitățile 
de propaganda agricolă orca- 
niza e la căminul cultural sau 
pe brigăzi, urmînd ca cei Ce 
nu reușesc la examen să fie 
încadrați în cursurile cu du
rata de un en. Cooreraiorii 
cu cea mai bună pregă ire fu
nii dintre ei recunoscuți drept 
meșteri iscusiți în anumite 
domenii) să fie folosiți în ca- 
1 late de instructori de prac
tică, înirucît numărul specia
liștilor este prea mic ;n raport 
cu cerințele organizării de de
monstrații practice, ore de la
borator. schin buri de expe
riență, practică la locul de 
muncă etc. Acești instructori 
vor lua parte la expunerile 
teoretice și vcr crganiza ac
tivitățile practice indicate de 
lectori, ei fiind principalele 
ajutoare ale specieliști.cr- 
lectori, în tot timpul anului. 
După această primă promoție 
cooperatori calificați vor ur
ma. anual, mereu altele. In 
felul acesta se va putea a- 
junge la finalizarea eforturi-

opinii despre 

învătămîntul 
agricol de masă

lor printr-un examen și un 
atestat de calificare, specifi- 
cînd meseria și categoria res
pectivă.

De bună seamă, în funcție 
de calificare (și de gradul ei) 
cooperativele agricole vor 
putea găsi forme potrivite de 
a remunera stimulativ coope
ratorii care și-au însușit o me
serie și participă activ la 
muncă în cadrul C.A.P.

In afară de remunerația di
ferențiată între cahf.cati și 
necalificati, atestatul de cali
ficare să atragă încă unele 
avantaje: a) prioritate, față 
de Cel necalificat, în încre
dințarea unui Ioc de muncă 
sau a unei lucrări, în dome
niul sau sectorul pentru care 
este calificat ; b) dreptul ce
lor care au categorii mai mici 
de a se prezenta în anul ur
mător la examen pentru ridi
carea gradului de calificare; 
c) dreptul prioritar al celor cu 
categor.e maximă și cu mai 
mare vechime sau răspunde
re (spre exemplu brigadierii, 
șefii de echipă) de a merge 
la cursurile de specializare, 
perfecționare la Cesa agrono
mului după care, printr-o 
modalitate stabilită precis, să 
se poată acorda calificarea 
de maistru agricol.

An după an, procedînd la 
calificarea a noi și noi pro
moții de țărani cooperatori, se 
va produce o ierarhizare a ca
drelor. în funcție de gradul 
de calificare, în așa fel în- 
cît fiecare sector să fie aco

perit cu inginer^ specialist, 
tehnician, brigamer cu califi
care de maistru agricol, șefi 
de echipă cu grad de califi
care III (categoria cea mai 
mare), cooperatori permanent 
cu categoria III, II, I și, după 
nevoile sectorului respectiv, 
țărani cooperatori necalificați 
sau în curs de calificare.

In afară de faptul că, avînd 
în față o asemenea perspec 
tivă, țăran i cooperatori 
fi interesați în participarea iu 
cursuri, în însușirea maleriei 
și formarea deprinderilor prac
tice în concordanță cu teoria 
modernă, sistemul. propus va 
juca un rol important în ridi
carea substanțială a calității 
muncii în cooperativele agri
cole, în creșterea puterii lor 
economice. Se cuvine, dar, să 
conchidem că învățămîntul a- 
grozootehnlc pentru țăranii 
cooperatori, finalizat cu gra
de de calificare, atesta’e prin 
documente, implicînd o echita
bilă remunerație diferențiată, 
alături de celelate forme de 
propagandă agricolă desfășu
rate în toate unitățile agrico
le de stat și căminele cultu
rale, va aduce o contribuție 
importantă la lărgirea cana
lelor de trecere a științei că
tre producție, la îmbinarea 
teoriei cu practica, fapt ce se 
va răsfrînge inconteslabil po
zitiv în dezvoltarea intens vă 
și modernizarea agriculturii 
noastre socialiste.

Victor Enâșoais

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ 
DE MORARIT SI PANIFICAȚIE

mi M-i a ^i|| w f 1

- Fabrică făinuri de grîu și crupe.
- Fabrică și desface pîine, produse 
de franzelărie, patiserie și produse 
zaharoase.

Un variat sortiment de produs; de 
patiserie în stare caldă

- „Macedonia**
- „Bardo**
- „Fantezia**
- „Finețea**
- „Fiăgczele**
- „Verși** etc.

puteți găsi zilnic între orele 6-21 la 
PATI-BAR, strada Gh. Dimitrov.

TRUSTUL DE 
CONSTRUCȚII 

IAȘI

EFECTUEAZĂ: 

lucrări de 

construcții, 
locuințe, 

obiective 
social-cul- 

turale și 

industriale.

Stația de betoane Păcurari.
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DOCUMENTE

GH. AS ACHI
OMAGIU

Acad. prof. Andi ei Oțetea a 
Împlinit 75 de ani de viață.

Profesor, din 1927, al Univer
sității din Iași, prețuit colabo
rator al revistelor „Viața Româ
nească*4, „Ntinerva- și „însemnări 
ieșene*4, director al Teatrului 
Național din Iași în anii 1939—41, 
Andrei Oțetea a desfășuiat la 
Iași, apoi la București, o presti
gioasă activitate didactică, știin
țifică și publică.

Lucrările sale de specialitate, 
începind cu teza de doctorat 
despre ilustrul om politic al re
nașterii italiene Fiangois Gui- 
chardin (Paris, 1926) și urcînl 
pînă ia contribuția sa în alcă- 
tiurea tratatului de Istoria Ro
mâniei, sînt rodul unei vieți în
chinate exclusiv studiului. Opere 
cn „Tudor Vlad’mirpscu și miș
carea eteristă în țările româ
nești" (Buc. 1948) sau „Renaște
rea* (Buc. 1964) rămin neprețuite 
bunuri ale culturii românești și 
mîndtii ale cercetării istorice.

Ultimul număr al revistei „Stu
dii* se deschide cu un articol 
omaqial, semnat de M. Beza, fost 
student la Iași al profesorului 
Andrei Oțetea, din care desprin
dem :

„Respectul față de izvorul is
toric, rigoarea interpretării lui, 
Învățată de Andrei Oțetea de la 
maeștrii săi de la Sorbona, dar 
adincită și lărgită totodată prin 
contactul tot mai intim cu gîa- 
direa marxistă, constituie una 
din caracteristicile esențiale ale 
activității sale științifice.

Cu o asemenea orientare, acad. 
Oțetea a reușit să înscrie o va
loroasă contribuție lomânească la 
studiile de istorie universală și 
să înnoiască în multe privințe 
cercetarea istorică a unor as
pecte de primă importanță ale 
trecutului țării. Orizontul de is
torie universală, foimat prin cer
cetai ea personală și îndelungata 
predare de la catedia universi
tară a acestei discipline, și-a 
exercitat efectul binefăcător în 
analiza problemelor de istoria 
României, care nu rămîn nicio
dată simple chestiuni de carac
ter local, ci se integrează în 
amnle procese istorice. Tocmai a- 
coastă legătură strînsă dintre cele 
două domenii cultivate conferă 
operei acad. Andrei Oțetea uni
tatea sa infern? și Semnificația 
ci metodologică".

TEORETIZARE
„Interdependența între ccrințelo 

practice și cercetarea științifica*4, 
e titlul unui promițător articol 
din nr. 43 (5 dec. crt.) al re
vistei „Viața economică", semnat 
de pioi. Roman Moldovan, mem
bru corespondent al Academiei.

„O problemă esențială în ri
dicarea , qradului de eficiență a 
rezultatelor cercetării științifice 
este definirea conținutului, a 
ceea ce trebuie înțeles prin 
cerințe ale practicii sociale", 
aceasta pare a fi cheia cu care 
se poate afunqe la rezolvarea 
interdependentei respective, pro
blemă deosebit de actuală și in- 
terescntă.

Numai că, duna ce formulea
ză^ fust unele rezerve de genul: 
„cînd vorbim de cerințele prac
ticii sociale uităm adeseori gra
dul mare de variabilitate în 
funcție de care trebuie apreciate 
aceste cerințe", autorul desfășoa
ră o teoretizare de ordin general 
și uită, la rîndul său, tocmai 
problema esențială enunțată. Să-l 
urmărim în cîteva serpentine, pe 
parcurs :

„Conținutul tematic al cerce
tării nu poale li stabilit fără 
să definim chiar conținutul di
feritelor categorii de cerințe ale 
practicii sociale".

încă o dată, de acord, să le 
definim cît mai precis. Mai de
parte :

„In definirea conținutului tre
buie să observăm că spre insti
tutele de cercetare cdluează ce
reri care determină ~ selectate—- 
conpnuiul viuoaieior tematici ale 
cercetuni ștunpiice. Acestea 
constituie unui am izvoarele care 
alimentează tematica de cerceta
re, conținutul pianului activi tatii 
Șliințiiice. Un ai acilea izvor 
deosebit de important care ali
mentează plănui tematic de cer- 
cetuie, il identificăm in activi
tatea, in preocupările savanțnor, 
a ceicetătorilor care muncesc în 
institutele de cercetcte". •1

Ne place a presupune că arti
colul cu pricina e o parte trun
chiată dmtr-un studiu moi amplu, 
^are lămurește pînă la urmă cum 
rtau lucrurile Altfel, teoiie de 
drogul teoretizării în sine, nu 
pire a conduce spre o rentabi
lizare a timpului I

gol al carierei sale de fotbalist. 
Isteria de pe stadionul -Maracana 
a cuprins întreaga Brazilie, plus 
țările limitrofe. Sarabanda de en
tuziasm național a început cu 
cea mai înaltă decorație bra
ziliană și a culminat cu oferirea 
unei coroane de aur Incrustată 
cu pietre prețioase, „perla nea
gră44 devenind regele încoronat 
al balonului rotund.

După ce s-a uscat cerneala su
perlativelor cjazetăiești, a venit 
rîndul oamenilor de știintă să 
se ocupe de „fenomen". In ce 
constă secretul lui Pele, reali
zator al unei performante atle
tice unice ? La 28 de ani, el a 
reușit să devină o scurtate 
mondială, cu statui, seiii filate
lice și cu o avere care, potrivit 
datelor culese din cartea recent 
apărută „Sport en cr" de Renaud 
de Laborderie, trecea de 500 mi
lioane lei Ia începutul acestui 
an.

Caracteristicile omului Pele, 
cel de toate zilele : modest,
simplu, calm, totdeauna stăpîn 
pe el.

Studiile publicate peste ocean 
scot în evidență realele lui ca
lități ca om de afaceri — nota 
continentului. Fire piactică, Pele 
și-a asigurat un contract special 
cu Santos, potrivit căruia are o 
cotă din toate încarările clubu
lui. De asemenea, și-a investit 
capitalul în valori sigure și a- 
faceii rentabile.

Oamenii de stiintă (medici, bi
ologi, psihologi etc.) întreprind 
în piezent diferite studii asupra 
acestui submct după ce scriito
rii au explicat că e vorba de 
talent moștenit de la tatăl său, 
fotbalist nerealizat, fiul răzb’i- 
nînd Insuccesul părintelui, iar 
SDortivii au demonstrat că totul 
depinde de... antrenament. După 
ce l-au supus Ia o serie de 
teste dintre cele niai complexe, 
oamenii de știută au declarat că 
secretul lui Pele constă în se
creția glandelor și în extraordi
narul echilibru aJ sistemului său 
nervos. D-» pildă, a fost urcat în 
ring și obligat să încaseze pumni 
P’*nă la istovire. Cînd a fost 
ridicat de la nodea. ornanismul 
său nu prezenta nici un sim- 

ds agitație, era perfect o- 
dihnit narcă atunci ar fi fost 
dnstenHt din s^*nn Medicii l-an 
asemuit cu o felină care apa
rent. d^-mitează. d”- are 
neașteptate. snrpriuT’țf^ire. felină 
cara C-» (■''■‘-’H olg jjj cqjj
mai dificilă împrejurare

PubHcîr.d a««^»n consM^^wf. 
Z'aristiî t»ra”T’t**'nî p*i

• fnat't hn-»*». c”

iiîHm că si ?-> Tn°c’”’ a-,
la *.9 n^v. Peln a fo<;t lin^t 
dn teren pentru ceartă cu
arbitrul.

n-’"'. d—î. ră e*'-'retul lui 
Pele rămîne tot secret ’

PSIHOLOGIA
Șl FILOZOFIA
EXISTENȚIALISTĂ

Sub acest titlu, revista 
^Steaua" (nr. 11—1969) puunc-i 
un foarte 1 studiu semnat de 
N. Mârgincdău, autoiui propu- 
nindu-și in primul rind a ne 
familiariza cu școlile de psi
hologie și psihopatologie, sur
prinse în evoluția lor, inainte 
de a se opri la tema aleasă : 
psihologia și filozofia existen
țialistă de azi, adică pornind de 
la întilnirea filozofiei lui 
Kierkegaard cu psihologia func
țională a lui Brentano.

Selectarea materialului infor
mațional, fie că e vorba de 
școala Iui Brentanc-Angell, c*.i 
specific funcțional biologic, da 
fenomenologia lui Husserl sau 
de filozofia existențialistă in 
sine, confirmă familiarizarea au
torului cu esența concepțiilor 
considerate în paralel. Mutarea 
discuției despre existențialism 
pe tărîmul artei prilejuiește o 
lărgire a ariei și lasă deschisă 
dezbaterea spre o serie de con
cepții fiecare inteiesantă în 
parte, înainte de a fi consi
derate înlănțuit : esența feno
menului la 
actualismul, 
țelurilor de

Hegel și Husserl, 
teoria ambivalenței 
viață așa cum re

iese din opera S.monei de 
Beauvoir, nuanțele ateismului lui
J. P. Sartre și Merleau—Ponty 
etc.

Cu privire la
Heidegger asupra

atitudinea lui 
diferitelor in

SECRETUL
LUI PELE

In momentul cînd numitul Ed
son Arantes do Nascimento, mai 
pe scurt Pele, a marcat, în ziua 
de 19 nov. cri., ce! de-al 1003-lea

terpretări ale doctrinei sale, 
apărute în Europa și mai ales
în America și 
•nifestată chiar 
Sartre, enunțate 
Mlrgineanu, ne

la rezerva ma
in cazul lui 
numai de N. 

permitem a a-
minti amplul interviu acordat 
de Martin Heidegger, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 89 de 
ani, revistei franceze „L'Express* 
(nr. 954—26 oct. 1963).

In cadrul multiplelor și varia
telor domenii de activitate în 
care Gheorghe Asachi și-a adus 
aportul său, un rol preponde
rent l-a avut la înființarea și or
ganizarea Arhivelor Statului din 
Iași. Conștient de importanța de
osebită a „materialelor istoricești 
necesare scrierii istoriei patriei44, 
s-a străduit să adune, să păs
treze și sa valorifice din plin 
aceste materiale -Am adunat — 
scria Asachi în 1849 — interesanta 
documente ale tării, răspînd’te si 
dosite și am păstrat cu sfințe
nie acest sanctuar al drepturilor 
comnatriotilor44.

Un merit deosebit are Asachi 
și prin faptul că este cel dinții 
care a propus completarea co
lecțiilor cu materiale documen
tare aflate în străinătate.

In 1827 sept. 20, Ioniță Sandu 
Sturza domnul Moldovei, acor- 
dîndu-i rangul de mare agă, 
menționează în pitacul domnesc: 
...„dumnealui Gheorghe Asachi 
fiind acel întii din fiii acestui 
pămînt carile au petrecut tine
rețile sale pe la streiaile țări, 
unde s-au îazăstrat cu feliurite 
și acele mai folositoare învăță
turi si cunoștințe și inturnîndu-sl 
în patrie, în fiintf le-au aplicat, 
atît spre luminarea simpatrioților 
cît și în deosebite slujbe pă- 
mîntenești“...

încă din perioada studiilor A- 
sachi face și cercetări in arn.- 
vele Vaticanului pentru a găsi 
documente referitoare la Dacia. 
Cercetările sale sint legate și da 
plai .ul napoleonian de a crea 
în regiunea Caroato—Balcanică, o 
țară puternică, „Dacia veche res
taurată" — .Dacia, ăst nume, 
astă idee, — zice Gh. Asachi — 
m-a electrizat*. In arhiva Vati
canului, găsește și manuscrisul 
Istoriei imperiului otoman a lui 
Dimitrie Cantemir, tradus in 
limba engleză.

In perioada 1822—1827, Asachi 
se găsește la Viena ca agent 
diplomatic al domnitorului loan 
Sandu Sturza. Are ocazia să vi
ziteze și si cerceteze b bliotecile 
și arhivele din Vicna și Galiția, 
găsind multe documente referitoa
re la țara noastră. In mai multe 
orașe din Galiția „el avu ncrosire 
a descoperi hrisoave ale domni
lor Moldovei, pe care nvhopoli- 
tul Dosoftei, în anul 1687, le-a 
fost luat cu sine în Polonia" 

_Dintre acestea de o deosebită 
imnortnnță în dezvoltarea școlii 
naționale, au fo^t hrisoavele re
feritoare la înzestrarea școlii da 
Ia Trei Ierarhi d:n Iași, pe care 
Asachi le cumpără și Ie aduce 
în țară.

In aprilie 1899. Gh. A-achi 
are d4” nou prilejul să r-'-'-n- 
tez<c arhivele muzeele si h’blio- 
t--ile d:n P-»-'-cb',-n, unde s a 
găsC't0 în caHtațe do secretar al 
comitetului însărcinat să prezint? 
„cercetări* ministeriale44, proiectul 
Regulamentului Organic

Constatările sale și le înse
rează in „Jurnalul călătorului 
moldovean" publicat în mai mul
te numere din „Albina Româ
nească". Semnalează multe do
cumente referitoare la tara noas
tră printre care și Tratatul din 
1711 dintre Petru cel Mare Șl 
Dimitrie Cantenrr.

Numirea lui Gh. Asachi, în 
ianuarie 133?. ca „erh;5r«t Ob
șteștii Obicinuitei Adunări* a 
însemnat. în primul rînd. o a- 
nrecif-*’" a întregii lui act’V’t^ti 
de pînă atunci în contingență 
cu nnul nost.

Activitatea lui Asachi în cali
tatea sa de arhivist este cuprin
sa in volumul omagial pubneat 
de Gh. Uagurcanu, volum caro 
reliefează strădania bâtrinului 
cărturar de a pune baze temei
nice noii instituții 
devină „un sanctual 
rilor comoatrioților".
materialurilor istoricești".

menită sî 
al dreptu- 
.sanr tu arul

In noua sa calitate de arhivist
al statului își va continua de
mersurile ir. vederea îmbogățirii 
tezaurului arhivistic prin preluări 
de documente de la instituții, 
particulari si d? peste hotare. 
Intr-un raport adresat lui Kiseleff 
la 31 dec. 1332. ca și altul ase
mănător către Marer, Loqnfetie 
din 5 nov 1332 Asachi solicită
ca „nrin mijloacele ce se vor 
socoti de cuviință. Orirmvirea si 
si adresari«ască către quvemu- 
rile învecinate spre a să da voa 
de a scoate măcar copii vidimata 
de pe asemenea docum-mtun, da
care aceasta Arhiva are ou.ia 
ștnr.ță că se află m maie număr 
în Rossia la Museum de Odesa, 
in Galiția, la Arhivele de Le opal, 
la Jolcva și in CracoVia cum >i 
în Transilvania la bibliotecile de 
Maroș — Vasarhei, la Cetatea 
Albă si pe alte locuri.

„Asemenea docunienturi origi
nale, sau măcar copii întărite 
vor informa un depozit piețios 
al Arhivelor Statului fiind încă 
și neapărat pentru istoria pa
triei, cu a căreia alcătuire si 
îndeletnicește".

Asachi, în perioada cît a func
ționat ca Arhivist al Statului 
(1832—1849 și 1857—1853) a luptat 
cu toate puterile sele să sal
veze de la distrugere în condi
țiile existente atunci, materiale 
documentare de o reală valoare 
care astăzi sînt atît de prețuite 
și utile istoriografiei noastre ro
mânești. Dorința sa de a aduce 
în depozitele noastie de arhive 
copii vidimate (legalizate) este 
realizată astăzi de arhivistică 
noua, arhivistică socialistă care 
se preocupă îndeaproape do cei- 
cetarea arhivelor do oeste hota
re. schimbului de microfilme etc., 
atît de utile alcătuiri istoriei pa
triei noastre.

ADRIAN PRICOP

CADGURILE — aceste 
atenții care satisfac latura 
afectivă, spirituală a f’e-

căruia, care plac și emo
ționează deopo'.rivă pe cei 
ce le oferă, ca și pe cei

■>

cărora le sînt oferite, au 
luna lor : i

Lu nes 
decembrie 
*Luna cadourilor 

* Luna surprizelor 
*Luna bucuriilor 

unice

Onorați cu prezența dv., în aceas
tă lună, magazinele de specialitate!} 
din Iași, care au pus în vînzare unk 
sortiment bogat de articole spccifi-j! 
ce pentru cadouri

— Cadouri — pentru cei mici și 
cei mari-

— Cadouri — pentru toți cel 
dragi.

Oferindu-le cu plăcere, vor fi pri
mite cu plăcere-



CRONICA PE GLOB

comentariul nostru
AVENTURA 
CORABIE!

SONG MY W AS A"
O localitate sud-vietna- 

meză devenită în ultimul 
timp cunoscută în întreaga 
lume. O localitate ce dez
văluie drama locuitorilor u- 
nui sat petrecută în martie 
1968, dramă ce subliniază 
încă o dată necesitatea în
cetării grabnice a războiu
lui generator de asemenea 
atrocități. Dar ce s-a în- 
tîmplat la Song My ? Un 
grup de militari americani 
au asasinat aici aproxima
tiv 600 de oameni în ma
joritate bătrîni, femei și 
copii, lipsiți de orice apă
rare și care nu ar fi putut 
fi acuzați în nici un caz de 
participare la operațiuni 
militare. Autoritățile ameri
cane au fost obligate să 
deschidă o anchetă și, du
pă toate probabilitățile, făp
tașii vor fi pedepsiți. Cau
zele mai adinei ale acestei 
crime nu pot fi înlăturate 
însă pnntr-un proces.

Pe bună dreptate se în
treabă publicistul James 
Reston în „Herald Tribune'' 
cine poartă răspunderea 
pentru Song My ? Soldații 
«îirei ?U pe locuitorii
satului, ofițerii care au or
donat să fie uciși, sau „sis
temul" războiului care i-a 
prins pe toți în capcană ? 
Se vor găsi, fără îndoială, 
cltiva țapi ispășitori, însă 
adevărațn vinovați de con
tinuarea genocidului la ca
re este supusă populația 
sud-vietnameză, ca urmare 
a războiului sîngeros, vor 
fi ignorați Nu este vorba 
oe o crimă individuală, de 
faptul că un soldat trage 
lumînH C,V11 ne!na™at. a- 
sumindu-și astfel o răspun
dere personală, fie că a ac
ționat sau nu potrivit unor 
ordine', scrie cotidianul 
»»The Times". O investigare 
onestă ar lărgi cadrul în
tregii chestiuni, ar arăta, 
de exemplu, că aceasta cu
prinde și folosirea elicop
terelor care împroașcă în 
nod arbitrar cu noi și in
fernale arme ucigătoare. 
Cel care lansează aceste 
arme nu-șl alege ținta, iar 
armele sale nu fac nici o 
deosebire între soldat și 
civih între bărbat și feme- 
le. Se pune întrebarea, tot 
mai presantă, dacă un 
război, dus cu asemenea 
mijloace și în asemenea 
condiții, ar putea fi un 
război pentru țelurile pro
gramate de guvernul ameri
can — „independența Viet
namului de sud, apărarea 
libertăților sud-vietnamezi- 
lor". Oamenii civilizați ex
clamă, instinctiv, că ase
menea mij'loace nu pot du
ce la realizarea unor ase
menea țeluri".

Așa se și explică faptul 
că mișcarea împotriva răz
boiului din Vietnam cuprin
de astăzi cercuri tot mai 
largi din S.U.A.. de la tine
ret pînă la congresmeni, ca
re încearcă sentimentul a- 
mar al frustării și al în
doielii în „eforturile" de a 
se pune capăt acestui 
războL

Discursul rostit de pre
ședintele Nixon la începu
tul lunii noiembrie, ca și 
conferința de presă tele
vizată, așteptate ca o 
.revelație* promisă de 

noua administrație, nu au 
făcut altceva decît să spul
bere anumite speranțe. El a 
constituit doar o explicație 
și o justificare a unor vechi 
acțiuni și mai puțin un pro
gram de viitor. Nu o poli
tică negociată, ci „vietna- 
mizarea războiului*, aceas
ta este esența politicii ad
ministrației republicane. 
Cum era și firesc, reacțiile 
au fost negative. Cel de-al 

doilea moratoriu pentru Viet
nam cît și recentul moratoriu 
din luna decembrie au con
stituit acțiuni pentru în
cetarea intervenției S.U.A, 
în Vietnam. Organizatorii 
primului moratoriu au a- 
nunțat că aceste acțiuni 
vor fi reluate în fiecare 
lună, pînă cînd această 
grea și dureroasă proble
mă a poporului american 
va fi rezolvată.

In S.U.A., punctul de ve
dere predominant astăzi es
te că trebuie să se Iacă to
tul pentru a se ajunge la o 
soluționare politică a răz
boiului din Vietnam. Ținînd 
seama de existenta cadrului 
organizatoric pe care îl re
prezintă tratativele de Ia 
Paris, pasul imediat urmă
tor ar trebui să fie, după 
părerea unenimă a obser
vatorilor politici, nu „viet- 
namizarea războiului*, ci a- 
bordarea cu răspundere a 
problemelor de fond, res
pectiv crearea condițiilor 
pentru o adevărată expri
mare liberă a voinței po
porului sud-vietnamez, pri
ma condiție fiind, evident, 
retragerea trupelor inter- 
venționiste americane. Or, 
la ora actuală administrația 
S.U.A. susține că o retra
gere imediată ar fi dăună
toare, atît pentru Vietna
mul de sud cît și pentru 
S.U.A. Dacă guvernul S.U.A. 
nu va adopta o poziție rea
listă și nu va înceta agre
siunea în Vietnam, atunci, 
fără îndoială, — se arată în 
„Declarația participanților 
la întîlnirea conducătorilor 
de partid și de stat din ță
rile socialiste* — S.U.A. se 
vor lovi de împotrivirea 
creseîndă a patrioților din 
Vietnamul de sud. de un 
val tot mai mare de indig
nare și condamnare a agre
sorilor de către popoarele 
lumii*.

Song My este departe de 
a fi un caz particular. Aici 
este implicat întregul 
război din Vietnam, Song 
My fiind doar un episod al 
lut Reacția viguroasă de 
protest la aflarea crimei 
monstruoase săvîrșite. a 
constituit elementul ce a 
galvanizat cele mai diverse 
tendințe și nemulțumiri ale 
populației americane față 
de politica noii administra
ții privind războiul din 
Vietnam. Poporul american 
este convins că cu cît se 
va pune capăt mai repede 
războiului, cu atît va fi mai 
bine pentru el. deoarece pe 
lingă implicațiile de ordin 
moral, se pun și serioase 
probleme strict economice. 
„In timp ce cheltuim mili
oane de dolari pentru dis
trugere în Vietnam, refu
zăm să recunoaștem necesi
tățile vieții la noi acasă*, 
declara la Washington Co- 
retta King, văduva fostului 
lider de culoare. Martin 
Luther King. „Am senti
mentul că masacrul de Ia 
Song My deschide procesul 
întregii ncastre politici fa
ță de Vietnam. El demon
strează, dintr-o singură lo
vitură, ce aduce acest 
război atît poporului din 
Vietnamul de sud cît și 
propriului nostru popor*, a 
declarat senatorul Edmund 
Muskie. Asemenea luări de 
poziție, care nu sînt singu
lare, reprezintă o expresie 
a conștiinței unei imense 
părți a poporului american, 
care dorește ca asemenea 
fapte, ca cele petrecute la 
Song My, să nu se mai re
pete, iar războiulului din 
Vietnam să i se pună capăt 
cît mai grabnic.

Radu Simionescu

Istoria corăbiei „Wasa* este 
foarte scurtă. Atît de scurtă, in
cit recordul a rămas neegalat 
pînă azi in analele amiralității 
suedeze. Au trecut, din ziua 
dezastrului, 321 de ani, dar a- 
ventura n-a putut fi uitată. Pa
radoxal, desigur, dar ea este un 
exemplu a ceea ce înseamnă o 
catastrofă căreia trebuie să-i 
fim, intr-un fel, recunoscători. 
Pentru că, așa cum s-a petre
cut și la Pompei, a fost nece
sar un dezastru care să con
serve un moment de istorie, 
dîndu-ne șansa de a avea o

NOAPTE LINIȘTITA
Așa trebuie să fi fost atunci, 

cu o seară inainte... Splendi
da construcție de lemn se le
găna liniștită la țărm. In lumi
na felinarelor de pe chei, se 
vedeau grupuri de curioși care, 
știind că nu vor avea posibili
tatea să fie prezenți la festivi
tatea de a doua zi, au ținut să 
vină aici, in ajunul primului 
voiaj, pentru a afla cum arată 
mîndria flotei suedeze.

Cu trei ani înainte, Gustav 
Adolf II ordonase construirea ei 
și iat-o acum gata pentru ma
rile bătălii navale. Despre di
mensiunile ei vă puteți face o 
părere mai exactă aflînd că, 
bunăoară, volumul de apă dis
locat era de 1.400 tone Lungi
mea corăbiei ajungea la 190 
picioare, iar lățimea era de 36. 
Cel moi mare dintre catarge 
depășea în înălțime 56 de pi
cioare, adică era la nivelul ma

0 GALERIE DL ARTA.„ Pt MARL
Este greu de explicat de ce 

un vas de război ca „Wosa* a 
fost împodobit cu numeroase 
sculpturi și picturi, cînd era 
normal so aibă mai multe tu
nuri și ghiulele. Poate că vino
vată era grandomania suvera
nului ce dorea, in acest fel, să 
demonstreze cît de mare este 
puterea și strălucirea sa. Co
rabia era o adevărată galerie 
de artă. Cele mai multe din
tre lucrări au fost așezate pe 
pupă, adică în acel loc rezer
vat ofițerilor. Nu mai este ne
cesar să subliniez că t-ăsdtura 
comună definea linia barocu
lui timpuriu, că tematica lucră
rilor ero extrem de variată. Se

Cf S-A PETRECUT LA IO AUGUST 1628
încercați să vă închipuiți mo

mentul cind acest vos gigant 
se dezlipea de țărm in acla
mațiile mulțimii. Vintul umfla 
pînzele catorgelor, în vreme ce 
tunurile salutau zgomotos pri
ma ieșire în larg. N-a trecut 
insă mult și „Wosa* a început 
să se aplece într-o porte, după 
care și-a pierdut echilibrul to
tal. O zvicnire neputincioasă, ca 
o unei fiare înjunghiate, în timp 
ce apa năvălea in cală. Incet- 
încet, „Wasa* dispărea în va
luri, ccborînd in cimitirul din 
adincuri... 

CUGETĂRI 

de GIACOMO LEOPARDI
• Există cite un seco! care, 

pentru a le uimi pe celelalte, 
se hotărăște td reiacă totul — 
pentru că, de fapt, nu ști£ să 
facă nimic.

• Nici o calitate omenească 
nu e mai intolerabilă, in lapte 
și în viata de toate zilele, ca 
intoleranța.

• Cel mai sigur mod de a 
ascunde altora hotarele propriei 
înțelepciuni este să nu le de
pășești.

• Se prețuiește toarte mult 
capacitatea de a ști să specu

probă materială din alte vre
muri. Acestea fiind spuse, mă 
grăbesc să informez cititorii că, 
în cazul nostru, avem de-a fa
ce cu un exponat unic, poate, 
în lume, o corabie din secolul 
XVII, readusă la suprafață du
pă o ședere îndelungată pe 
fundul mării. Am avut privile
giu! ca. recent, să o pot vedea 
la Stockholm, intr-un muzeu 
construit special. Mărturisesc 
că, pentru o oră. om trăit cu 
senzația unei reîntoarceri prin 
timp la acea fatidică zi de 10 
august 1628.

xim al clădirilor din Stockholm- 
ul de azi. S-a folosit lemnul 
de stejar, cu excepția punții su
perioare și a catargelor, unde 
a fost preferat pinul. .Wasa' 
fusese proiectată ca un vas cu 
patru punți și dispunea la 
bord de 48 de tunuri masive. 
Că avem de-a face cu un gi
gant din marina timpului o 
spune chiar faptul că puteau 
fi îmbarcați 330 merinari și 300 
de soldați, la care trebuie a- 
dăugat echipamentul de luptă, 
hrana de drum și munițiile. Nu 
se știe nici azi c:ți oameni se 
găseau pe corabie în clipa 
dezastrului. Singure informație 
care ne-a parvenit se referă la 
un anume S^fring Hansson. da
nez de origine, cere era co
mandant si la secundul său 
Petter Gierdson.

tratau subiecte ca oceiea care 
vizau respectul față de suve
ran seu frica de oiaval. Mai 
multe grupuri statuare erau me
nite să combctă viciile ome
nești .Un loc aparte îl dețin lu
crările inspirate din mitologia 
greco-romană. Așa semnalăm 
prezenta lui Neptun sau a lui 
Hercule. Interesant că abunden
ța elementului artistic pe .Wa
sa* a ajuns atît de departe, 
incit pină și tunurile erau or
nate cu diferite modele, fiind 
străiuite de lei poleiți cu aur. 
A fost salvată o dată cu vasul 
și o galerie bizară de sculpturi 
în care figurile omenești par 
caricaturale, cu nas de vultur.

Informațiile vremii vorbesc de 
efectul puternic ce l-a avut na
ufragiul asupra mulțimii. An
cheta ordonată de rege a dus 
la concluzia că vina o poartă 
proiectantul, care a făcut u- 
nele calcule eronate. Nu știm 
însă nimic despre pedeapsa a- 
plicată celor în culpă. Desigur, 
ea nu putea fi prea blîndă, o 
dată ce, pentru o simplă aba
tere disciplinară, un marinar pu
tea fi chiar mutilat. (Să fi e- 
xistat si pe atunci... acarul 
Păun ? I).

lezi ocaziile potrivite pentru a 
te consacra.

• Anii copilăriei sînt, în a- 
mmlireu liecăiuia. timpurile de 
basm ale vieții sale ; tot așa 
cum. în amin Urea popoarelor, 
timpurile de basm sînt acelea 
ale copilăriei lor.

• O (mufă liniștită 1n con
versație atunci plece și e lău
dată, cind se cunoaște că per
soana care tace are, cînd e 
necesar, și îndrăzneală și apti
tudini în vorbire.

Traducere de MIHAI TATULIC1
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____  ____ ____ Desen de Gabrielo Barcan.

DIN NOU LA SUPUAFAJĂ
Au trecut ani, decenii, seco

le. Gnd și cind, istoricii mai 
aminteau de mareo corabie 
„Wasa*, dispărută pentru tot
deauna in apele mării. S-au 
făcut nu o dată încercări de a 
se ajunge la ea, dar rezultate
le au fost slabe. De reținut, 
totuși, că, încă în anul 1664, 
un grup de scafandri s-a a- 
venturat spre epavă, dar n-a 
reușit să salveze nimic, în afa
ra unor tunuri. Vechile hăiți pe 
care era trecut locul naufragiu
lui au fost pierdute, așa incit 
despre .Wasa" au mai rămas 
doar povestirile marinărești. 
Nimeni n-ar mai fi putut indi
ca cu exor»î‘nte unde s-a scu
fundat corabia.
• lată însă că în 1956, după 
cercetări minuțioase, Anders 
Franzen reușește să identifice 
locul unde s-ar afla „Wasa*. 
încep investigațiile submarine, 
se realizează un proiect de ri
dicare la suprafață cu ajutorul 
mai multor vapoare, ia' la 21 
aprilie 1961 succesul expediți
ei e deplin. De fapt, operațiu
nile abia acum încep să se 
complice, fiind vorba de a în
depărta cu grijă stratul de a- 
luviuni depus și de a se con
serva o asemenea ambarcațiu
ne în care materialul de bază 
era lemnul. Analize după ana
lize, colaborarea cu savanți 
din toate ramurile științei, mun
ca aceea migăloasă pentru 
cîștigarea fiecărui centimetru, 
toate acestea le poți urmări 
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pas cu pas, vizionînd reporta
jul filmat in zilele care au ur
mat ridicării Io suprafață.

Din giulgiul nămolos ou 
recuperate cele moi diverse v 
biecte, începînd cu articole « ț 
îmbrăcăminte și terminînd cu U- 
nelte, tacimuri ori monede. 
Procesul de restaurare o ope
relor de artă a fost, desigur, 
mult mai dificil și mai înde
lungat. O mare parte dintre 
ele și au redobîndit însă strălu
cirea de odinioară, reținînd azi 
interesul specialiștilor.

Cea mai interesantă hală a 
muzeului este cea în care se 
află expus corpul principal al 
navei. Folosind marea schelă 
ridicată împrejurul corpului 
masiv de lemn, ai posibilitatea 
să te plimbi în sus și în jos 
pe marginea celor 4 punți, să 
iți faci o idee despre cabine și 
celelalte accesorii.

Din cînd în cind, șuvoaie de 
apă sărată cad peste vas, re- 
dîndu-i mediul acvatic in care 
a zăcut atît amar de ani. 
„Wasa* pare. în acele clipe, o 
corabie eșuată pe mal de nu
mai cîteva zile. Ai chiar impre
sia că, dintr-un moment in al
tul, o să zărești silueta robus
tă a căpitanului Hansson, care 
își caută de 321 de ani echi
pajul. „Wasa" trăiește abia a- 
cum marea ei aventură ...

Aristide Buhoiu j
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