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R E P I c
Aniversăm 22 de ani de la 

Jluoroplamarea R< pub'icii, una 
dintre cele mai însemnate vic
torii ale luptei poporului nos
tru pentru libertate, democra
ție și progres social. Procla
marea Republicii la 30 de
cembrie 1947 semnifică Îm
plinirea celei mai adinei as
pirații a poporului român, a- 
ceea de a fi stăpîn absolut pe 
destinele sale, semnifică mo
mentul istoric din care România 
a putut să-și afirme personalita
tea politică și, prin accas’a, 
prestigiul în fata întregii lumi, 
sponndu-și mai mult ca ori- 
cînd contribuția la circulația 
valorilor materiale și spiritua
le pe plan mondial.

Anul în care sărbătorim a 
XXll-a aniversare a Republi
cii se înscrie în același timp 
în istorie și ca anul împlinirii 
unui sfert de secol de la in
trarea ireversibilă a Româ
niei pe făgașul său socialist, 
ca anul Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
— eveniment de covîrșitoare 
importantă pentru făurirea so. 
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Instaurarea Republicii, a 
. puterii poporului, e<te rezul- 
' tatu) firesc al amplului proces 
A revoluționar început o dată 
~ cu victoria insurecției de la 
* 23 August 1944, moment cru

cial, ziua de naștere a socie
tății care a adus cele mai 
înnoitoare transformări cunos
cute în istoria acestei țări.

Este meritul istoric de ne
contestat al partidului comu
nist de a fi știut, și reușit, 
să reunească toate forțele 
patriotice și democratice, e- 
xistente în România în acea 
perioadă, într-o largă coaliție, 
avînd drept scop răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste și 
eliberarea de sub dominația 
Germaniei hitleriste. In pro
cesul transformărilor revolu- 
tionar-democratice care au 
avut loc după 23 August 1944, 
Partidul Comunist Român a 
desfășurat o vastă activitate 
organizatorică, politică și 
ideologică în rîndurile clasei 
muncitoare și ale celorlalți 
oameni ai muncii, mobi'izîn- 
du-i la lupta pentru înfrînge- 
rea rezistentei claselor ex
ploatatoare, pentru înfăptuirea 
reformei agrare și lichidarea 
haosului economic în care în
cercau să mențină tara repre
zentanții forțelor reacționare. 
Prin aceasta, Partidul Comu
nist se afirma tot mai mult 
ca singura forță politică capa
bilă să conducă tara pe dru
mul adevăratei eliberări, asi- 
gurîndu-i perspectiva unei 
dezvoltări prospere și civili- 

^zate.
J La sfîrșitul anului 1947, lu- 
înd în considerare transfor
mările politice, economice și 
sociale petrecute de la Eli
berare. noul raport de forte 
social-politice, făcîndu-se ex

ponentul maselor, partidul co
munist a înlăturat ultimul bas
tion al forțelor reactiunii: 
monarhia. După 8 decenii de 
la înscăunarea monarhiei, po
porul se elibera pentru tot
deauna de cea mai parazitară 
instituție, care servise ca in
strument al dominației clase
lor exploatatoare și capitalu
lui străin și încălcase cele 
mai arzătoa'e năzuințe ale 
poporului pe care-1 stăpînise. 
Transformarea României în 
Republică Populară a repre
zentat un moment de cotitură. 
Prin această victorie s-a în
cheiat procesul de cucerire a 
puterii po’itice de către cla
sa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare și cele
lalte pături de oameni ai mun
cii. premisă fundamentală a 
făuririi noii orînduiri sociale. 
Pentru România s-a deschis 
perspectiva largă a trecerii la 
edificarea societății socialiste.

Biruințele din perioada care 
a trecut de la proclamarea 
Republicii ne dau dreptul să 
afirmăm că România a progre
sat în acești 22 de ani într-un 
ritm neînchipuit, atrăgînd în 
evoluția sa întreaga structu
ră social-economică a națiu
nii române. A fost în'ăturată 
pentru totdeauna exploatarea 
omului de către om, a fost 
instaurată egalitatea socială 
și dreptatea pentru toti oame
nii muncii, indiferent de na
ționalitate, au fost consolida
te relațiile socialiste de pro
ducție.

Noile realități sociale sînt 
consfințite în constituția țării 
într-un paragraf ce reprezintă 
chintesența a ceea ce au 
visat, încă dm veacul trecut, 
un Bălcescu, un Kogălniceanu, 
un Eminescu : „întreaga pu- 
teie In Repub’ica Socia'istâ 
România aparține poporului 
liber și st <3 pin pe soarta sa".

Detinînd în mîinile sale pu
terea politică, mijloacele de 
producție și întreaga avute 
socială, poporul român își 
conduce propriile destine, u- 
tilizînd în folosul său toate 
bogățiile materiale și spiri
tuale ale națiunii. Prin aceas
ta se exprimă esența demo
cratismului orînduirii noastre, 
superioritatea sa în compara
ție cu orice alt tip de demo
crație.

Odată descătușate impresio
nantele energii ale maselor, 
construcția socialistă s-a do
vedit. în esență, un adevărat 
proces de renaștere națională, 
însuflețite de năzuințe comu
ne, s-a sudat pentru totdeau
na prietenia dintre clasa mun
citoare, țărănime și intelectua
litate. O victorie a noii orîn
duiri o constituie realizarea 
pe baza marxism-leninismului 
a unei exemplare unități mo- 
ral-politice a oamenilor mun
cii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, unita
te cimentată în efortul con
structiv pentru întărirea și

înălțarea patriei socialiste.
Bilanțul luminoaselor reali

zări a e României socialiste a 
fost astfel înfățișat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu de la 
înalta tribună a Congresului 
al X-lea al Partidului: ,Sin- 
tetizînd, am putea spune că în 
acești 25 de ani am trecut de 
la orînduirea burgheză, în 
care se mențineau puternice 
rămășițe feudale, la orînduirea 
care a lichidat pentru totdea
una exploatarea omului de 
către om — parcurgînd astfel 
mai multe etape istorice. Po
porul român a înfăptuit cu 
succes societatea nouă socia
listă. Sub conducerea parti
dului comunist, clasa munci
toare, în alianță cu țărănimea, 
cu intelectualitatea și celelal
te pături sociale, au obtinut 
în dezvoltarea patriei victorii 
remarcabile, cu care, pe drept 
cuvînt, ne putem mîndri".

In cel de-al 22-lea an al 
existentei sa'e de la abolirea 
monarhiei, Republica Socialistă 
România se prezintă cu un 
bilanț bogat de realizări In 
toate domeniile vieții econo
mice și sociale ; patria noas
tră se situează în rîndul ță
rilor cu cea mai înaintată o- 
rînduire socială și politică, 
înaintează cu pași siguri pe 
drumul progresului și civili
zației socialiste, al bunăstării 
materiale și spirituale.

înfăptuind cu dăruire și 
înalt spirit patriotic politica 
partidului comunist, poporul 
nostru a asigurat creșterea 
continuă a forțelor de pro
ducție, consolidarea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului. 
Țara noastră dispune astăzi 
de o industrie puternică și 
modernă — baza avîntului 
general al înlregii economii 
naționale, a dezvoltării mul
tilaterale a societății, factor 
hotărîtor al asigurării inde
pendentei și suveranității na
ționale. In anul 1948, foștii 
capitaliști își exprimau scep
ticismul în legătură cu știința 
maselor de a organiza și con
duce întreprinderile naționali
zate. Astăzi, industria socia
listă realizează o producție 
de 14 ori mai mare decît în 
cel mai prosper an al Româ
niei antebelice. Cooperativi
zarea agriculturii — una din
tre cele mai mari victorii ale 
politicii partidului comunist — 
a transformat profund viata 
satelor, a situat agricultura pe 
coordonatele modernizării con
tinue, ale mecanizării și chi
mizării, asigurării avîntului 
continuu al acestei importan
te ramuri economice.

Creșterea continuă a poten
țialului economic, a valorifi
cării susținute a bogății'or tă
rii s-a repercutat pozitiv asu-

Petre Mîicomete
secretar al Comitetului Jude

țean P.C.R. — Iași

(Continuare în pag. a 2-a)

D- GAVRILEAN: .Mireasă din Oaș*.

INVOCAȚII ÎN DECEMBRIE
lnvață-mâ sâ te sap in adîncimea de veacuri 
Pămint al României din care mi-e plămădit 

singele I 
Și invațâ-mâ sâ te umplu cu zborul meu 
Cer al României vâlurit pretutindeni de aripi I

Trec prin mine fără oprire, fără teamă 
precum aceste riuri care se fac Dunăre, 
Precum aceste frunți revărsate in slove, ori 

pe unelte 
Fericit sâ-i fie țârii numele, pașii de aur.

Cind vâ ascult respirațiile incandescente 
Alerg spre voi zi ți noepte, neogoit.
O mamă pururi vie mâ strigă pe: nume ; — 
Poate-i Vrincioaia, poate-i chiar cea ce la sin 

m-a purtat.
De unde se întorc aceste oști legendare 
Sub steagul dacilor, sub steaaul Republicii? 
Eu sini cel care le văd pretutindeni 
Defilind mereu ți mereu impreunâ.

Invațâ-mâ sâ te sap 
Pămint al României, 
Cind sub zăpezile din decembrie, fraged 
Te mingii ți te invoc in pocalul cu vin.

in adîncimea de veacuri 
mai dulce acum

Haralambie Țugui

CITIȚI IN CORPUL REVISTEI PAGINILE SPECIALE INTITULATE
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jurnal

PURITATEA 

ZĂPEZII
Cînd vine zăpada, ne tre

zim dintr-o dată poleiți. 
Gunoaiele sînt acoperite cu 
puritate, obrazul gălbejit 
s-a tăcut roz în aerul pur, 
bradul strîmb. iără vîrf. su- 
purînd din toate rănile „cm- 
tă“ Ia atingerea vintului, 
fulgii ni se topesc în ge
ne. devenind lacrimi de o- 
peretă, în sflrșit. poleiala 
asia pură se strecoară și pe 
dinăuntru, ne „încălzește 
într-alît Incit uităm că 
ne-au înghețat mîinile și pi
cioarele ne sînt ude. Cum 
ne amăgește această albă, 
această pură zăpadă l

Sîniem gata s-o compa
răm cu zeii binelui, cei ca
te n-au niciodată nimic pe 
conștiință, cei care au întot
deauna buzunarele pline cu 
bomboane foarte dulci, ca 
să ni le dăruiască ori de 
cile ori ne întllnesc ; sau 
adăugăm dezinteres și alte 
cuvinte aliniate, perfect, e- 
venlual staniolate pe car
toane albe ca zăpada, rezis
tente și nesimțitoare la a- 
tecțiunea și exuberanța re
vărsate din belșug, fără nici 
o undă de inhibiție, pentru 
că am depășit de mult difi
cultatea de a scrie, în sflr
șit, retorica ieftină, cea e- 
ficientă, ne vine în ajutor 
în acest exercițiu de sflrșit 
de an — moment în care 
ne amintim precis de cine 
am avut nevoie în anul tre
cut și, mai ales, de cine 
vom avea în cel viitor; sau 
cu dragostea, ah! nici nu 
poate să existe o compara
ție mai pură, fiindcă pe a- 
cest tărîm ninge mereu, nin
ge alb, lacrimi neobișnuit 
de mari ni se rotunjesc în 
gene — și zimbetele noas
tre s‘nt albe și urmele noas
tre sînt albe ; sau cu bătrî- 
nețea, cea cu tîmplele nin
se, cu coama colilie, care 
se reîntoarce sigură Ia pu
ritatea copilăriei, la drumu
rile ei de lapte alb și la cas
telele de turtă dulce și albă.

Cum ne amăgește zăpada 
aceasta, cea de acum, și cea 
de anul trecut, dintotdeau- 
na, din flecare iarnă, cînd 
ne-am trezit cu geamurile 
înflorate, cînd am simțit 
cum ni se strecoară pe di
năuntru poleiala și bradul 
strîmb a început să „cînte"... 
N-avem declt s-o comparăm 
cu toate acestea și cu al
tele, n-avem declt să-i în
tindem puritatea pe pline 
și s-o mlncăm pe îndelete, 
s-o credem dulce, s-o cre
dem zeul binelui și al prie
teniei, și dragoste, și vîrstă 
înțeleaptă, orice. Numai co
pil — copilărie n-o putem 
numi, cu ele n-o putem 
compara, pentru că aici, nu
mai aici, aflăm adevărata 
puritate. Primul pas făcut 
Înainte din acest punct are 
nevoie de poleiala zăpezii, 
de puritatea falsă.

Și ninge, ninge ca în fil
me, fulgii au toți aceeași 
mărime, se așează dinainte 
pe locul stabilit, se trans
formă la semnul regizorului 
în cîntec, în lacrimă, în ră
suflare fierbinte de priete
nie, de dragoste, de înțe
lepciune.

Niște ochi mari mă pri
vesc uimiți de sub un ciut 
rebel. O uimire ciudată, așa 
mi se pare, dar nu îndrăz
nesc să o traduc în cuvinte. 
S:ru doar atît: fulgii sînt 

li pe genele acestor 
și copilul este atît de 

trezitor în albul zăpezii, 
trece ai 11 de sigur și de ne- 
ieMbot pe pîrtia albă cum- 

se mal înșeală crezîn- 
d-o ‘.iată, pînă la sflrșit, 

pură, pură și albă.;

Corneliu Ștefanachs

DEOSEBIR
Acad.

C< istofor I. Simionescu

Un tovarăș mă combate 
în „România literară", atir- 
mînd de la bun început că 
mie nu-mi plac scriitorii. Să 
fiu iertat: în articolul încri
minat din „Cronica" eu am 
declarat explicit că nu-mi 
plac scriitorii fără valoare 
și mai cu seamă acei dintre 
ei care încearcă să-și mas
cheze inaptitudinea crea
toare stropșind și denigrind 
pe alții sau amenințlndu-ne 
cu monumente plasate în 
oceanul viitorului. Despre 
această caracudă literară și 
despre industria ei înflori
toare era vorba.

Dumnealui, criticul meu, 
are însă o altă optică : toți 
care scriu sînt scriitori (ce
ea ce într-un fel este co
rect ) și li se cuvine ipso 
facto respect și reverență 
(ceea ce e mult mai puțin 
corect). Dacă ai rezerve fa
ță de un scrib oarecare, zi
ce în esență tovarășul în 
cauză, înseamnă că nu-ți 
place nici Eminescu, nici 
Sadoveanu, nici Arghezi, în
seamnă că propui să fie În
depărtați din Academie scri
itorii și prin urmare ești 
bun de pus Ia zid. Numai 
că eu, așa chimist cum sînt, 
știu să-mi scot pălăria și 
să mă scol în picioare cînd 
se pronunță numele mar tio t 
maeștri ai literaturii româ
nești de ieri și de azi — dat 
am reacții inverse sau nule, 
ch'ar dacă-s prezenți în 
cazne și oase, față de fa
bricanții de vorbe goale și 
față de toți mimii de idei 
și vibrații înalte, oriclți 
bani ar încasa pentru ope
rele lor ticluite și aricite 
galoane își imaginează că 
poartă pe umeri.

Obsedat de ierarhii admi
nistrative în lumea valorilor 
estetice și lingușind subțire, 
tovarășul adversar mă ad
monestează și pentru faptul 
că modestul meu articol a 
apărut pe aceeași pagină și 
numai Ia distanță de un 
cvadrat de fotografia preșe
dintelui Uniunii scriitorilor. 
Păcat că nu propune și dis
tanța minimă în kilometri 
față de portretele de In ca
re e permis să-ți exprimi 
neaderența la literatura fără 
talent.

O altă săgeată, tot boantă 
și strîmbă, lansează criti
cul meu în legătură cu hlr- 
tia noastră de tipar, de a 
cărei calitate mă face răs
punzător. Nu zic ba, sînt 
vinovat în parte — dar nici 
eu, nici hîrtia nu purtăm 
răspunderea platitudinilor 
care se tipăresc ne ea. Ci
ne nu crede poate experi
menta scriindu-și operele a- 
noste pe hlrtie de import.

In final, tovarășul mă in
sultă cit 11 țin puterile, scri
ind că își amintește de mo
tivele supărării lui Topîr- 
ceanu pe vechea Academie. 
(Orbit de furie a uitat că 
Topîrceanu se referea tot 
la un scriitor și că Acade
mia noastră numără astăzi 
mulți membri care sînt scri
itori). Referirea menționată 
este probabil un mod sofis
ticat și care trebuie să-l fi 
costat mari eforturi, de a 
transcrie înjurăturile stricto 
sensu care vor fi constituit 
baza educației sale literare.

De semnat semnează, dar 
adaugă, oportun, „membru 
ai breslei". O fi, și deci 
mențin, cu strășnicie, că a- 
vem scriitori talentați și din 
nefericire și scriitori la
mentabili î că aceștia din 
urmă nu merită nici stimă, 
nici bani și nici hlrtie _ de 
vreun fel. Dacă „România 
literară" crede că e de da
toria ei să promoveze o 
opinie opusă, poate ș-o facă 
încurajînd de pildă pe au
torul articolului citat să mai 
scrie unul, de aceeași forță 
logică și de același grad de 
onesițate ; o pot asigura că 
nu văi mai răspunde.

ț ’

TEATRUL NAȚIONAL
J. L. CARAfiJAtf" 

150 pE ANI
După ce, acum trei ani, s-au săr

bătorit la Iași 150 de ani de la pri
mul spectacol de teatru în limba ro
mână, readucîud în memoria contem
poranilor unul1 din marile momenta 
de început ale culturii teatrale ro
mânești, iată că, recent, evenimen
tul s-a repetat la București, marcind 
un secol și jumătate de la prima 
reprezentație bucureșteană cu o piesă 
tradusă în românește: „ HECUBA" de 
Euripide, avîndu-1 în rolul titular, 
în travesti, pe tînărv.l și entuziastul 
cărturar Ion Heliade Rădulescu.

îndată după acest istoric eveni
ment, mișcarea teatrală a început să 
prindă temeinice rădăcini și, înviri- 
gînd greutăți și vicisitudini, să se 
impună în viața culturală a țării. In 
1834 a luat ființă Școala filarmoni
cii, care pregătea actori și prezenta 
spectacole. Ca și la Iași, teatrul a 
însoțit — Ia București — principa
lele evenimente politice și în spe
cial mișcarea de la 1848. Teatrul a 
căpătat un lăcaș propriu și perma
nent abia în 1852, cînd s-a inaugurat 
Teatrul cel Mare, devenit apoi Tea
trul Național, instituție de care se 
leagă o bogată tradiție culturală și 
o însuflețită muncă de cultivare — 
peste veacuri — a spiritului și sim
țirii românești, de creștere și pro
movare a talentelor, a dramaturgiei 
naționale, a artei interpretative și 
regizorale. De prima scenă a țării 
sînt legate toate marile nume ale 
teatrului românesc de Ia Heliade, 
Costache Caragiale, Mihai Pascally,

REPUBLICA
(Urmare din pag. I-a) 

pra ridicării nivelului de viață 
al poporului — obiectivul su
prem al politicii partidului și 
al dezvoltării întregii noast-e 
societăți. Așa cum s-a reliefat 
la recenta Plenară a paruau- 
lui nostru, majorările de sala
rii efectuate în anul 1969 și 
cele prevăzute pentru anul 
1970 duc la sporirea venituri
lor anuale ale salariaților cu 
aproximativ 10 miliarde lei. 
Creșterea salariilor, sporirea 
veniturilor țărănimii coopera
tiste, amploarea cheltuieli'or 
efectuate de stat pentru în- 
vățămînt, ocrotirea sănătății, 
ilustrează elocvent marile 
progrese obținute în această 
perioadă în îmbunătățirea ni
velului de trai material și cul
tural al întregului popor, sînt 
o dovadă vie că tot ce se 
realizează astăzi în România 
socialistă este destinat omu
lui, bunăstării și fericirii sale.

Înscrierea între primele co
loane ale statisticilor interna
ționale se datorește dezvoltă
rii simultane, cu economia, a 

1969
Pentru sportul românesc.' 1969 vo însemna întotdeauna 

contradictoriul an al Mexicului. Fotbalul nostru, în care s-au 
revizuit toate și nu s-a schimbat nimic, a blagoslovit cu un 
umilitor 0—8 echipa campioană și cu un pașaport pentru 
Mexic echipa ncțională. in cere dintre cele două realități să 
credem din toată inima ? Evident, avem o reprezentativă so
lidă, echilibrată, demnă de stimă. Dar la fel de evident mi se 
pare și faptul că echipele noastre de club sînt mai degrabă 
«de uz intern”, firave și corn nevolnice. Deci ? S-ar putea 
spune, apelind la o poveste din „O mie și una de nopți", că 
șapte sute de copăcei pirpirii n-au cum să alcătuiască o livadă 
sănătoasă. Iar pilcul de excepție se cuvine tratat ca un acci
dent (fericit) și nicidecum ca o medie elocventă. Așa să fie 
oare ? De multe ori, logica ne joacă feste. Prin analogie, ve
chiul silogism cu struțul care .zboară" fiindcă are „aripi" mă 
duce cu gîndul la alte posibile construcții, la fel de artificioase. 
De pildă :

• Fotbalul nostru este reprezentat de echipa națională.
• Avem o echipă națională valoroasă.
• Deci, fotbalul nostru este valoros.

Sau :
* Fotbalul românesc întruchipează media valorii echipelor 

de club.
* Avem echipe de club slabe.
* Fotbalul românesc este slab.
Ași, nu merge ! Nu merge de loc ! încă o da*ă, adevărul 

se află la mijloc. Tot „la mijloc" se află și „măria sa specta
torul*, plus în situația de „a înghiți" mult și a înțelege... mai

puțin, lată-l pe dumnealui, plătitorul din totdeauna (ajuns la 
sfîrșit de an, cînd se întocmesc bilanțuri mai mult sau mai puțin 
critice), pățind-o ca pescarul care, după luni și luni de „cap
turi" nedigerabile, a prins știuca cea mare. Orice undițar care 
se respectă va sărbători evenimentul (chiar cu șampanie I) și 
va trece de urgență pe la casieria A.G.V.P.S.-ului spre a-și 
reînnoi permisul de pescuit. Șapte luni a bătut cotloanele băl
ților și n-a prins decît caracudă și raci, șapte luni, zi de zi, 
s-a jurat că nu mai plătește un leu cotizație și iată-l acuma 
achitînd-o anticipat, ba cumpărînd și un calendar cu poze, ta
bele solunare și citate din ultima cuvîntare a tovarășului Va- 
sile Tiță. ...Pentru „microbistul" din orice ungher al spațiului 
mioritic, calificarea la Mexic reprezintă „peștele cel mare”. 
Crud (și realist), Hemingway nu l-a lăsat pe Spencer Tracy 
să ajungă la mal decît cu un schelet demn de Muzeul Antipa. 
Oare cum va traversa oceanul, la întoarcere, echipa lui Dumi- 
trache, Deleanu și Dobrin ? Dați-mi voie să sper că recolto 
mexicană nu va fi trasă, romantic, primejdios și primitiv, în 
urma bărcii, ci, apelîndu-se la... navele noastre de pescuit 
oceanic, va izbuti să ajungă intactă pe pămînt românesc. 
Știind că gloria este atît de ușor fezandabilă, este normal să 
ne întrebăm ce vom găsi atunci cînd vom deschide ușa frigo- 
riferului din cală. Peștele cel mare ? Nu cred. Prea s-au în
mulțit pescarii, prea s-au îndesit plasele. M-aș mulțumi și cu 
mai puțin. Fie și numai cu un solz. Dar de aur. Desprins din 
cupa Jules Rimet... Povești ? Poate. Dea domnul ca-n foiletonul 
pe care-l voi publica în ultimul număr din 1970 al „CRONICII* 
să pot exclama : „am cobit, stimați cititori, m-am îndoit de 
pomană, Mexicul a demonstrat că fotbalul românesc este mog 
nific".

Și-o să donez Federației toate pixurile subsemnatului. Le
gate cu panglicuță roz, ca teancul de scrisori de dragoste îna
poiate tîrziu iubirii (și dezamăgirii) dinții. Dintîi și neînțelese 

Pînă atunci, succes, băieți I

M.R.L

Matei Millo, Ia M. Eminescu, I. L. 
Caragiale, Grigore Manoiescu, Aris- 
tizza Romanescu,’ C. I. Nottara, de 
la Camil Petrescu și Mihail , Se
bastian la Lucia Sturdza Bulandra, 
N. Bălțăteanu, George Vraca etc.

Deși ultimul război i-a distrus 
clădirea, Teatrul Național a conti
nuat cu aceeași forță și pasiune 
activitatea nobilă de promovare a 
dramaturgiei naționale, în special a 
celei noi, inspirată de realitățile so
cialismului și a artei scenice mo
derne. Astfel, cultivînd și preluînd 
creator marile tradiții, prima scenă 
a țării a cunoscut o nouă înflorire 
în anii socialismului, contribuind ac
tiv la efervescenta culturală a aces
tor ultime decenii de înnoiri mate
riale și spirituale. Continua perfec
ționare și modernizare a artei spec
tacolului este prețuită nu numai de 
spectatorii din țară, ci și de cei de 
peste hotare, unde colectivele noas
tre teatrale sînt primite cu deose
bit interes.

Acum, cînd împlinește 150 de ani 
de activitate, scena Naționalului 
bucureștean se bucură de cea mai 
mare prețuire a spectatorilor si a 
conducerii statului; noua clădire 
modernă ce se află în construcție 
e cea mai bună dovadă in acest 
sens.

Urăm Teatrului National I.L. Ca
ragiale ca și în viitor să se bnrnre 
de această prețuire șl să contribuie 
cu aceeași eficiență la promovarea 
dramaturaiei naționale și la continua 
perfecționare a artei spectacolului.

TRIBUNA
înviorare la .Tribuna" : săptămâ

nalul clujean publică. în ultima 
vreme, tot mai numeroase articole 
de atitudine fermă, tranșantă. Impli
cit, paginile revistei capătă un plus 
de interes. Revirimentul publicației 
clujene se cuvine salutat ; el de
notă strădania redacției de a fi cît 
mai prezentă în viața noastră lite
rară, contribuind ferm la dezbate
rea unor probleme de stringentă ac
tualitate.

învățăm întuhii, științei, artei 
și literaturii. Succesele re
marcabile pe care le-am în- 
reg:s rat pe tărîmul vieții noas
tre spirituale au sporit cu noi 
elemente aportul României la 
patrimoniul culturii univer
sale.

Toate aceste realizări sînt 
concretizate și In ora-ul și ju
dețul Iași. Centru cultural cu 
vechi și progresiste tradiții, 
lașul dispune astăzi, ca rod al 
înțelepte! politici a partidului, 
de repartizare rațională a for
țelor de producție, de o pu
ternică industrie. Cetatea cul
turii — cum, pe drept cuvînt, 
a fost numit lașul — redimen- 
sionată cantitativ și calitativ 
pe măsura timpului nostru, es
te deopotrivă astăzi și cetatea 
industrială. Peste sate’e din a- 
ceastă parte a țării .cunoscute 
prin mizeria la care le con
damnase vechiul regim, peste 
orașele unde altădată „nu se 
Intîmpla nimic", și-a pus pe
cetea timpul nostru, socialis
mul. hărnicia și priceperea o- 
mului eliberat de exploatare.

LA ATAC!
Că un oarecare Radu Răutu (Pe- 

troșeni, str. Republicii, sunați da 
două ori, nr. la) cunoaște alfabe
tul, e foarte bine. Că Radu Răutu 
mai reușește și cîte o frăzișoară fără 
nici o greșeală de gramatică, iar 
e bine. Dar că Radu Răutu pune în 
fața numelui său abreviațiunea 
.prof.", e deja rău pentru respectiva 
abreviațiune și dubios pentru Radu 
Răutu. Iar că revista Tribuna — 
atît de sobră, în general — publică 
ceea ce Radu Răutu scrie mai mult 
decît dubios — e neplăcut pînă a- 
proape de ridicol. Radu R&utu (Pe
troșani, str. Republicii, 15, sunați 
etc.) a citit după cîte spune (mai 
rău: după cîte scrie) Istoria litera
turii române a Iui George Ivașcu 
(fără „prof.“. și fără adresă). Se 
pare că nu l-a citit chiar degeaba- 
degebuța, dacă tot a reușit să în
cropească un fel de notă în care 
subliniază (cităm din Radu Răutu). 
că „deficitar este mai ales indicele 
uude foarte multe nume nu se gă
sesc la paginile indicate". E bine 
că există în țară un ochi critic 
exersat si atent.

Radu Răutu este probabil pseudo
nimul lui I. Avian de la Urzica 
sau al lui Fred Firea ; umorul lui 
R^idu Răutu este irezistibil, e pră- 
păditor. Scrie Radu Răutu că „a 
citit cu voluntate și cu creionul în 
mînă“ lucrarea lui G. Ivașcu. Noi 
am citit nota sa cu voluptate și 
gura la urechi. Si ne-am convins 
că R. R. nu e Radu Răutu, ci e 
ori Ilf și Petrov, ori Tanta și 
Costel. G. Ivascu — zice R. R. — 
ar fi consultat reviste de strictă 
specialitate, „ca cele** teologice. O- 
piniPe lui G. Ivașcu, crede R. R.,. 
urmăresc „fidel și coincident" cer
cetările „unui D. Zamfirescu". „Că- 
linescu se completase". „Chiar dacă 
se vorbește despre folclor pe ici 
pa colo, folclorul este sublim dar 
nu există" (înțelegeți dvs. care e 
poanta frazei, unde bate ea, ca 
vrea ea să redea, cum ar zice știm 
cine).

Faptul că printre județe’e care 
și-au îndeplinit exemplar sar
cinile de producție din acest 
an se află și județul Iași, do
vedește încă o dată abnegația 
și încrederea nestrămutată a 
oamenilor muncii față de poli
tica Partidului Comunist Ro
mân.

Practica socială — criteriu 
fundamental de apreciere a fe
lului în care partidul nostru 
își realizează mandatul său de 
conducător — marile transfor
mări înnoitoare care au schim
bat profund înfățișarea țării și 
viata oamenilor îndreptățesc 
adînca încredere și adeziune 
a poporului față de politica 
partidului, elanul patriotic cu 
care o înfăptuiește.

Devotamentul neclintit față 
de popor, legătura organică cu 
masele largi ale celor ce mun
cesc, capacitatea de a expri
ma pînă la contopire intere
sele lor, constituie trăsături 
caracteristice partidu’ui nostru, 
activității sale de aproape o 
jumătate de veac de la în
ființare, politicii care o des
fășoară de peste două decenii 
ca partid de guvernămînt, ca 
centru vital al societății noas
tre socialiste.

Asemenea trăsături apar și 
mai puternice în lumina am

A numi mai departe impunătorul, 
volum al lui G. Ivașcu „excepțională 
compilație" e o insolență. „Dască
lul" Radu Răutu (cum se eiuto-de- 
finește) scrie că Istoria... are .uneori 
o viziune proprie, deși cam gazetă
rească". Numai Guta Popîndău a 
mai izvodit ceva asemănător ; în
trebat fiind ce părere are despre 
piramide a spus că nu-i plac fiind
că prea-s pline de zgîrieturi. Pe 
Radu Răutu l-a nemulțumit faptul că 
volumul „nu posedă un capitol in
troductiv consacrat folclorului (...) 
și nici nu-i văd (sic I) locul fol
clorului în altă parte, adică în alt 
volum (sic !) și după care urmează 
gluma sublim dar nu există...

Ne întrebăm pînă unde va merge 
combativitatea lui Radu Răutu (Pe- 
troșeni) peste vreun an-doi cînd va , 
ști să scrie corect românește.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
ION CREANGĂ

Comitetul de cultură și artă al 
jud. Neamț, împreună cu Casa de 
cultură din Tg. Neamț, a comemo
rat împlinirea a 80 de ani de la 
moartea lui Ion Creangă printr-o 
sesiune de comunicări științifice care 
a avut loc duminică 21 decembrie 
1960 la Tg. Neamț.

Au fost invitați a face comuni
cări despre opera și viața marelui 
povestitor, prof. dr. doc. C. Cio- 
praga, conf. univ. dr. 1. D. Lăudat, 
conf. univ. dr. V. Adăscăliței, asis
tent univ. Ion Nica și Gh. Ungn- 
reanu din lași ; proi. Emil Leahu, 
prof. Haralambie Mihăilescu și prof. 
Val. Ciucă din Piatra Neamț ; prof. 
Nicolae Ivancichin, prof. Ioana Ma
rian și prof. Doina Pandrea din Tg. 
Neamț.

In cadrul acestei sărbătoriri, Biblio
teca municipala din Piatra—Neamț a 
organizat „Expoziția de carte Ion 
Creangă**, oferind publicului prilejui 
unei cercetări directe a edițiilor din 
opera lui Creangă precum și fa
miliarizarea cu numeroasele studii 
și opere ' literare privind viața și 
opera scriitorului.

N. Irimescu

sa

plului program elaborat de 
Congresul al X-lea. Obiectivul 
fundamental al acestui pro
gram este lărgirea și perfec
ționarea continuă a bazei teh- 
nico-materiale a țării, perfec
ționarea relațiilor sociale, fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

In lumina programului ela
borat de Congresul al X-lea, 
se definește pregnant direcția 
de acțiune a partidului de a 
făuri, etapă cu etapă, o Ro
mânie căreia să-i fie caracte
ristice, pe lîngă un înalt nivel 
al forțelor de producție, rela
ții socialiste în continuă per
fecționare, ceea ce înseamnă 
un stadiu mai înalt al demo
cratismului vieții sociale și al 
umanismului socialist, o re
partiție a bunurilor în spiritul 
echității socialiste, crearea a- 
celui cadru organizator care să 
permită manifestarea în sfera 
vieții sociale a fiecărui cetă
țean, dezvoltarea procesului 
dinamic și ascendent al demo
crației socialiste. In această 
perspectivă, Republica Socia
listă România se va înfățișa 
sub toate aspectele superioară 
orinduirii capitaliste, avînd 
baze trainice în vederea as
censiunii sale sigure spre co
munism.



3 CRONICA

ION LUCA la 75 de ani
„DRAMATURGIA ESTE CEA MAI

* GREA MESERIE DIN LUME"
SPECTACOLE SÎNT Șl MECIURILE DE FOTBAL Șl 

CURSELE DE CAI -r GENUL PROXIM Șl DIFE

RENȚA SPECIFICA * CÎND SCRIU, MĂ GÎN- 

DESC LA PUBLIC ¥ CE ÎNSEAMNĂ A ȘTI Șl A 

NU ȘTI v SĂ FACI ACCEPTABILA Șl INTELIGI

BILA ISTORIA ASCULTA I SOCIALISMUL ÎN

SEAMNĂ MUNCA Șl PROGRES -r NU NE MAI 

PUTEM ÎNTOARCE LA ARTA DIN FEȘTER1E PRE

ISTORICE -r DACA AR FI DUPĂ DORINȚELE 

OMULUI...

De fapt, înnodăm o dis
cuție începută mai demult. 
Vă reamintiți, des'gur, vor
beam despre teatru. Căutați 
o definiție, delimitări. Am 
ascultat lucruri interesante. 
Vom ajunge și de astă dată 
la ele. Deocamdată, aș do
ri, ținind seama de eveni
mentul aniversării dumnea
voastră, să discutăm tocmai 
despre ani... De cînd scrieți 
teatru ?

De pe la treizeci de ani. 
Exact nu știu. In orice caz, 
împlinisem treizeci.

Și pînă atunci ?
Pînă atunci ? Pentru că 

m-ai întrebat... Pînă atunci 
am luat două doctorate și 
am învățat vreo ze"e limbi 
străine, clasice și moderne.

Deși bănuiesc răspunsul, 
vă întreb totuși : ce-au în
semnat cele două doctorate 
pentru car’era dumneavoas
tră de autor dramatic 1

Au însemnat totul. Totul. 
Asta bănuiai, nu ? Am să-ți 
spun un lucru care, din pă
cate .pentru multi e un se
cret. Un dramaturg trebuie 
să fie un om de vastă cul
tură. Talentul nu ajunge. 
Am știut asta de la bun 
început și experiența mi a 
confirmat-o. Dintre toate 
artele scrisului, dramatur- 
gia se împacă cel mai pu
țin cu ignoranta. Nu se îm
pacă de loc. Așa se face că 
toți marii dramaturgi ai lu
mii au fost oameni de vastă 
cultură. Toți. Nu e nevoie 
să-ți dau exemple.

Mda. Mă iertați că revin 
la cifre. Cite piese de tea
tru ?

Cîte piese de teatru am 
scris ? Nici asta nu-ți pot 
spune cu precizie. Vreo pa
truzeci. Scrise.
Și jucate ?

Șapte. Jucate. Tipărite 
mai multe. Parte din ele ti
părite și traduse în limbi 
străine.

Deci șapte jucate...
Am fost jucat foarte pu

țin.
Insucces la public ?
Nu. Multe din piesele me

le n-au ajuns pînă la pu
blic. S-au oprit undeva în 

repetiții, au rămas în con
tracte. Majoritatea nici atît.

Debutul ?
Nereușit. Mă refer la pri

ma piesă dată unui teatru. 
N-a ajuns la rampă. Am 
fost nevoit să renunț... Să 
trecem peste asta, e trist.

Atunci spuneți ceva ve
sel. O am’ntire plăcută

Vesel? Da, în 1943, Șa- 
highian îmi repeta Femeia 
cezarului. La un moment 
dat, mi-a cerut să schimb 
ceva. Eu — nici în ruptul 
capului. A început o cear
tă... Eu că nu, el că tre
buie .Ne-au fotografiat, am 
apărut în gazete. Pînă la 
urmă totul s-a terminat cu 
bine. Mi-a făcut un specta
col mare.

Ce este teatrul ? V-am 
pus această întrebare și cu 
altă ocazie. Vreți să reve
niți ?

Iți spuneam atunci că pu
țini, chiar dintre cei care 
scriu teatru, știu ce-i aceea. 
Se face adesea o confuzie: 
se crede că teatrul și dra
maturgia sînt tot una. Dar 
teatrul e legat în primul 
rînd de noțiunea de spec
tacol Spectacole sînt și me
ciurile de fotbal și cursele 
de cai. înțelegi ce vreau să 
spun, nu ? Dramaturgia este 
altceva. Dramaturgia în
seamnă dezvoltarea într-un 
spectacol a caracterelor. 
Autorul țese o temă dra
matică. Tema dramatică e 
susținută de un conflict. 
Shakespeare în .Romeo și 
Julieta“ creează împrejurări 
pentru a arăta ce este dra
gostea, și, prin contrast, 
ura. Iată con lictul drama
tic. Personajele sînt puse 
să se miște în eL Evoluea
ză în el. Sînt dezvoltate 
caracterele. Dramaturgia fă
ră caractere nu poate exis
ta. Teatru — da. In sensul 
în care vorbesc eu, Cara- 
giale nu este un dramaturg. 
El a scris, ca să spun așa, 
schițe teatrale. Că aceste 
schite teatrale, pot deveni 
un spectacol, un savuros 
spectacol de teatru, asta e 
altceva. Se spune adesea : 
cutare scrie drame, cutare

nu scrie drame, ci numai 
. comedii. Se confundă genul 

proxim cu diferența speci
fică. Drama e orice lucrare 
dedicată scenei (tragedie, 
comedie) în care găsim 
conflict și caractere. Exis- 
te-ta caracterelor, asta-i.

Șl totuși opera dramatică 
există prin teatru.

Desigur. Teatrul, specta
colul teatral, e un r od de e- 
xisterță a cperei dramat'ce. 
Eu am scris întcdeauna 
piese dedicate scenei. Am 
nevoie de un public. Cînd 
scriu mă gîndesc la public. 
1) urmăresc pe el.

Deci : a nu se confunda 
esența cu modalitatea da 
expresie și cu finalitatea. 
Ce’e snuse de dumneavoas
tră chiar mai înain'e îmi 
dau siguranța că nu greșesc 
prea m-''t af'rmînd că Ion 
I uca scrie teatru. Prin tea
tru înțelen totalitatea ope- 
re'or dr'mriice destinate 
scenei. De areea și, bfne- 
Intn’es, m de a^a.
îl voi ruga să-ml spună de 
ce scrie teatru ?

De ce scriu teatru î (pau
ză) E ceva intern. Asta-i 
to»... E ceva infern.

SI d" ce mai ales teatru 
istoric ?

D’r r-am scris numai 
tea'ru istoric__

Știu, știu. A‘urci. de ce 
și tea’ru istoric ?

E stmp’ii. T“=tml îs’orțc 
îți dă voie să te exprimi 
m*: fără greutate...

Dar ...
A^‘o-»p+ă nuțin ... î»i poți 

imagina lesn". Te miști m»i 
uso- Tmarrî-'-*'a înteln—i ?

Ințe’eg. Totuși, o piesă 
i«»orică rldi-ă nrobleme da 
alt gen. Imaginația nu e 
totul.

Te refe-i probabil la do-

Exact.
Intr-adevăr. 

Muncă multă, 
cunoști epoca 
Vezi, aici m a 

e dificil. 
Trebuie să 
foarte bine, 

ajutat enorm
ceea ce am acumulat pînă 
la treizeci de ani Mi-am
dat seama ce înseamnă a 
ști și a nu ști.

Dreptul, spre exemplu, 
mi-a înlesnit cunoașterea 
instituțiilor de cultură ale 
tuturor popoarelor dinainte. 
Pentru piesele mele cu su
biect bizantin — Femeia 
cezarului" și .Năframa iu
bitei" — am consultat tot 
ce se putea consulta despre 
Bizanț. Și la fel pentru ce
lelalte piese istorice. Epoca, 
să știi epoca amănunțit, ca 
pe propria viață, s-o inter
pretezi. Eventual să pui în 
lumină un anumit adevăr 
istoric. A scrie teatru isto
ric înseamnă a proiecta e- 
ternitatea caracterelor pe o 
îmbrăcăminte din trecut. 
Și trebuie să cunoști foarte 
bine îmbrăcămintea asta.

Ex'stă voci care susțin 
că astăzi teatrul istoric a 
intrat în desuetudine, în 
sensul că publicul ar fi 
mai puțin receptiv. S'nt 
cur'os ce le-ați putea răs
punde.

E fals. Publicul nu are 
nici o vină și nici teatrul 
Istoric.

E vina celor care scriu 
prost teatrul istoric. Să știi 
să faci acceptabilă și inte
ligibilă istoria, să emoțio
nezi cu ea pe contempo-a- 
ni. intr-adevăr e foarte 
greu. Publicul așteaptă să 
fie emoționat. în 1967, „Ră- 
cherița" a fost jucată la 
Arad. A reapărut pe scenă 
după aproape 25 de ani, 
iar la sftrșitul spectacolu
lui reacția nublicubri nu a- 
ducea cu nimic a plictisea
lă. Dimpotrivă ... Lucrur le 
stau alnjmva. Ca să ai pu
blicul de partea ta ț-ebuie 
muncă, muncă și iar muncă 

Ati mai scris și altceva 
în a'ară de piese de tea
tru ?

Nimic, am renunțat la tot. 
Nici oazetăr'e, nici altceva. 
Ă trebuit să sacrific to'ul. 
Nu se putea altfel. Drama- 
turrla e cea mai grea me. 
se->e d’n lume.

De fapt, vo’am să ailing 
Si airi. S-mneați că, pentru 
a scrie teatru, e revo'e de 
cultură, e revo’e de imagi
nație. de talent' (-e ceva 
jn’or-.*, snnneaVl, de mun
că. Și lată că am ajuns și 
la cuv’ntul meserie ...

Da, dramaturgia e și ti
na și alta. Și toate la. un loc. 
A fi dramaturn înseamnă a 
crno’ste mes°ri".

Șl re jreamnă a cunoaș
te me’erie ?

înseamnă în rrimul rînd, 
a face muncă de experi
mentare. Dramaturgia își 
are legile ei aspre. Și tre
buie să te supui lor. Am 
să-ti dau exemplu, o regulă 
elementară : într-o piesă,
acțiunea are un timp anu
me, care este tocmai timpul 
dezvol ă ii temei dramat’ce 
în sufletul auditorului. îm
părțirea pe acte e subor
donată tocmai acestui timp 
si. în general, toa‘ă piesa. 
A-l neglija înseamnă a 
pierde, Și încă multe alte 
leqi. îți spuneam că e vor
ba despre cea mai grea me
serie din lume și de aceea 
în literatura mondială ge- 
rii’e dramat-ce sînt foarte 
puține Ia număr. Cînd scrii 
rn ro~v>r>. nu rști cșiar ațî| 
de constrîns de reguli, de 
tehnică. îți poți permite di

vagații. O piesă de teatru 
Irebuie să devină spectacol. 
Iar spectacolul impune le- 
oile sale.

Bănuiesc, dat fi’nd ce'e 
spuse de dumneavoastră, că 
lucrurile nevin și mn corn- 
p'icate atunci cînd e vor
ba să scrii teatru în ver
suri. Faptul că ați scris în 
versuri denotă o anume în- 
clin’t’o spre poezie ...

Poezia și versurile nu 
sînt totuna. Mă rog. Am 
sc'i’s și teatru în versuii.

De ce ?
Cum de ce ? Cînd dăm 

un lucru, să-l dăm în forma 
cea mai înaltă. Versificația 
ridică valoarea textului. . .

... Și sporește dificultă
țile de creație.

Nu încape îndoială. Mun
ca, truda cu limba. Am lu
crat enorm. Pentru „Amon- 
Ra", de pildă, mi-am făcut 
un dicționar de rime. De 
fapt, motivul principal pen
tru care am scris teatru în 
versuri se află altundeva. 
Am vrut să dovedesc un 
lucru : și anume că limba 
românească e atît de bo
gată, îneît se pot sc’ie trei 
mii de versuri cu rime pli
ne si nerepetate.

Aveți predi'ect'e p-'ntn 
r'-’r-l -.hakesperian. E un 
omagiu ?

Nu, o neresitate. Metrica 
versului shakespearian e 
rea mai aproape de firesc, 
d-> pro-ă. Dispare monoto
nia. Rimele nu te lovesc 
Ți-am spus, mă gînd°sc fn 
primul rînd la public. In 
,.Icrr i do ne Argeș", a—>, 
fo’nrit și metrica versului' 
popular. Acolo vorbesc oa
menii de la țară, nu se 
pO^tA pWaI, Țnl”<5Î 
ca versului shakespearian 
convine'cel mai m”lt ex
presiei teatrale. Ascultă : 
„— Anito ! ce stai nemiș- 
c-’ă-n prag, cu ochii piro
niți în gol ? — Mi-e drag 
s-ascult etntarea lor. — A- 
șa de ip-gt ? — Da. C’ipoti. 
t”T ei din trup m-a smnlt. 
Mi-e sufletul în depărtări

în ușă ca-n chenar icoană 
SriMoT Me’ri?! — E-atîta 
vr-:ă în oțjpni lor ! ... — 
Poftim ! Sx faci do str^iă, 
pentr-o ctitore. i’nor lău
tari , . ." ru-c-—g ? Versul 
n-i oro .tn-ăieli". Nu e ca 
alovardrinul.

Să trecem cu perm'siu- 
roa dumrevonslră. de ’a is
torie Ia cnntem-or-n-i*'»o 
Ce probl-me ridică teatrul 
inrr>:rnt din actualitate ?

De fapt, am mai discut-ri 
acest lucru, mi se pare. Ci
tind piesei» mele cu su
biect actual, îți poți da se-1, 
ma. Cunoști „Iubire învrăj
bită" ?

Nu.
Ei, acolo am vrut să arăt 

că omul poate munci la fel 
de bine atît la sat cît și la 
oraș ... Trebuie să știi mai 
întîi ce înseamnă a fi în 
actualitate.

Și ce înseamnă a ii în 
actualitate ?

înseamnă a fi în miezul 
evenimentelor, a le asuma, 
a ie da semni.icapi. hojie- 
mele ridicate de teatrul in
spirat din lumea de azi nu 
dueră, sub aspectul muncii 
de creație, de cele ridicate 
de teatrul istoric. Trebuie 
să cunoști bine realitatea 
contemporană, tot așa cum 
trebuie s-o cunoști bine pe 
cea istorică. Un lucru e 
cert : socialismul înseamnă 
muncă și progres. Nu pot fi 
de acord cu cei care văd 
arta în afara acestor două 
imperative.

Vreți să insistați ?
Bucuros. Se vorbește mult 

în ziarele noastre despre 
modernism.

Nu numai Se vorbește, Se 
și „poartă" . . .

Exact. Numai că mulți 
înțeleg prost lucrurile și 
asta a dus la ignorarea 
celor mai elementare norme 
estet me. a celor maj pig
mentare, spun. Consecința ? 
Mulți necheniați intră în 
templul artri pe b»za uo-j 
bilet pe care scrie „MO
DERNIST".

Doar atît ?
De foarte multe ori doar 

atît. Și asta nu ajunge. E 
prea puțin ca să ajungă. 
Arta, în socialism,trebuie să 
fie eg inda muncii și pro
gresului. Nu ne mai putem 
i toarce la arta din pește
rile preistorice. Da, arta 
peșterilor preistorice. Cel 
puțin asta e senzația pe 
care mi-o dă modernismul 
unora. Crede-mă. Ți-am 
mai spus-o, artistul trebuie 
să fie un om de vastă cul
tură. Asta înseamnă, de 
fapt, a fi un om al progre
sului. Tocmai pentru a ține 
pasul cu spiritul vremii, ar
tistului i se cere muncă. 
Astăzi, cînd munca are în
semnătatea pe care <■> știm 
cu toții, nu e posibil ca 
arta să plece de la alte 
principii. A scrie mult, re
vin la arta scrisului, nu e su
ficient. Admiratorii cîștigați 
cu falsuri sînt nestatornici. 
Roti, șnre exempl”,- scrie o 

piesă de teatru și să dis
trezi o sală timp de rîteva 
O’e, dună car 7 nub'lc 1
pleacă fără nimic., A ris și 

atît.
Apropo de smis, avei 

ceva „sub. peniță ?
Nu, scriu p’riin. Am scris 

pc»r”zgci și cinci de ani. 
Ajunge ...

Mi se p^re că șl. ceea ct 
p° privește ar frebu' să 
spunem ..ahinoe*. ..Orele 
sînt înafnta’e șl, deri ar 
mai fi atîtea, o să punem 
pv-ri.

D*că nu mai ci nimic da 
întrebat . . .

Nu-i vorba de asta ... 
Inrin’e de a ral Ina rămas 
b-n, v^ muriiimesc pen‘r-j 
fnt si ”ă doresc ani mulți 
și rrod'gioși.

Cu toată dr^rostea. l~h 
dccă ar fi după dorințale 
omului...

Deniei D.mitiiu
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lucru bun (fără această con
vingere personală nu aș fi 
montat spectacolul). Textul său 
poate deveni fapt artistic în 
scenă, dacă regia nu se con
centrează pe mcmente statice, 
dacă prin interpretarea lui re
gizorală șl actoricească suge
rează geneza și dinamica fap
telor care au dus, la capătul 
unor multiseculare frămîntări și 
transformări, Ia viața de azi. 
In ce privește scrierea teatru
lui istoric cred că mcdelul — 
dacă e să căutăm vreunul — 
ni-1 oferă incompat abilul Sha
kespare, cu marea lui intuiției 
și neîntrecuta cunoaștere a 
vieții.

_  Ce v-a atras anume la 
«a tul Paul Anghel ?

pie-

— In primul rînd frumusețea 
limbii și ideea adîncă a nevoii 
de prietenie și de comunicare 
Într9 doi bărbați (Domnul și 
Sfetnicul) — chiar cînd unul 
este principe și se numește Mi
hai Viteazul » felul în care se 
concentrează ideea de eroism pa 
niște date umane senibileț fap
tul că toate acestea sînt înfă
țișate fără grandilocvență, ca o 
mărturisire și ca un act de vo
ință care conturează și apropie 
de noi figura lui Mihai.

M-a bucurat apoi împrejurarea 
că oameni 
telectuală 
viața se 
Pentru că 
ori scena 
bulină sau ca un mijloc de ușor 
cîștig material prin literatură 
dramatică facilă.

— Ce proiecte are regizoarea f

■— Mă bucur că am foarte 
multeun poem dramatic 

„Emln șl Veronica" (E. Busuio- 
ceanu) în distribuție cu foștii 
mei elevi Florin Piersic și 
Leopoldina Bălănuță ia Teatrul 
„Ion Creangă" (în ianuarie). 
Pînă la finele anului cite două 
premiere la Petroșani (titlurile 
încă nefixate) și Iași («Pribea
gă-4 de V. Voiculescu și «Taittu- 
fe“ de Molidre).

VASILB SAVINESCU

da aleasă ținută in
și cu experiență de 
apropie de 
mă mîhnește 
e folosită ca

teatru. 
de cît» 
o tram-

— Care vl s-a părut dificulta
tea maximă o montării ?

— Dificultatea maia este trans
miterea concepției autoiului 
care-și formulează gîndurile în 
acea fermă aparent statică de 
basorelief. E un spectacol greu 
care ne cere în primul rînd să 
nu vulgarizăm istoria, ci să 
sugerăm măreția faptelor, să e- 
moționăm. să reîncălzim senti
mentul omului pentru o faptă 
măreață. Efortul nostru, al rea
lizatorilor, s-a îndreptat aici toc
mai spre a arăta că basorelieful 
acesta nu este un desen inex
presiv și că nu este lipsit de 
unitate, că părțile sale se leagă 
prin puternice sentimente umane. 
Am beneficiat de concursul cu
noscutului scenograf Liviu Ciulei, 
care împreună cu asistentul său 
Dan Jitianu, ne-au sprijinit să 
punem în decor și lumină per
sonajele, în așa fel îneît ele 
să împlinească funcția dramatică 
a teatrului istoric,, fără nevoia 
de a fi gradilocvente și de a 
sparge tiparele basoreliefului. 
Socot că se creează astfel în 
spectacol momente vizuale și de 
interpretare care constituie un 
episod dramatic și emoționant 
din istoria de culme a neamului 
(o calitate în plus a scenogra
fiei este că ea permite montarea 

. spectacolului și în aer liber, 
ceea ce cred că vom proba 
cîndva).

ARTIȘTI IEȘENI
IN COLECȚII 

STRĂINE
Lucrări ale unor artiști plas

tici ieșeni au intrat, de curînd. 
In cîteva colecții de mare 
prestigiu de peste hotare. Pic
torii Corneliu lone seu șl Di- 
mitrie Gavrilean (ultimul, re
cent participant șl la Bienala 
Internațională a tineretului, de 
la Paris) figurează cu mai 
multe compoziții, lntr-o mare 
colecție londoneză. Lucrările se 
intitulează : Liniște, (Corneliu 
Ionescu), Troița, înălțare. Hoții 
de păsări, Clown cu bufniți 
(D. Gavrilean).

Colecția Guggenheim (sucursa
la din Londra) cuprinde acua 
șl lucrările pictorilor Ion N'ee- 
goe (Compoziție in roșul. Gtuiâ 
Leonard (Pauză albă), Dimitri e 
Gavrilean (Noaptea mirilor, In 
noaptea de Crăciun, Portret de 
grădinar) precum și două piese 
de sculptură ale Lucreției Fi- 
liorecnu—Dumitrașcu. Noile a- 
chizifii ale celor două colecții 
au constituit sirr.eza uncr ex
poziții deschise In capitala bri
tanică.

PETRU PAUL
OIMITRIU

E
vident. „Gîlceava zeilor* 
ne oferă un Radu Stan
ca Inedit, reflexivității sa
le grav-poematice luîn- 
du-î locul, de astă dată. 

Jocul dezinvolt al spiritului, 
desfășurat cu o elegantă 
zburdălnicie în lumea mitolo
giei grecești. Comedia fabu- 
le-ză parodic în jurul unei in
solite intrigi declanșate de fap
tul că, la un concurs de fru
musețe, nemuritoarea ze!ț3 A- 
frodita a fost întrecută de nvi- 
ritonrea păm'ntennă Cri‘iț. 
Fapt care va declanșa conflic
te. va alimenta animnzită*'. va 
r.ilejui farse si virtuale infide
lități conjugale etc. In ansam
blu, o reușită glumă scenică. 
A merge mai departe și a 
rosti termenul mult utilizat „de- 
mitizare" ar fi superfluu. Ca
tegorie istorică, mitologia grea
că nu mai prezintă azi decît 
un interes cultural, respectivele 
mituri încetînd de mult sâ-și 
mai exercite funcțiile specifice. 
Iar a dezbate astăzi, intr-un 
cadru mitologic, probleme con
temporane, este, după părerea 
noastră cu totul altceva.

Dar chiar dacă am lărgi ac
cepția termenului de demitiza- 
re pînă la a cuprinde orice 
gest parodic, tot ne-ar rămine 
să operăm cu prudență acre
ditarea unei finalități, care e 
drept, „se poartă", dar nu se 
potrivește totdeauna semnifica
ției mult prea grave, aproape 
filozofarde, ce i se ctribuie. Ca 
să nu mai spunem câ, un sno
bism vecin cu o elementară 
prejudecată, atribuie neostenit 
blazoane de explicită sau im
plicită „neliniște existențială" 
tuturor creațiilor demne de a 
Intra în atenția contempora
neității. Drept urmare, o forța
tă aducere la același numitor 
comun a unei multilaterale 
creații care se caracterizează 
tocmai prin diversitate - ex

Teatrul „VICTOR ION POPA- 
„GÎLCEAVĂnilOB“ 

de RADU STANCA
presie a originalității și a via
bilității acesteia.

Să avem deci curajul de a 
da Cezarului ce e al Cezaru
lui și piesei de care ne ocu
păm caracterizarea care i sa 
cuvine și care, de altfel, nu 
face decît s-o onoreze. Come
die de un real rafinament, 
„Gîlceava zeilor" cucerește 
prin jovialitatea narațiunii dra
matice și ineditul situațiilor, 
prin verva personajelor și de
liciul spiritual al ambiguității 
planurilor în care se desfășoa
ră acțiunea. Sînt tot atîtea ar
gumente în favoarea viziunii 
propuse spectacolului bîrlădean 
de regia semnată de Cristian 
Nacu. Propusă, pentru că între 
intenție și concretizarea aces
teia s-au produs nedorite aba
teri, care dau multor scene o 
tentă estradistă și multor mo
mente de comedie bufă o nu
anță vulgară. E drept. spec
tacolul compensează prin sa
voarea celei de a doua părți, 
monotonia celei dinții. Rămin 
însj la fel de discutabile cir- 
liqele plasate pe tot parcursul 
desfășurării conflictului, înce- 
pînd cu un abuz de ocheade 
la public (și de joc la public, 
în general) și terminind cu dis
cutabile picanterii în genul 
scenei în care Hephcistos con
sumă pe îndelete un veritabil 
salam și o veritabilă tocană de 
legume, sau a celeio în care 
Zeus îșî administrează pastile

le menite a-i asigura vigoarea 
necesară iminentei intilniri a- 
moroase cu Critis. Totul în
groșat pînă la a face eviden
tă poanta și a da pretinsei de- 
mitizări un caracter mult prea 
puțin urban.

Din fericire, totuși, partea 
doua a spectacolului se cons
tituie in ansamblu, la un alt 
nivel, asigurat, în primul rînd, 
de talentatul actor Const. Dol- 
jan, interpretul unui triplu rol: 
Zeus. Zeus luînd chipul rege
lui Thessabiei și Regele pro- 
priu-zis. tn special, in ultimele 
două ipostaze, actorul face 
dovada unei subtile înțelegeri 
a textului, dînd rolului o a- 
decvată coloratură. Candid și 
plin de o „distinsă" suficiență, 
regele va oscila nonșalant în 
preferințele sale între Afrodita 
prezentă incognito la concurs 
și frumoasa Critis, înclinînd vă
dit către aceasta din urmă, pe 
care se străduiește să o se
ducă cu o... regelă poltro
nerie. Scena primirii sale în 
piața publică, de un suculent 
sens ironic, qrupul de corifei 
care o poartă pe Afrodita în 
ritmul unui dans modern, ple
carea lui Hephoistos de pe sce
nă cîntînd caricctural melodia 
din tele-serialul „Vară fierbin
te* realizează momerte de an
tren valabile, impresia genera
lă fiind că spectacolul suferă 
regretabile denivelări din cauza 
unor inexplicabile renunțări

sau compromisuri. Renunțări Io 
viziunea regizorală de principiu 
și compromisuri față de ceeo 
ce, in mod cu totul nefericit, 
se înțelege prin gust al spec
tatorului mediu.

Distribuția o cuprinde pe 
Angela Chiuaru, de la teatrul 
„C. Nottara" din București, in 
rolul zeiței Pallas Athena, con
tribuția acesteia nefiind, însă, 
din păcate, concludentă și răs- 
punzind prea puțin, din cauzo 
unui joc subliniat exterior, aș
teptărilor față de un talent 
consacrat de cele cîteva flima 
în care a fost distribuită. De 
la Livia Ungureanu, în Hera, 
și pînă Io Elefterie Mihalach» 
în Eros și tînărul Virgil Leahu 
în Phoebus, de la jceul avizat 
a lui Const. Doljan și pînă la 
prospețimea neexperimentată 
dar nici neprofesionalizată a 
Sandei Mastac, interpretarea 
s-a înscris unor variote exigen
țe, mai mult sau mai puțin 
pretențioase, onorate îndeosebi 
de multe citate. Valy Mihalache 
și Constantin Petrican au com
pletat tabloul de ansamblu al 
comediei, din care nu lipsesc 
ingenioasa coloratură, dar nici 
tușele ieftine, ce se cer elimi
nate.

Scenografia semnată de Mir
cea Nicolau lasă o impresie 
incertă, jocul elegant al lini
ilor decorului fiind contracarat 
de o costumație eterogenă în 
care regăsim și amintita notă 
estradistă.

„Gîlceava zeilor" rămîne, pe 
scena bîrlădeană, o foarte 
promițătoare intenție, parțial 
ratată. Ceea ce a lipsit a fost 
consecvența, colaborarea sce
nică, un necesar bun gust care 
să penalizeze cu severitate ex
cesele șî comoromisurile. Ori
cum. o reconsiderare a specta
colului ponte duce la rezulta
te de-a dreptul surprinzătoare.

Sergiu Teodorovîci

— Cum ați colaborat cu trupa?

— Mă bucură că în concepția 
conducerii artistice a regizorului 

i Mihai Raicu intră această prac
tică de a susține tînărul co
lectiv al Teatrului de Nord prin 
prezența intermitentă în distri
buții a cite doi-trei actori ex
perimentați din alte teatre. In 
felul acesta colectivul. format 
mai mult din tineri, poate mai 
ușor să se sudeze și să crească 
profesional (principiul e valabil 
în toate manifestările umane și 
înțelepciunea proverbului l-a 
Imortalizat : cine n-are bătrîni și-i 
cumpără...).

Am făcut apel la colaborarea 
lui Călin Florian (întemeiată pa 
succesul unei conlucrări anteri
oarei cunoscute fiind datele lui 
fizice, cit și calitățile actori
cești și vocale caie-1 fac apt 
de iolul lui Mihai. Constantin 
Codrescu (cu care de asemenea. 
am mai colaborat) este după 
părerea mea unul dintre actorii 
fruntași ai generației de mijloc 
și pentru însușirile sale (finețe, 
interiorizare) l-am preferat în ro
lul Sfetnicului. In ce mă pri
vește joc rolul mamei lui Mihai 
(călugărița Teofana) cu bucuria 
de a fi alături de autor, de 
ceilalți interpret! și de a mă 
fintîlni cu publicul din Satu 
Mare unde nu am mai fost 
din 1919, de la primul turneu 
al Teatrului Național din Bucu
rești... Aș fi ingrată dacă nu 
aș releva, acum și aici, con
tribuția substanțială la specta
col a tinerilor actori din Satu 
Mare : loan Tifor, Petre Mora- 
ru, Horia Dan Ionescu, Dumi
tru Anghel. Passy Mentzel. NI- 
colae Popeneci, Damian Oan- 
cea. I-am simțit apioape și dî- 
ruiți in munca grea de pre
gătite a acestui spectacol și 
cele două tablouri în care joa
că ei, capătă o frenezie și un 
farmoc datorat nu numai tine-

un

reții dar și talentului lor.

Ce sorți accrdațl acestui
mod de teatru istoric ?

_ Cred că e viabil. In tot
cazul, Paul Anghel a făcut

Se pare ci farmecul amato
rismului în artă rezidă Ia ge
neza actului artistic la sine. 
Amatorul neurmărind dedt po
pri a-i satisfacție intimă, rareori 
învinge pudoarea de a «pare 
în public $i se detașează ca 
greu de opera sa.

O asemenea afinitate între 
artist si tablourile sale respiri 
și ultima expoziție a lui Petra 
Paul D .mi trio, d eschisă în pre
zent la Casa Universitarilor Iași, 
de fapt o etalare de florile
giu Intr-un interior adecvat lu
crărilor.

Marele Nicolas Poussin găsea | 
că sînt două feluri de a ve
dea obiectele : unul de a le . 
vedea pur si simplu, altul de 
a le privi cu luare aminte. 
Petre Paul Dlmitriu. observind. 
ne transmite ceva din dragos
tea lui pentru inefabilul uni
versului vegetai. Pictorul te 
conduce printre răzoare si ul
cele, păstrind tot timpul proas
păta uimire a horticultorului, 
care In fiecare dimineață își 
redescoperă florile, dornice de 
ml agi ier ea privirii.

In migala cu care penelul 
său Intime pe fiecare petală. 
In grija de a transmite culo
rilor un anume decorativ re- 
coafoxtant, e ceva din atmos
fera solemnă și baladescă a 
dn tecul ui popular. In care fle
care strofă începe cu o impre
cația florală.

Petre Paul Dimitriu e un 
rapsod care nu trebuie cîntăiit 
decit după ceea ce are bun în 
lucrările sale. Și are destul, ca 
să placă.

ARB.

prefața catalogului-monografie, 
muzeografa Maria Paradaiser
— organizatoarea expoziției
— .retrospectiva reunește 
pentru prima dată cele mai 
semnificative creații ale pic
torului, oferind astfel publi
cului larg și specialiștilor po
sibilitatea cunoașterii în an
samblu a creației sale".

♦
Trecînd peste lucrările a- 

cademiste, cu tematică extra
să din legende sau istorie, 
toate comenzi impuse și care, 
peste ani, respiră doar ones
titate artistică, inclusiv mo
numentala .Judecată a lui 
Horia", expoziția ne relevă 
un Popovici mai puțin cunos
cut, cu o serie de realizări 
în care academismul se to
pește treptat, persistînd doar 
în manierismul tehnic, invins 
însă și el, pînă la urmă, de 
un realism ușor liric iar une
ori, chiar robust. Suculenta 
pastei din scenele monahale, 
dinamismul dramatic surprins 
în .desenul interior al per
sonajelor” ------relevat și de

T. V.

RETROSPECTIVA
GH. POPOVICI

C
u Ch. Popovici di spar 2 

un mare pictor dintre 
puținii din generația ce
lor bătrîni, care au făcut 
în artă un adevărat a- 

postolat, lăsînd o operă ce s-a 
impus cît a trăit și se va im
pune viitorimei", scria Șt. Di- 
mitrescu (ziarul .Opinia" — 
Iași din 2 martie 1933) în fa
ța mormîntului proaspăt al 
profesorului său.

Dar au trecut anii și peste 
opera lui Gh. Popovici s-a 
așternut o uitare de care toți 
trebuie să ne simțim vinovați. 
Răspîndite în muzee și colec
ții particulare, tablourile sale 
nu l-au trădat însă. Reunite 
acum în retrospectiva orga
nizată în sala Contemporană 
de către Muzeul de artă din 
Iași, uleiurile și desenele de
monstrează că Gh. Popovici 
este primul pictor ieșean care, 
după ce plătește inerentul tri
but academismului sec al îna
intașilor, reușește să se ori
enteze spre un realism înno
itor, prevestind generațiile de 
după el.

rostul director al Școlii ie
șene de Bele-Arte s-a chel
tuit generos în serviciul se
riilor de elevi pe care le-a 
îndrumat, ca și în rezolvarea 
problemelor de ordin adminis
trativ ale breslei sale, în care 
a crezut. Timp de peste 3 de
cenii a predat la catedră, a 
fost director și — perseverent 
— a luptat cu indiferența ofi
cială pentru drepturile pic
turii. Iată de ce, dincolo de 
valoarea operei prezentate, 
retrospectiva de acum, prin 
condițiile excepționale de or
ganizare, e un act reparatoriu 
pe deplin meritat de acest 
„combatant care va rămîne 
în istoria artei noastre ca 
unul dintre artiștii care au 
contribuit la propășirea pic
turii și a problemelor ei, la 
sfîrșitul secolului trecut și 
începutul aceluia în care tră
im" (P. Comarnescu).

Nici că se putea o mai 
demnă comemorare a secolu
lui împlinit de la nașterea 
sa decît acest omagiu pe care 
Muzeul de artă din Iași i-1 
închină. Așa precum arată în

Șt. Dimitrescu — dau valoa
re, lără pericol de perimare, 
unor compoziții ca „Slujnica*, 
„După răscoale", „Urgia răz
boiului* sau „Invalidul".

Portretistica lui Gh. Popo
vici, consecventă devizei sala 
că „desenul e partea inteli
gentă a picturii* capătă va
loare prin afecțiunea cu care 
pictorul își introspectează su
biectele, -reușind să exprime 
acea lumină lăuntrică, ce le 
conferă nealterabilă frumu
sețe.

In tablourile cu flori des
coperim un Popovici spontan 
și proaspăt. Trandafirii, mar
garetele merișorul și dumitri- 
țele, născute de penelul său, 
apar la fel de suave ca flo
rile din glastrele așezate o- 
maqial sub bustul său.

Ni se oferă o retrospectivă 
nu a lui Gh. Popovici acade
micul, bronzul, înțeleptul, 
cum i se zicea în viață, ci 
a unui sensibil cîntăreț cro
matic, cu care abia astăzi fa
cem cunoștință.

Aurel Leon

Nu se poate spune că lele* : 
viziunea nu și-ar fi făcut da
toria fată de Festivalul natio
nal de teatru. Se pare chiar Că 
a compensat slaba participare o 
publicisticii scrise, oferind în 
tele-imagini, comentarii, discu

ții și informații, un amplu ta
blou al acestei prestigioase ma
nifestări care — oricare ar fl 
fost cusururile ei — trebuia 
mai generos consemnată publi
cistic. Bineînțeles, cu necesara 
rigoare profesională.

Și e de remarcat tactul cn 
care Victor Parhon a însoțit 
desfășurarea evenimentului, fără 
entuziasme facile, fără fulgere 
sau tunete de circumstanță, de
gajat și totuși sobru, interve
nind doar atunci cînd părerile 
celor intervieviați se cereau sub
liniate, completate, amendate.

Și aceasta pentru că festi- 
vismul, absent (aproape pînă la 
pagubă!) din mare parte a festi
valului, a pătruns uneori ilicit 
în discuțiile despre festival, a- 
dică tocmai acolo unde nu avea 
ce căuta. Drept urmare, ca răs
puns la întrebări foarte la o- 
biect, s-au rostit destule gene
ralități, banalități, împlinindu-se, 
în felul acesta (șl din păcate) 
tradiționalul procent de manca 
ideatic. Fapt este că, evolulnd, 
televiziunea și-a devansat unii 
oaspeți, încurcați în false pre
judecăți și prăfuite protocoale.

Era inevitabil, deci, ca o 
discuție purtată cu un număr 
de membri ai Juriului sfi osci
leze între ceea ce poate sa 
spună un membru cl juriului— 
adică mai nimic — și ceea ce 
ar putea spune — probabil lu
cruri foarte interesante, dar care 
se cuvin... tăcute plnă Ia de
cizia finală.

Era inevitabil ca, cerîndu-li-se 
părerea despre un lucru asupra 
căruia nu aveau dreptul să se 
pronunțe, membrii Juriului pre- 
zenți la discuție să organizeze 
un fel de Joc, asemeni celui 
din copilărie, cînd apropierea 
de obiectul căutat este semna
lată de strigătele : apă I. .
ioc I. . . etc.

Și a trebuit ca doi cronicari 
teatrali — care, nefiind membri 
ai juriului, puteau să se pronunțe 
— să stabilească cu sagacitate 

datele problemei, vorbind — 
așa după cum mult dorise șl 
Radu Popescu — despre poezie, 
ca despre unul dintre bunurile 
cele mai de preț ale actualului 
festival. Și despre Tudor Geor
ge, ca exemplar trubadur, pur
tător de cuvlnt al unor, plnă 
mal ieri, necunoscute teeerve 
ale melosului românesc.

Programul de poezie (cîntată) 
al acestuia se cuvinea să tis 
transmis la televiziune. Care, 
de altfel, fragmentar, a și fă
cut-o cu anticipație.

Alt merit al ei. Pe care-l 
doiim sporit. La anul și... Ic 
multi ani 1

8. T.
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(O cameră simplă de pusnic. 
Prin geamul mare, din fund, se 
vede pădurea. Pe laviță, încon
jurat de cartușe, stă Omu. Jos, 
sup picioarele lui, se află o 
pușcă de vînătoare. Privește 
spre pădure și înfige cartușe 
in cartușieră).

E
rr.ai toamnă azi ca ieri, 
ceva mai prost timpul. 
Pădurea intră în bîrlo- 
gul tăcerii. Se odihnește, 
pădurea! (Pauză) .Azi e 

mai toamnă ca ieri, n-am să- 
mi pot vedea nevasta. Nici
copiii. (Arată spre pădure).
De o scap din vedere, se duce 
totul dracului. Trebuie păzită, 
pădurea 1 Azi e mai toamnă 
ca ieri, trebuie să încarc puș
ca. (Ridică pușca, își pune 
cartușiera și merge la geam). 
Dacă m-aș putea mișca pînă 
ia beci, să beau ceva.;, (visă
tor). Nu, nu-i posibil așa ceva, 
s ar duce totul dracuiui. (Rî- 
de). N-am să admit o aseme
nea glumă față de mine, toa
te au o limită cînd e vorba 
de viata unui om. (Pauză). Da, 
da...... azi e mai ceață ca ieri,
ceva mai prost timpul. (Pau
ză. Iși trece mina prin cap cu 
mișcări obosite, impersonale). 
Ah, de n-ar fi ceața asta, de 
n-aș avea halucinații. (Prin 
dreptul geamului zboară o 
cioară. Sare în picioare. Des
chide fereastra). Uite, mă în
cearcă tîrfa 1 Moartea, prea
buna Moarte insistă să-i a-
cord spațiu aici, în trupul meu. 
(Rîde). Niciodată n-am dorit 
Bă mor. (Trage fereastra. Iși 
șterge fața de sudoare). Nicio
dată n-am crezut că mi s-ar 
putea întîmpla așa cea din pi
ciorul unei femei. Scîrboasă 
muiere, m-a lovit unde nu 
trebuia. (Iși pune mîinile sub 
pîntec). Azi e mai rău decit 
ieri, nu doare. Pădurea e im- 
pînzită de ciori, acolo se 
află Ea. Trebuie păzită, pă
durea ț N-am să-i fac nici o 
concesie, merg pînă la capăt. 
Dacă ar veni durerile adevă
rate aș fi mulțumit. Mult mai 
mulțumit ca ieri. Cînd te-a 
durut ceva îngrozitor și apoi a 
încetat așa, rtintr-o dată, să te 
mai doară, dă de bănuit. (Pau
ză). Pădurea trebuie bănuită, 
e ceva în neregulă cu toam
na asta timpurie a ei. (Pauză) 
Barem dacă aș simți durerile. 
Prea mi-s grele picioarele. 
(Pauză) Nu renunț la luptă, 
sînt obligat să cîștig. (Pe lingă 
geam zboară trei ciori, clon- 
cănilul lor e îndepărtat, abia 
auzit. Deschide geamul și trage 
un foc), Nu, te avertizez, 
doamnă Moarte, să te retragi 
la timp, altfel mă pui într-o 
situație delicată. (încet, pentru 
el) Afurisită muiere! jTărej 
Jur pe toți copiii mei că am 
să te ucid de mai încerci să- 
mi iei răsuflarea! Am să te 
împușc, tii sigură de asta. Am 
să te împușc, fii sigură de 
asta. (încet). Am să te împușc, 
fii sigură de asta. (Și mai în
cet. închide fereastra și își 
astupă, cu brațele, pînlecul). 
De mai fac eforturi pocnesc 
și mă duc de rîpă. (Mască de 
calm). Doare ceva mai puter
nic decît ieri, simt pînă în 
creier. De s-ar însenina oda
tă cerul. Ai, afurisita asta de 
pădure își întinde umbra peste 
soare. (Pauză. Gîndește pro
fund). Nimic nu-i mai de preț 
pe lume ca vinul și muzica. 
Să tragi un șnaps, să te uiți 
după fuste și iarăși să mai 
tragi un șnaps. Lăutarii din 
ținutul nostru au o zicătoare: 
Vinul fără de cîntare / E a- 
gheasmă în frigare. (Pauză). 
O, ce deliciu e tipătul fligor- 
nului. (Pauză) Și dacă te gîn. 
dești că Moartea nu face alt
ceva decît să-ți răpească vinul, 
fustele și lăutarii. Eo porcărie 
să mori, mai degrabă te îmboti 
»i așa, mahmur, colinzi o mie 
de uliți cu lăutari, după tine 
cîntînd „Tudorițo, lele* I. 
(Pauză). Dacă aș fi avut neru
șinarea să mă spovedesc doc
torului, poate că era alta si
tuația de acum. Afurisită 
muiere, să mă lovească toc
mai in bărbăție! (In sinej. A- 
răt ca berbecul acela bătrln, 
castrat de fetele popii. (Pau
ză) Tare mai cad frunzele, 
bate bruma nu glumă. Pădu
rea e posomorită și străină. 
O. e mai străină decît ieri. 
Sînt gata să înfrunt pe orici
ne ar încerca să mă reducă 
ia tăcere. N-am să tar o veș
nicie. (Pauză,i De închid gura 
mi se duce de rîpă răsufla
rea. (Pauză) Oricui i se poa'e 
întîmpla așa ceva. (Pauză) 
Dovadă că mi s-a întimplat 
mie. (Pauză) De s-ar termina 

odată cu frunzele alea I (Cîr- 
duri de ciori zboară razant 
cu geamul; cloncănitul lor se 
aude bine. Deschide fereastra 
și trage de trei ori. (Răcnește). 
Nu te accept, mi-e indiferen
tă existenta ta, de ce ții mor
țiș să mă bagi în bucluc 1 1 
Retrage-te la timp, cît nu 
te-am nimerit încă, altfel îmi 
pui ambiția la încercare. Jur 
pe toti dracii din mine că am 
să te distrug, doamnă Moarte, 
de mai îndrăznești să te apro
pii de camera mea 1 Am să te 
împușc, fii sigură de asta. Am 
să te împușc, fii sigură d« 
asta. (încet) Am să te împușc, 
fii sigură de asta I ($1 mai 
încet. Pauză). Of, arde ca 
săpunul 1 (Iși astupă cu bra
țele pîntecul). In sfîrșit, liniște. 
(Umblă de ici-colo fără să 
urmărească un scop anumeL 
De s-ar sparge ceata o dată. 
(La geam) Măi, măi, măi, ce 
ceată neagră și ce urît mi
roase ! (Pauză) Se dezagregă 
rocile pădurii, melcii de pe 
cireși și șernii din stejari. 
DeviriJzantă toamnă! Ah. 
negurile Iabolului se localizea
ză în tîdva mea! Doamne, 
ce ceață grea! (Pauză lungă 1 
In sfîrșit, a apărut soarele de 
sub nori. E mic cît o alună 
de pămînt. Ce amurg serafic, 
ce iradieri ocru-violete pe 
p leta apusului, ce...! (Pauză) 
Ai, sfinte, ce-s zgomotele 
astea de toacă! (Bate pe un
deva o toacă). Zvîcnesc parcă 
de la apus (se aud în altă 
parte) parcă de la răsărit... 
parcă. .. parcă. . . (închide 
ochii, duce mina foarte încet 
pînă în dreptul lor.) Aud bine 
cum mi se trezesc cmintirile i 
văd bine cum sar din abisul 
creierului pe retină. (Stare de 
euforie). Ah, ce mai toamnă 
fierbinte se nimerise pe aici 
atunci. Știubei... un nume. Ce 
o fi cu numele ăfita !7 (Se 
aud schelălăituri de cîini.) 
Tutun pe coasta Iabolului. 
ha-ha-ha...! Bumbac pe șesul 
arid al Iabolului, ha-ha-ha-ha- 
ha! Iarbă de Sudan pe fun
dul femeilor, ha-ha-ha-ha, por
cul dracului de măgar ! (Aude 
scheunatul clinilor). Cine a 
fost Știubei ? (Iși frămîntă me
moria.) Purta o geantă jer
pelită din care curge muare. 
In fiecare zi minca cantități 
importante de castraveți mu
rat!, cîte cinci kilograme, după 
o retetă dietetică a savantului 
Haliabus. Avea pas domol, dar 
sigur. Niciodată nu călca gre
șit. cunoștea dinainte dru
mul. A întors cu fundul îd 
sus tot Iabolul și l-a fortat 
pe Mai Merele ținutului să 
semneze un contract rușinos. 
Nu, nu l-a fortat nici cît 
negru sub unghie, ci l-a de
terminat așa cum numai el 
putea să determine pe cineva 
fără să cîrtească. Oare nu i 
s-o fi mucegăit castraveții în 
geantă ? (Lătratul clinilor cres
te. El, speriat, își astupă ure
chile. Vorbește tare, glas fu
gărit.) In iarna aceea plingeau 
femeile cînd se întîlneau la 
fîntînă. Știubei sechestrase 
dreptul la sfadă. „Două femei, 
plus una, peste orele opt după 
apus, n-au ce căuta sub același 
acoperiș*. Bătrînele dormeau 
în saivane, fecioarele la schit 
și nevestele, o, nevestele! 
presărau drumul cu cenușă și 
sare. Așa, Știubei avea iluzia 
că n-are să lunece niciodată 
din avîntul său spre infinitul 
social. (Pauză) De s-ar liniști 
vremea, îngrozitor susură frun. 
zele în cădere 1 (Pauză) Irod 
mi-e martor, nu fac nimic ce 
să fie peste lege. (Privește pe 
geam. Se aude zumzetul pădu
rii de foioase. închide gea
mul, pune pușca pe pat.) E 
ceva mai bine decît Ieri, 
ceva mai prost decît altă
dată. (Pauză) In vara aceea 
pămînturile Iabolului se re- 
vcțtațeră r>e Stfuhei. care 
violase prin dispozițiile sale 
cu u de păreri și recoman
dări, Puterea Soarelui. In 
vara aceea bumbacul, tutu
nul. iarba de Sudan s-au 
vestejit. Știubei, într-un do
car cu roti cauciucate, s-a dus 
pentru totdeauna și-n veșnica 
lui pomenire pe drumul pă
durii. (Pauză.) Ce mal qaiopau 
caii, doamne! Doamne, dum
nezeule I (Lătratul și mîrîitul 
clinilor se apropie. Liniște 
deplină. Tîrîie greierii, cintă 
păsările primăverii. Și deodată, 
brusc, voci difuze, retrospec
tiv verbală : „Cinci lei pentru 
omorit și belit un cîine, con
form tarifelor în vigoare!*. 
„Să trăiti, pînă în toamnă 
belesc o mie de cîini !*). Aud 
bine da, sună aici, sub tîmple. 
lătratul clinilor beliți de vii, 
Știubei avea o pasiune mor
bidă, ceva din instinctul lu-

Desen de D. TATIANA

MOARTEA 
E-N PĂDURE
fals monolog dramatic

pului, nu-mi permitea să ju- 
puiesc javrele decît de vil. O 
mie de maxilare cu rtnjetul 
în vîrful botului și urletul în 
incisivi sună aici, sub timpla 
dreaptă. Cinci mii de lei, cinci 
mii de piei... cinci mit doam
ne ! (Stare de coșmar.) Uite- 
haite de cîini fără blană șchio- 
pătind șovîlc-șovîlc mușcă din 
scările mele, vor să ajungă la 
mine. (Lătrat puternic. Ia 
arma și vine în feta scenei. 
Strigă.) Marș, marș javrelor în 
groapa voastră comună! De 
vină e Știubei, căutati-1 pe el! 
V-am chinuit, e adevărat, dar 
aveam nevoie de bani. Marș, 
marș jigodiilor! (Lătratul în
cetează.) Un om cu o sută de 
copii are Întotdeauna nevoie 
de bani. Cu atlt mai mult eu. 
care am o sută de copii șl 
încă nu-s bunic. Vreau să 
vă spun că mai sînt bărbat, 
înțelegeți la ce mă refer. 
(Clinii latră din nou.) Mars, 
marș, altfel vă omor a doua 
oară! (Trage o dată. Se aude 
cloncănitul ciorilor. Se repe
de la geam. Trage trei focuri. 
Se văd cum cad ciorile, în 
pădure.) Nu-s milos, am să 
vă distruq pînă ia una. N-am 
chef la ora asta și poate 
niciodată să întineresc bătrî- 
nețea Morții cu zilele mele. 

JOC NEGRU
Fugeam de mina cu noaptea, 
Ca-ntr-un joc negru 
De nepătrunse adineuri.
Fugeam, de mină cu noaptea,
Și noeptea mi se desprindea dintre degete. 
Degetele ei fugeau dinți e-ale mele
Și deveneau fluiere de vestire 
A unui ev de-abia acum pătruns, 
Cu dopote-ntr-o mie de ecouri.

VIBRĂRI DE LUT
Deți-nfloreau pâcatele-omenirii, 
Amețitor ți dulce
Se-nfioară-adesea anii mei cei tineri 
Și mâ-mbâtară crunt orgiile cu-azur.

Dar scurgerea prea repede a clipei 
Imi umple efigiile cu triste, 
Neasemuit de triste si de dense 
Vibrări de lut care-mi rămine pur.

Fbrin Bratu

(Pauză), Te rog. nu depăși li
mitele, ai să mă. înfurii și am 
să trag în tine. N-am să fiu 
eu vinovat în tata oameni
lor, a celor care vor să moară 
și a celor care se tem de 
veșnicia vieții, că te-am îm
pușcat. Pleacă. Moarte, de aici, 
nu mă băga într-un păcat fără 
de hotar! (Cloncănitul cio
rilor, scheunatul clinilor se 
intensifică. Dă să deschidă 
geamul; nu mai poate. Scapă 
arma din mînă. Se prăbușește 
cu mîinele strînse ghem între 
picioare.) Nu mă las, nu. Toc
mai azi, cînd era ceva mai 
bine decît ieri. Eu sînt stă- 
pînul meu, fac ce vreau cu 
mine. (Pauză) De aș putea 
merge pînă la beci, să mă 
întremez puțin. Nu mai am 
putere în oase, sînt epuizat. 
In condițiile astea mă predau. 
De ce să mai lupt ? (Pauză. 
Se tîrîie pe brînci pînă la pat. 
ia cartușe și se întreabă me
reu : „De ce să mai lupt î*). 
Pădurea îmi acoperă casa cu 
umbra, de ce să mai lupt ? 
(Pauză. In brînci. spre pușcă.) 
O sută de copii, fiecăruia cîte 
o zi din viata ce trebuia să 
o mal am de trăit ca să-i 
cunosc pe nume. Să le aflu 
numele și preferințele. O sută 
de bărbați viteji, doamne, eu 
las în urma mea un popor.

(Pauză) Și ce popor! (Lătra
tul clinilor, cioncăitul ciori
lor mal rar, dar mai preves
titor de moarte.) N-am chef 
să o mierlesc așa, tam-nesam, 
huștiuliuc ochii peste cap 1 
Este în trupul ăsta uzat ceva 
ce de abia acum se desprinde 
din abisurile inimii. Ceva 
trist ca o lacrimă de mamă, 
(încet) Ceva trist ca o lacrimă 
de mamă. (Și mal încet. în
carcă pușca. Ii dau lacrimile) 
Numai ceea ce văd și simt 
acum vor putrezi ceea ce re
prezintă totul va rămîn.e. (Stri
găt poticnit) Eu, numai eu voi 
merge pe străzile nepermlse 
ale lumii cu o sută de bule
tine de identitate. Eu, numai 
eu voi fi amendat de o sută 
de ori. Eu, numai eu voi plăti 
de o sută de ori și nimeni nu 
va pomeni de numele meu. 
(Tremură. Pauză.) O sută de 
pahare, o sută de iubite, o 
mie de copii, zece mii de 
necazurL Cine e-n stare să 
înțeleagă cîte mai am de în
vins pe pămlnt. Cine e-n 
stare să înțeleagă cîte mai 
am de făcut pe pămînt. (și 
mal încet, pentru el) Nu-mi 
dau pielea gratis, la moarte 
răspund prin moarte. (Cu un 
efort deosebit se tîrîie pînă 
la geam. Se ridică Trag» o 
dată, de două, de trei ori. La 
public, expresie de fericire.) 
Am nimerit-o drept în inimă. 
Moartea zace moartă într-o 
cracă de arțar. Sînt puternic 
cum n-am fost nici în tine
rețe. Ce lovitură magistrală, 
să dobori ceva ce n-a fost 
doborît niciodată .. (Pauză 
se clatină) Ceva ce n-a fost 
doborît niciodată .;. Ceva» .. 
(Pauză pe ginduri.) Dumne
zeule, flinta asta aparținea 
tuturor șl nimănui. In ce ba
lamuc am intrat, doamne-dum- 
nezeule ! In ce încurcăitură am 
intrat, doamne-dumnezeule. In 
c- balamuc, în ce încurcătură ! 
(Pauză) De m-ar lăsa durerile 
o dată (întoarce capul încet, 
rar, spre geam și se uită
îngrozit, fuge în mijlocul
scenii.) Doamne-dumnezeule, ce 
crimă oribilă am făcut! Mortii. 
toți morții anonimi sau cu 
nume de popoare au răsturnat 
pietrele mormintelor ieșind la 
suprafața huxnii în durlige! 
(Strigăte sinistre la difuzoare.) 
MSlțărde de schelete urlă pe 
tot întinsul păimîntului de ce 
l«-am tulburat liniștea veș
nică. Doamne — dumnezeule. 
Ea m-a pus în situația asta 
neplăcută de a trage cu pușca 
în plin post. Numai ea e vi
novată de moartea ei și de 
învierea-învierilor. (Pauză, a- 
malgam de voci la difuzoare.) 
Simt cum mi-e întors sufletul 
pe dos și cum sar morții din 
mine. Fug mortii din mine, 
mortii ce-n viata de aici, din 
Iabolii, au trăit o singură zi 
fericită (Pauză). Fuq mortii 
din mine, mortii ce-n inima 
mea au trăit o singură zi fe
ricită. Fug mortii din cer 
pl ctisiți de tămîiala domnului. 
Fug morții, fug și bat cu oa
sele brațelor în fereastra nv'a 
cerșind o altfel de moarte. Vor 
să le sap mormîntul în preaj
ma pădurii, acolo unde se 
află ziua lor fericită. Dar n-am 
cum, n-am cînd să mă gin- 
desc... Ah, vin morții de pe 
oceane... coloane nesfîrșite 

mărșăluiesc sub deal poc-poc- 
poc... rătăcesc pe sub deal 
boc-boc-boc... Morții uitați,' 
toti mortii care n-au avut 
urmași și de au avut au ui
tat prea repede de ei sau au 
așternut iarba tăcerii peste ei. 
(Amalgam de voci.) Toti ne
fericiți!, aventurierii, orfanii, 
triștii și qolanii acestei pla
nete cer să le sap groapa în 
mine... în mine. (Pauză») Ah. 
ce toamnă apăsătoare I (Duce 
mfinile sub pîntec. Urlete.) 
Milioane de mîini setoase de 
sînge s-au ridicat împotriva 
mea. Oști în armură, coifuri 
scăpărînd în apele Iabolului. 
rachete teleghidate îngreunate 
de teribila și dezastruoasa viri
litate a Uraniului rătăcesc pe 

sub pădurile lumii, (Pauză.) Ah. 
ce toamnă apăsătoare, ce chi
nuri 1 Nici un om n-are să-mi 
ierte fapta. (Zgomote de arme, 
bocănituri de cizme.) Furia 
lumii s-a dezlănțuit împotriva 
mea de la pol, de la conti
nent la continent. (Furios, la 
oameni) Am distrus Moartea. 
Eu am distrus Moartea. Eu, cel 
mai bărbat dintre bărbații 
Iabolului, am pus capăt pati- 
mei voastre de foc și sînge. 
De acum n-o să mă mai hli
ziți la ruguri, la cei ce ard în 
flăcările urii voastre. Nimeni 
n-are să mai poată muri, ori- 
cît se vor zbate fizicienii 
(Strigă tare, din ce în ce mal 
tare.) Nu mi-e frică să o 
spun, eu em distrus patima 
voastră de neant, care vă luase 
mințile I Eu... da... eu... O 
să mă schingluițl cum n-ați 
mai schingiuit vreodată un 
martir. O veșnicie am să trec 
din chin în chin pînă cînd 
am să mă aprind de atîta 
durere. O să mă aprind do 
durere pe vîrful pădurii de teL 
proștilor 1 (Merge la pușcă) 
Din foc și prin foc spre foc. 
Din durere și prin durere 
spre durere. (Pauză.) Ah, ce 
pădure întunecoasă I Doamne, 
ce toamnă superbă! Sub fagî 
se întinde jirul. Sub fagi gro
hăie mistreții. Peste fagi clon- 
cănesc ciorile. N-am m”l vînat 
un vier de an-iarnă. (încearcă 
pușca. Totul trebuie jucat și 
spus în așa fel îneît să suge
reze că el se gîndește la cu 
totul altceva.) Azi e o zi cum 
n-a mai fost demult. (Pauză) 
Azi e ceva grandios, ceva do 
pomină. Trebuie să fie săr
bătoare undeva, pe paralela 
Iabolului. Simt că azi e o zi 
cum n-am mal avut noi nicio

dată. (Cîntă.): Cine te-a făcut 
pe tine/ Tudorițo, lele,/ Așa 
'naltă și subtire/Tudorițo, lele/ 
Parcă m-a întrebat pe mine. 
(Dintr-odctă, bubuituri, urlete, 
strigăte. Se aude... „Moartea, 
de ce ai ucis Moartea?” Bat 
clopotele. El umblă de ici-colo.) 
Doamne, ce mă fac ? încotro 
să o apuc ? (încearcă să iasă, 
să fugă din fiecare ungher se 
aud aceleași zgomote.) Nu mai 
am cum să o învii, am lovit-o 
drept în inimă. ,• eram din cale- 
afară de furios. N-am să m3 
las pe mîna orișicul. (Striqăte 
furioase). Mi-e frică. Porcilor, 
am să trec din chin în chin 
pînă cînd am să mă aprind ca 
o stea deasupra pădurilor. Nu-s 
dispus să revin, gata, am a- 
vertizat și am tras 1 (Pauză). 
E ceva trist ca o lacrimă de 
mamă! (Ii curg lacrimile). E 
ceva trist ca o lacrimă de 
mamă să te împărți într-o mie 
de feluri. Ceva din mine în 
fii, ceva în nepoți, ceva în 
strănepoți. Da, toți nefericițil. 
aventurierii, bețivii, triștii 
acestui ținut cer să le sap 
groapa în mine. (Din nou zgo
mote, strigăte.) Strigă, doamne, 
ce mai strigă! Nu, nu-i po
sibil așa ceva. De aș putea 
merge ța beci, să beau ceva. 
Să beau vin negru, să mănînc 
harbuji murați. Âșa nu se mai 
poate. Trebuie să-mi găsesc 
rostul în ceilalți. Trebuie. 
(Pauză) E ceva trist ca o la
crimă de mamă ! (Cloncănitul 
ciorilor e puternic, urlete, 
voci). Azi e ziua mea. Din 
durere în durere n-ai cum să-tl 
sărbătorești onomastica. Ah, 
doamne-dumnezeule, simt că 
pocnesc. (Pune mîinile sub 
pîntec. Dintr-o dată sare în 
sus, strînge arma la piept.) 
Azi e ziua mea, nu se mal 
poate. (Din nou cloncănitul cio
rilor.) N-a murit, s-a prefăcut 
ca o vulpe. N-am să mă las la 
cheremul Morții. (Strigă) Fac 
ce vreau cu viața mea, n-am 
să mă las. nu! Nu se mai 
poate, e cevn trist ca o la» 
crimă de mamă. (Pune țeava 
puștii sub bărbie). Nu mă las 
Învins, nu! (Trage), Ceva ca 
o... (Se prăbușește în mijlo
cul scenei. Lăutarii cîntă r 
„Tudorițo, lele*).

Stelian Baboi



/!/£
Trec Intr-o frumusețe mută 
lebedele 
si-aceastâ nesfîrșită rouă 
îmi trimite 
norocul unei umbre 
cu ochi de pămînt,
Sau umerii fintinii 
căci răsfrintâ-i privirea 
de chipul lui Hymeneu 
și acum vechiul răspuns, 
al stylul și tăblița 
de-a lungul mîinilor 
cu vedenii, cioc tulburat 
de idee și erete, 
și ai oricum odaia 
și sărbătoarea de miez 
a nopții...

Să fii tu oare mijlocul, cuvintul
In umbră clopotul de ambră translucid 
căci pretutindeni murmură pâmintul : 
ocean fricos de crini ce se deschid.

Dan Mutașcu

f A NAGR A
Sâ fii tu oare oul și țarina 
o poartă magică știutul stilp de sare 
cu aripile-i desfăcute verde luna 
cînd șovăie imbrățișata aplecare ?

Să fii tu oare plinsul și nisipul 
răcoarea strecurată in minune 
deci marmura solzoasă dacă chipul 
șl ochiul timpului incep incet sâ sune f

POEM LA PLECARE
Vă spun : fiți fericiți- și îndrăzneți 
și nu uitați să puneți flori de mirt 
in soarele cetății la amiază, 
treceți prin clipă, respirați, iubiți, 
și mîine-n zori ceruți de cite praguri 
țărmuri inerte vă vor absorbi, 
vă spun: există-n lume foamea 
de-a stăpini străfulgerarea vremii, 
există setea de-a trăi mișcarea 
și nimeni, nimeni nu va sta să vadă 
de unde vine mușcătorul țipăt 
care pe țărmuri vă azvirle trupul, 
vă spun : acesta-i gloria voastră 
ți nu uitați să puneți flori de mir! 
pentru urmașii tineri și puternici 
care pătrund cu dinții in ce'ate, 
în foamea lor vor înghiți amiaza 
Intr-ale cărei raze blinda voi 
încă vă răsfățați destinul clipei.

Mihail Sabin

E. BIRLEANU: „Ion Creangă'

ION
CREANGA,
INSTITUTORUL

C
ercetînd mai de a- 
proape opera marelui 

scriitor găsim o latură 
mal puțin studiată, dar 
de o însemnătate deose

bită pentru vremea în care a 
a alcătuit-o șl in general 
pentru progresul nostru cul
tural. Este vorba de opera sa 
didactică, care precede și 
anunță pe cea literară.

La stăruințele mamei safe 
trecînd prin mai multe școli a- 
le vremii, se preoți la 26 de
cembrie 1859 și slujește biserica 
pînă în tocmna anului 1871. 
Emil Gîrieanu, într-un articol 
din Arhiva (1902) lasă a se 
înțelege că el și-a părăsit 
slujba pentru care se pre
gătise fiindcă „.nu-și iubea 
breasla*.

In explicarea conflictului cu 
autoritatea de care depindea 
este mai aproape de adevăr 
D Furtună core intuiește mai 
bine firea deosebită a lui 
Creangă. Lui Creangă, ca ori
cărui țăran glumeț, i-a plă
cut adesea să ironizeze pe u- 
nii dintre slujitorii altarului, 
care cu greu puteau cores
punde înaltei lor chemări. 
Această gură slobodă de ță
ran glumeț, precum șl ne’n- 
țelegerea firii sale de către 
superiori l-au dus la conflic
tul In urma căruia Creangă 
a părăsit slujba pentru care se 

pregătise. Nu-1 mal puțin ade
vărat că el prevăzuse acest sfîr- 
șit, căci numai așa se poate 
explica de ce în toamna anului 
1863 intră In Șoala normală de 
la Trei Ierarhi, condusă de Titu 
Maiorescu. A funcționat ca insti
tutor la Trei Ierarhi pînă In 
toamna anului 1870, cînd face 
schimb cu fostul său coleg de 
școală normală lenăchescu, mu
ți nd u-se la școala din Sărărie.

Dar, deși Creangă Împreună 
cu alți institutori scoaseră două 
manuale didactice „Metodă 
nouă de scriere și citire pentru 
clasa I primară (lași, 1867- 
1868 și învățătorul copiilor carte 
de citire în clasele primare (par. 
tea I, II, III, lași, 1871), minis
trul Tell îl destituie din învăță- 
mînt pe data de 1 iulie 1872, pei 
motivul că fusese îndepărtat și 
din rîndurile clerului.

Ne mai fiind nici diacon, nîd 
învățător deschide un debit de 
tutun în strada Primăriei, core 
se va menține pînă în anul 
1884. Creangă nu era omul ca
re să moară în drum cînd îl lo
vea un necaz, ci dimpotrivă, e 
intodeauna, cum a notat Tudor 
Pamfile (în revista „Ion Crean
gă*. VII, 1914) „ un fel de Moș 
Nichifor, încrezător intodeauna 
In sine că va găsi un cui cu 
care să scoată pe oftul*. In o- 
cela șl timp, el se ocupă intens 
cu îmbunătățirea manualelor di

dactice care se cereau în învă- 
țămînt „ca iarba de leac". Cali
tatea lor le recomanda pînă in 
cele mai îndepărtate școli. Nu
mărul edițiilor crește cu fiecare 
an.

In ce au constat calitățile a- 
becedarului alcătuit de Crean
gă ?

„Metoda nouă de scriere și 
citire* făcea trecerea de la me
toda veche lancasteriană, care 
folosea monitorii în predarea 
lecțiilor, la sistemul nou, în care 
învățătorul conducea întreg pro
cesul de învățămînt. In cadrul 
sistemului vechi, monitorul fo
losea la clasa I metoda slo- 
venirîi și apoi aceea a silabisi- 
rii. Scrisul nu se învăța o dată 
cu cititul, ci mai tîrziu. Se a- 
jungea astfe! la situația ciudată 
că putea cineva să citească un 
text, fără să-l poată scrie. Meto- 
da fonetică preconizată în abece
darul lui Creangă era total dife
rită. După ce se împărțea o pro- 
oprea la cuvîntul în care se 
oprea la acuvîntul în care se 
găsea sunetul cu litera cores
punzătoare ce urma să fie în
vățată. Se despărțea cuvintul in 
silabe, silabele in sunete. Se 
urma apoi ți calea inversă : 
de la sunet la silabă, cuvînt, 
propoziție. Scrierea se învăța o 
dată cu citirea. Metoda aceas
ta se va numi scripto-legă, 
fiind mult apropiată de metoda 

folosită azi în școală numită me
toda foneticâ-analitico-sintetică.

.învățătorul copiilor* era o 
carte de citire pentru celelalte 
clase primare. Vorbind despre 
ca in „Timpul* din 8 mal 1880, 
cu ocazia unei noi ediții, Emines- 
cu spunea că „ea se putea re
comanda nu numai cop.ilor mici, 
ci multora din cei mari, căci din 
ea se putea învăța în adevăr 
românește... Ea cuprinde bu
căți scurte, presărate cu tot fe
lul de amănunte interesante care 
atrăgeau atenția copiilor. Țot 
aici sînt introduse buzăți lite
rare care poartă pecetao talen
tului lui Creangă.

Marele povestitor a avut mult 
de lucru cu textul acestor lec
turi în care colaboratorii intro
duceau neologisme nepotrivite 
cu puterea de înțelegere a copi
ilor sau cu atmosfera din bu
cățile respective. Limba acestor 
bucăți devenea de la o ediție kt 
alta mai potrivită, datorită stră
duințelor lui Creangă.

A treia carte , Pcvățuîtorlu 
la cetire prin scriere după sis
tema fonetică" (lași, 1876) în 
colaborare cu lenăchescu a 
fost alcătuită la îndemnul Iul 
Maiorescu. Ministrul „care In
spectase mai multe școli, ot>

I. D. Lăudat
(Continuare In pag. a 7-a)

HARALAMBIE ȚUGUI: CONTRAPUNCT IN TOAMNAn ritmul actual al aparițiilor editoriale, uri poet 
care are patru volume publicate este de obicei tf- 
ndr sau foarte tlnăr, aflat încă In faza căutărilor. 
Dacă sounem cd Haralambie Țugui se at IA cu 
Contrapunct în toamnă la cel de al patrulea vo

lum, am risca, fără explicații suplimentare, sd Îndrep
tăm judecata critică pe un drum care sd nu fie totdea
una adecvat, Citeva precizări se dovedesc deci, nece
sare. Haralambie Țugui face parte din generația (lite
rară) a lui Eusebiu Camilar care i-a șl prefațat volumul 
apărut In 1966. Poetul a debutat Înainte de război, volu
mul Liane crude In 1935, urmat de Prohod pentru zi, 
1939. Experiența tragică a războiului l-a rupt pentru o 
perioadă destul de lungă de preocupările literare. Pre
zent apoi cu versuri și articole critice în reviste, Hara
lambie Țugui Iși va reuni producția poetică intr-o nouă 
culegere abia In 1966 (Poezii cu caracter antologic), că
reia ii urmează acum Contrapunct în toamnă.

Haralambie Țugui cultivă cu consecventă versul tra
ditional, deși folosește uneori, cu o anume cochetărie șl 
inovațiile in expresie ale modernismului. Comunicabili 

fși larg accesibilă in privința conținutului, fluentă în 
; curgerea ei melodică poezia se face, cel mal adesea, e- 
ccul unei experiențe biografice ușor recognoscibile. Ha
ralambie Țugui este un „artifex”, In înțelesul prim al 
termenului? un slihuitor la care meșteșugul versului șl 
inspirația stau pe picior de egalitate, intr-un echilibru 
rareori tulburat. Poetului fi convin stările de intensitate 
mr/locie, nostalgia, regretul, scăldate uneori In lumina 
Înțelegătoare a umorului. Cunoscindu-și bine posibilîtă- 
file, Haralambie Țugui trece numai In mod exceptional 
in zone interzise.

Contrapunct în toamnă, primul ciclu al volumului, se 
face ecoul contemplării melancolice a vlrstet căreia 1 se 
opun elanurile vitale amenințate. Sau, după versurile 
poeziei titulare: „Sini fot așa de tlnăr, deci nu vă te
meți I de mine frunze pornind spre pdmlnl I sau rămase 
Încă pe arbori / pentru citeva zile. Veniți mai aproape” 
etc. După thodelul lui Arghezl și Plaga, Haralambie Țu
gui scrie și poezia toamnei, mai apropiată ca ton de ex- 
pansivitatea calmă a Verii de noiembrie declt de spai
mele ascunse ale autorului Frunzelor. In Narcoză, su
gestia existentei amintește mai degrabă de Arghezi i 
„Totul se face, Încet, o boare de scamă, / o bătaie ve- 
rală in gong de aramă I lipit pe limpid”. Autumnală a- 
duce imaginea timpului lovind „ca-n tulpina de gorun o 
ghionoaie”. Siluetele Indrăgostiților. se pierd fantoma
tice prin pădure. Însoțite de plinsul flautelor: „Să fu
gim la noapte In pădure ț I Mit de flaute vor p!înge-n 
drum, h Pe clnd, lucia ca o secure I umbra noastră — 
arbore de fum". Cele mai bune producții au In subtext

Ideea curgerii inexorabile a timpului care egalizează fo
tul și aduce o privire înțelegătoare, detașată. Unele ver
suri au alură de romanță, altele se constituie In balade, 
dominate de aceeași obsesie a timpului și a sfîrșitulul 
fatal. Nu lipsesc accentele dramatice. („Dar oglinda iți 
numără anii ca un zaraf nemernic / Fugi de apele ei 
răutăcioase! Cazi In genunchi I și așteaptă plnă mal 
crește iarba prin jocul lor, ! iarba de sub nucii din 
Șirăuți"). deși poetul se simte mai în larg atunci clnd 
Iși contemplă mai detașat propriul sfîrșit, in lumina legi
lor Firii: „Doamne I Ce mai Întocmire ! zace și-n a- 
ceastă Fire It I nici n-ai prins bine-a gusta I focul verii: 
dragostea — / că-ți șl toarnă oarbă-n plete / știma 
timpului, I șl f(i bate-n stl’pul porții, / cioca-boca, 
clonlul morții". In schimb, cînd urmărește efecte consec
vent grave, Haralambie Țugui cade în convenție, ver
sul lasă impresia de lăcut, materialul de imagini arhicu
noscut. Intilnim atunci, „un verde ram de vis", „lnvăpă-
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iert de dor”, „plinsul ca un cocor bolnav", „zborul vi
surilor mele", „bucurie de stele pe suflet, pe pleoape", 
„ploi plînse prin plete", „malul dorului meu” ele. Apelul 
ia asemenea formule viciază o parte din poezii, tradu- 
clnd o experiență poetică insuficient adîncilă.

Remarcabil prin unitate. Visul negru, cel de al doilea 
ciclu, este ecoul experienței nefericite a frontului cu 
cortegiul ei de suferință șl mizerie. Omniprezentă, obse
sia morții domină toate producțiile in imagini brutal rea
liste ca In Mărturii („Am strîns cu gălețile și panerele / 
atltea oseminte fără trup, I de se rostogoleau rotulele 
ca merele”) sau străbătute de un umor negru In felul 
Serenadei din Flori de mucigai: „Nu mai pleacă, nu mai 
pleacă I moartea. surda din baracă I... / Cel ce Încă 
n-au căzut I se trezesc cu păr cărunt / ... I Stăm pe-a 
neființei muche I Ce-ai lăcut din noi, păduche l" (Molimă). 
Piesa de rezistență a întregului volum rămîne Visul ne
gru, poem al delirului și al disperării, de lactură poescă, 
la care trimite și motto-ul din Corbul. Un tren al groazei 

e absorbit de nordul fabulos și amenințător, refrenul 
„Hungertod" se aude persistent lntr-un decor fantastic i 
„Fugea după mine trezit din milenii I un tren de fantome 
In care odată / parcă trecusem noaptea prinlr-o (ard 
ciudată / spre un nordic tărim legendar: / și al roților ro
pot, clama repetlnd funerar I dur dăngănit disperat, du
reros, de prohod — l rece și disperat: „Hungertod I Hun
gertod I"

Ultimul ciclu, Rădăcini, închipuie cîntece ale pamîntu- 
lui natal, lie cu mijloacele odei (Cules, Odă în zori), lie 
în termenii vizuali ai pastelului (Pastel). E spațiul geo
grafic și istoric al Moldovei de nord, cu care poetul se 
simte solidar, declarindu-și deschis apartenența. In pie
sele reușite ale ciclului, peisajul „Țării de Sus" e aso
ciat poeziei vîrstei, privit în perspectiva timpului neier
tător. Rezultă o contemplare înduioșată ca In această e- 
vocare a viatului .tovarăș de jocuri ale copilăriei, deslă- 
șutate In același cadru venerat : „De aceea m-am făcut 
vini și hot de arome: i de aceea n-am niciodată hodinăi 
alerg și alerg. I Uite, dacă îmi aduci unul din zmeiele 
acelea, / îți jur că nu va cădea / mai departe declt pe 
Dealul mare" (îndestulat de arome). Alteori ideea de joc 
este luată lntr-un sens superior. Pendularea între prezent 
și trecut e ca un carusel In care imaginile copilăriei 
prevestesc deia amenințările neiertătoare ale timpului: 
„Hal I lasă-ți grotele nesomnului sd ardă I și prinae-te CU 
dinții de o stea;/ e un spectacol vesel ca la circ I pe 
scrinciobe de putrezite raze, apoi pe tobogan de ploi >n 
jos, In sus. / Șl vei începe iar călătoria I prin rădăcinile 
rogozului I in care coasa tatei, de argint, alungă șerpii 
timpului / ce șuieră și șuieră și șuieră”... (Criva).

Dînd volumului titlul poeziei Contrapunct In toamnă, 
Haralambie Țugui l-a pus sub semnul opoziției active 
la ultragiile vremii. E ceea ce sugerează coperta semnata 
de Gabriel Constantinescu: un careu bleu cu nuanțe des
chise intersecllnd și dominînd un dreptunghi de culoare 
Închisă. Dacă această copertă elaborată In spiritul artei 
abstracte răspunde conținutul cărții ,o imagine în acord 
și cu structura ei tradițională ar urma să ne infățișeze In 
prim plan figura poetului privind tablouri Întunecate, CU 
soldați și tranșee sau peisaje bllnde ale Țării de Sus.

Liviu Leonte



OFICIUL PENTRU 
CONSTRUIREA DE 
LOCUINȚE PRO
PRIETATE PERSO

NALĂ*! AȘI
Iată o problemă care 

ne poate interesa : a- 
cea a construcției de 
locuințe proprietate 
personală. Pentru lă
muriri de ultimă oră 
ne-am adresat tov. 
ing. Gh. Pintilie și Mi
hai Casparov, directo
rul și respectiv conta
bilul șef al oficiului 
din Iași.

Pentru început, cum 
stăm, în general, cu 
activitatea oficiului ?

Ing. Pintilie: — In 
cei 4 ani de funcțio
nare au fost contrac
tate circa 1600 aparta
mente și predate 1500. 
Gama construcțiilor va
riază pe diferite coor
donate, atît ca reali
zare funcțională (a- 
partamente cu una 
pînă la 5 camere, 
blocuri pînă la 10 ni
vele și prețuri variind 
între 22.000—180.000 
lei). Blocurile sînt pla
sate în cartierele Co- 
pou, Socola și Tătă- 
rași.

M. Casparov: Tre
buie reținut faptul că 
în materie de construc
ții proprietate perso
nală se lucrează cu 
proiecte unicat, acor
date la dorințele cli- 
enților și în raport de 
gradul de confort soli
citat. Gama materiale
lor utilizate este foar
te variată, ea plecînd 
tot de la preferințele 
clientelei.

Ing. Pintilie : Aș su
blinia, de asemenea, 
că mai ales în mate
rie de finisaj interior, 
totul se execută după 
preferințele viitorului 
locatar.

— Perspective pen
tru viitor ?

— Recapitulînd acti
vitatea acestui oficiu, 
vom constata că an 
de an el a primit sar
cini crescînde. Astfel, 
în 1968 am livrat 300 
apartamente, în 1969 
am predat 800, pentru 

ca în 1970, anul care 
vă interesează, sarcina 
de plan să fie de 1100 
apartamente de toate 
gradele. Pentru anul 
viitor, construim în 
Socola, Nicolina și Tă- 
tărași, urmînd ca a- 
poi să primim zone și 
în alte cartiere.

M. Casparov: A- 
ceastă creștere a fost 
posibilă desigur numai 
datorită creditelor a- 
cordate de stat.

— Avînd un con
tract direct cu solici- 
tanții, ce ne puteți 
spune despre psiholo
gia clienților d-voas- 
tră ?

Ing. Pintilie : Consi
derăm că marea majo
ritate a clienților noș
tri au fost satisfăcuți 
în exigențele lor pri
vind condițiile spațiu
lui locativ. Faptul că 
știu exact ce anume 
apartament vor avea 
și în ce cartier al la
șului îi familiarizează 

încă de înainte cu lo
cuința în care urmea
ză a se muta. De ase
menea, sînt mulțumiți 
de a contribui la fini
sare cu anumite suges
tii și dorințe, ceea ce 
le dă sentimentul cola
borării cu constructorii 
și aplicarea unei pe- 
ceți personale.

M. Casparov: Urmă
rind zi de zi cum 
crește blocul sub ochii 
lor, viitorii locatari 
se familiarizează cu 
munca respectivă și e 
de observat o creștere 
a respectului pentru 
această muncă și a 
grijii pentru întreține
rea locuințelor.

— Ceva despre ori
entarea preferințelor ?

Ing. Pintilie : Pentru 
apartamentele mai mari 
clienții preferă came
re separate și balcoa
ne. în general, femeile 
se interesează în pri
mul rînd de bucătărie, 
solicitînd spații care 
să le permită liberta
tea gospodăririi. Ten
dința merge către 

blocuri nu prea mari 
și cît mai ferite de ar
terele zgomotoase.

M. Casparov: Recep
tivitatea la sugestiile 
clienților, stînd pe pri
mul plan al relațiilor 
noastre cu locatarii, 
contribuie la stabilirea 
unor relații de colabo
rare chiar de la înce
put. Pe măsură ce cli
enții încep să pătrun
dă în tainele tehnicii 
constructorilor, obser
văm sporirea încrede
rii în calitățile aparta
mentului contractat.

Ing. Pintilie : înche
iem acest an cu rezul
tate mai mult decît 
mulțumitoare și cu do
rința de a contribui în 
1970 în mod și mai 
fructuos la asigurarea 
unor locuințe proprie
tate personală cît mai 
moderne și confortabi
le, contribuind în ace
lași timp la înfrumu
sețarea orașului nostru.

REP.
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certă valoare, cu care 
va fi organizată în 
1970 o mare expoziție. 
Asemenea manifestații 
care vin să certifice 
ce rezultate se pot ob
ține cu un asemenea 
învățămînt, sînt în a- 
celași timp o pledoarie 
pentru frumusețile et
nografice ale județului 
lași.

•

O latură mai nouă 
dar deosebit de intere
santă a activității a- 
cestei școli o consti
tuie noile catedre de 
ceramică, înființate la 
Deleni-Hirlău și Tansa- 
Negrești, adică în do
uă comune cu bine cu
noscute tradiții de o- 
ărit. Beneficiind în a- 
:eastă direcție de a- 
>ortul a doi tineri ar-

A R
tiști, care nu precupe
țesc nici un efort pen
tru a face muncă de 
creație alături de ola
rii pe care-i îndrumă, 
(e vorba de Ion Anto
nică și Dan Covătaru) 
noile clase se dovedesc 
bine venite, inițiativa 
deschizînd un drum 
nou pentru școlile 

noastre populare de 
artă.

Preluînd ceea ce e 
valoros din tradiția 
zonei respective de ce- 
ramiști, profesorii ur
măresc în primul rînd 
instruirea artistică a 
meșteșugarilor, convin- 
gîndu-i să revină la 
valențele specifice ar
tei din trecut, care a 
făcut faima cuptoare
lor din Tansa și De- 
leni. Cot la cot cu o- 
larii, profesorii-artiști,

T Ă
căutători ei înșiși ai 
potențelor oferite de 
ceramica neagră de 
Hîrlău sau de smalțul 
Tansei, elimină tot ce 
e doar artizanat cu u- 
nic scop comercial, e- 
vidențiind frumusețile 
uitate pe parcurs de 
către multele generații 
locale. Așa se face că 
din mîinile elevilor, 
unii foarte tineri, alții 
oameni maturi, au în
ceput să iasă ulcele, 
talere, căni și vaze 
care uimesc prin gin
gășia motivelor florale 
sau zoomorfe și se im
pun prin eleganța li
niei.

De altfel, la expozi
ția aflată în curs de 
pregătire, vom putea 
admira produsele aces
tor elevi, pe fundalul 
covoarelor lucrate în 
clasele de cusut-țesut.



DIRECȚIA AGRICOLĂ A JUDEȚULUI IAȘI

SECTORUL DE MECANIZARE
Bilanțul întocmit la 

sfirșitul anului 1969 o- 
glindește o situație edi
ficatoare privind activi
tatea celor 9 unități de 
mecanizarea agriculturii 
de pe teritoriul jud. Iași 
(Belcești, Codăești, Hol- 
boca, Iugani, Pașcani, 
Podu-Iloaie, Răducăneni, 
Tg. Frumos și Vlădeni). 
Pentru aceasta, e destul 
să menționăm că aceste 
unități și-au luat angaja
mentul că vor depăși vo
lumul anual al ansamblu
lui de lucrări, exprimat 
valoric, cu 1.817.000 lei.

Deși au avut de luptat 
cu un an dificil, deoarece 
tocmai în perioadele de 
vîrf ale muncilor agricole 
de bază timpul a fost ne
prielnic, mecanizatorii 
din jud. Iași au trecut 
peste toate impedimente
le, reușind să termine 
campaniile cu o depășire 
a planului valoric de 
2.659.000 lei, deci au re
alizat 842.000 lei peste 
plafonul depășirii anga
jate.

De notat că atelierele 
celor 9 unități au realizat 
numai din lucrări de re
parații la terți, deci în 
afara muncilor agricole 
propriu zise, un venit 
de 1.316.000 lei.

Incepînd de la 1 ianuarie 1970, unitățile de me
canizarea agriculturii din cuprinsul județului Iași 
execută pentru întreprinderi, instituții și persoane 
particulare legate de specificul atelierelor mecanice:

— Reparații de utilaje și unelte agricole, reparații 
de autovehicule.

— Recondiționări și întreținere de asemenea uti
laje și autovehicule.

— Asistență tehnică la utilaje și autovehicule.
— Lucrări de instalații mecanice.
— Executarea pieselor de schimb mici.
— Confecții metalice (garduri, porțl etc.).
— Scule și dispozitive metalice.
— Unelte agricole și în general unelte de uz 

gospodăresc.
— Căruțe, cărucioare, roabe și alte mijloace de 

Iransport utile gospodăriilor.
— Material metalic pentru construcții și foraje.
Parcul de mașini execută transporturi de orice fel, 

pe baza tarifelor în vigoare.
•

In general, unitățile de mecanizarea agriculturi) 
urmăresc a utiliza din plin și în tot timpul anului 
capacitatea lor de producție, venind astfel în sprijinul 
satelor și contribuind cît mai eficient la satisfacere» 
nevoilor tot mai crescînde ale sătenilor din raza aces
tui județ

Adresați-vă cu încredere unității de mecanizarea 
agriculturii care deservește localitatea dv.

RENUMITELE PODGORII ALE
COTNARILOR

Extinse de la 23 hectare vii bătrine, eterogene, 
slab productive, la 1.300 hectare, cuprinzind ca 
soiuri de bază Grasa de Cotnari, Feteasca albă, 
Tămăioasa românească și Frîncușa (care prin cu- 
pajare dau sortimentul Cotnari) renumitele podgo
rii Cotnari se numără printre cele mai apreciate 
din lume.

Combinatul de viniiicație, condiționare și îm- 
buteliere a vinului, construit anul trecut, oîeră po
sibilitatea organizării exportului direct a unei părți 
din producția obținută. Capacitatea combinatului 
este de 1.050 vagoane, din care capacitatea de în
vechire este de 525 de vagoane.

La plantații s-a avut în vedere extinderea meca
nizării lucrărilor, prin dotarea cu tractoare și uti
laje speciale pentru acest sector.

Terenul plantat cu vii a lost amenajat pentru 
prevenirea și combaterea eroziunii solului, execu- 
tîndu-se, prin terasare, și lucrări deosebit de atrac- 
trive din punct de vedere estetic, cum ar fi terasele 
cu taluz pietruit de pe unele dealuri ale Cotnarilor. 
Faima acestor podgorii, peisajul locurilor în care 
se încadrează admirabil Castelul (imaginea 1) — se
diul administrativ al Întreprinderii Agricole de Stat 
Cotnari, le conferă și interes turistic.

Imaginea alăturată (2) ne prezintă fațada Com
binatului de vinificație (intrarea strugurilor). Clădi
rea cuprinde, în prelungirea ei, secția de îmbute- 
liere, sălile de prezentare, degustare, laboratoare 
precum și pavilionul administrativ.

O imagine a fermei viticole Ceplenița (3) cu o 
parte a suprafeței sale de vie, precum și o imagine 
a utilajului modern (4) de care beneficiază acest 
Combinat sugerează tabloul de ansamblu, impună
tor și elocvent, al podgoriilor Cotnari, așa cum ni 
se înfățișează astăzi, ca rezultat al multilateralei 
munci desfășurate privind superioara lor cultivare 
și modernizare.
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hiar și o simplă 
privire asupra ală
turatului florilegiu 
de titluri poate fi 
concludentă asupra 

orientării activității edi
toriale din 1969 a Casei 
de Creație Populară a 
județului Iași.

E limpede că prin da
rea la lumină a acestor 
volume s-a urmărit în 
primul rînd continuarea 
și accentuarea acțiunii 
de valorificare a tezau
rului folcloric și etnogra
fic din județ. Imbrățișînd 
toate genurile literare, 
aceste lucrări vin să 
confirme că aria geogra
fică respectivă poate o- 
feri surprize dintre cele 
mai plăcute, ascunzind 
incă valori necunoscute 
îndeajuns. De pildă, stu
diul Emiliei Pavel „Por
tul popular din zona 
Iași" demonstrează cu 
prisosință caracteristicile 
interesante ale acestui 
port și subliniază autori
tar un anume specific 
găsit numai in satele din 
jurul lașului.

O altă coordonată a 
constituit-o stimularea in 
general a creatorilor li
terari, accentul fiind pus 
pe amatorism, prin al
cătuirea de culegeri, din 
care unele axate pe te
matici speciale iar altele 
cu caracter antologic, ca 
și prin înlesnirea debu
turilor literare. In aceas
tă direcție, merită citată 
in primul rînd masiva 
antologie „Poezia ieșea
nă contemporană", ca- 
re-și propune a aduce 
în circulația publicistică 
largă valorile liricii ie
șene, însoțite de un a- 
parat informativ util și 
intr-un context presti
gios.

Anumite lucrări edita
te, ca „Plugușorul", 
„Vicleniile Afroditei" 
sau „Lumină de martie", 
sint destinate a fi utile 
mai ales formațiilor ar
tistice din întreprinderi 
și cămine culturale, dar 
ele pot constitui o lec
tură interesantă și plă
cută chiar pentru publi
cul larg. De asemenea, 
repertoriul cîntăreței Ma
ria Schipor „Pe drumul 
care merg eu" ca și 
„Prelucrări corale din fol
clorul moldovenesc", con
stituie valoroase lucrări 
oarecum de specialitate, 
dar deopotrivă utilizabi
le de către formațiile 
artistice.

In fine, o preocupare 
mai nouă și încadrată 
în preocupările sociolo
giei noastre contempo
rane e publicarea de 
monografii sătești. O 
lucrare ca „Ruginoasa" 
lui Boris Crăciun poate 
constitui un îndrumar 
și totodată o stimulare 
pentru ca directorii de 
cămine culturale și, în 
general, corpul didactic 
sătesc, să îndrăznească 
a trece la întocmirea 
de asemenea monografii 
pentru comunele în ca
re activează. Din ase
menea piese aparent 
disparate se poate rea
liza mezaionul unui do
cumentat ghid al jude
țului.

In ansamblu, deci, o 
activitate valoroasă, va
riată și care aruncă o 
lumină promițătoare asu
pra limitelor spre care 
tinde activitatea acestei 
instituții de cultură.

Cr.

Teatru 
Folcloric 

din 
Judelui loisi
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ȘCOALA POPULARĂ
Comitetul pentru cultură și artă al județului lași

ȘCOALA POPULARA DE ARTA
funcționează în Iași str. Anastasie Panu nr. 11 (teleion 137651 

cu următoarele specialități :

SECȚIA MUZICĂ
CANTO, cu durata de studii 3 ani, vîrsta intre 18—35 ani 
PIAN, cu durata de studii 5 ani, vîrsta intre 14—25 ani 
VIOARĂ, cu durata de studii 5 ani, virsta între 14—25 ani 
VIOLONCEL, cu durata de studii 5 ani, vîrsta intre 14—25 ani 
ACORDEON, cu durata de studii 3 ani, vîrsta intre 16—35 ani 
CHITARĂ, cu durata de studii 3 ani, vîrsta între 16—35 ani 
CLARINET, cu durata de studii 3 ani, virsta între 16—35 ani 
CONTRABAS, cu durata de studii 3 ani, vîrsta intre 17—25 ani 
FLAUT, cu durata de studii 3 ani, virsta intre 16—35 ani 
SAXOFON, cu durata de studii 3 ani, vîrsta între 16—35 ani 
TROMPETĂ, cu durata de studii 3 ani, vîrsta între 16—35 ani 
INSTRUMENTE POPULARE, cu durata de studii 3 ani, 16—3a ani 
MUZICĂ UȘOARĂ, cu durata de studii 3 ani, 16—35 ani 
CONTRABAS, cu durata de studii 3 ani, 16—35 ani

SECȚIA ARTE PLASTICE
PICTURĂ, cu durata de studii 3 ani, vîrsta între 16—40 ani 
SCULPTURĂ, cu durata de studii 3 ani, vîrsta între 16—40 ani 
CUSUT-ȚESUT, cu durata de studii 2 ani, vîrsta intre 16—40 ani

SECȚIA COREGRAFIE
DANS POPULAR, pentru instructori durata studii 2 ani, vîrsta 18—40 ani 
PICTURĂ, cu durata de studii 3 ani, vîrsta între 16—40 ani 
BALET COPII, cu durata de studii 5 ani, vîrsta între 9—12 ani

Una dintre lucrările de artă plastică aliată 
Intr-o expoziție a elevilor școlii.

e remarcat că în 
ultimii ani sînt 
căutate la aceas
tă școală în spe

cial secțiile cu rezul
tate imediate și prac
tice, cum ar fi pictu- 
ră-sculptură și, mai a- 
les cusut-țesut. Și 

dacă secția pictură se 
poate mîndri cu un 
absolvent de anul tre
cut, Mihai Bejenaru, 
care a luat recent pre
miul I pe țară la con
cursul organizat pe li
nie sindicală, tot atît 
de frumoase rezultate 
a obținut mai tînăra 
secție de cusut-țesut, 
care a ajuns cu unele 
piese pînă in expoziția 
republicană și s-a evi
dențiat în expozițiile 
locale.

In pre'zent, școala 
posedă cusături, țesă
turi și alte lucrări de



7 CRONICA

opinii O MONOGRAFIE
A VRANCEI?

Reprezentând doar primele două volume 
dintr-o monografie fluviu (de ce nu ?) pe 
care I. Diaconu vrea s-o închine ținutului 
său natal, lucrarea «Ținutul Vrancei" sus
cită discuții întinse, mai ales că autorul 
provoacă violent la aceasta pe toți cei 
ce — eventual — după apariția cărții sale, 
mai pot da semne de viată.

Căci, într-o prefață total în afara te
mei tratate, prilej folosit pentru piruiete 
demonstrative, I. Diaconu întocmește — 
fără să fie cazul — un fel de fals tratat 
de vînătoare al tuturor celor ce s-au ali
niat să lucreze vreodată pe ogorul etno
grafiei, btciuindu-i, nu fără o prealabilă 
clasificare. Cei vii și cei morti (care, cu 
toate acestea, nu scapă de maltratare); 
cei de la noi și cei de aiurea; cei bătrîni 
Și cei tineri etc. Și astfel, condeiul lui 
I. Diaconu stigmatizează munca altor con
frați, cam astfel: G. Călinescu — „un im
presionist prea exagerat" (p. 142): Al. 
Dima—..autor variat în scris" care în
țelege insuficient unele puncte de ve
dere (p. 141); Gh. Vrabie—„autor în-
tr-un regres (dacă nu chiar haos!) bi
bliografic dezolant" (p. 164); Tancred
Bănățeanu = «autor de generalități", p. 
263); Mihai Pop—„directorul respectiv", 
cercetător „prea sumar" (p. 75, p. 289); 
Adrian Fochi—„monografist masiv” (p. 
216); Pavel Apostol = „scriitor tenden
țios" (p. 289); Gh. Ciobanu—„destoinic" 
(p. 189); Ovidiu Bîrlea—„autor la re
centa colecție corectă' (p. 122); R. Nicu- 
lescu = «eseist recent' de «aproximație 
iedologică" (p. 157); alții al căror nume 
nici nu se tnjosește să-l scrie = «notatori*, 
„dresori". Nu mai provoacă deci mirare 
atitudinea de suveran dispreț pe care o 
citim din pasajul: „Să nu mai publice 
poezie populară... orice ambițios semi
doct, cercetător expeditiv sau ancheta
tor febril, care numai răvășesc terenul 
etnografic I" (p. 67).

Nici generațiilor anterioare nu li-i 
prea ușor. Fiindcă Ion Pop-Reteganul, 
C.Ș. Făgețel, I.E. Toroutiu, Gh. Cernea, 
Sebastian Bornemisa și mulți alții n-au 
derit titluri „inexpresive și sunătoare" 
(p. 130); Grigore Tocilescu „infectează
sufletul national" (p. 132); G. Dem. Teo- 
dorescu este cel cu „enorma adunătură, 
•șa de vădit înseilată, și de adînc rema
niată" (p. 134); Artur Gorovei cultivă 
„folklorul de popularizare" (sic!) (p. 
152); Georgescu-Tistu, fostul său coleg 
de „școală", este un .rigorist"; școala 
lui D. Guști (binecunoscută și recunos
cută pe plan mondial) a lăsat „numai o 
maculatură etnografică fără noimă" (p. 
261) iar bieții vrînceni care i-au premers, 
ca T. Corneliu (pe unii nici nu-i amin
tește, ca pe Simion Hlmea) sînt decla
rați „inferiori prin nepregătirea în nici 
o privință". Cît despre cercetătorii fe
minini, ei »înt total anulați: «nici o fe
meie nu a reușit plnă astăzi, în folclo
rul român' (p. 70).

Incit e firesc să vedem și pe cine a- 
preciază totuși L Diaconu.

Dintre românii care s-au ocupat de 
folclor, îa afară de sine, doar cltiva. Pe 
profesorul ia care a urmat cursuri, Ovid 
Densusianu, păstrlndu-i mai ales marca 
(11 ortografiază cu majuscule) (p. 114)
dectt concepția și metoda de adîncă o- 
menie și deplin respect muncii; Pe P. 
Cai aman, căruia îl recunoaște, ciudat, 
meritul de culegător și nu de compara
tist ; pe A.Balotă ,cel cu „opinia co
rectă" (p. 170) și mai ales (să nu rîdă 
nimeni!) pe „compatriotul nostru Pius- 
Seriven-Cocuîesco”, autor de „lucrări de 
prestigiu bibliografic onorabil în Occi
dent" (p. 190). In similare gratii stau și 
Al. Popescu-Telega și P. Iroaie, care 
n-au făcut vreodată teren, așa cum se 
cere la intrarea în inima lui I. Diaconu. 
Sînt însă oameni' plecați din tară, de 
mult, și asta pare a forța stima autoru
lui, altfel patriot (p. 67). Dintre cei de 
altă dată, se bucură de oarecare înqă- 
duintă nefolcloriștii și... Dutescu-Dutu.

Străinii au regim special. Lor, auto
rii li se înclină, deși uneori bățos. Mai 
bine de 200 din cele 314 pagini de pre
tată și studiu (volumul I are de toate 
468) le sînt dedicate. Karl Biicher — a 
adus servicii «pentru etnografia română" 
(?) (p. 142); C. Caravaglios—autor de 
„monografie compactă", „analitică în 
expunerea ei riguroasă" (p. 47); St. 
Djoudjeff feste etichetat drept „exem
plar pregătit" (p. 49); Wilhelm Wollner — 
autor „de autoritate" (p. 58); R. Traut- 
jnann —„cercetător analitic" (p. 57): H. 
Delacroix—„fruntaș" (p. 61); G. Milar- 
det, de asemenea, ș.a.m.d. (Cititorii se 
pot convinge că autorul citează zeci de 
nume care se leagă de folclorul nostru 
și de ținutul Vrancei, cu tăria cu care 
dînsul își stimează confrații).

Așa se face că, legitim, se ivește în
trebarea : în numele cărui drept. I. Dia- 
ronu transfomă în cimitir folcloristica 
noastră ? A editat o revistă la Focșani 
și a publicat citeva volume (mai „mij
locașe" și mai mici, ca să-i folosim 
terminologia) iar acum anunță încă pa
tru la prezenta monografie, o monografie 
despre monografii, o monografie a păs- 
toritului în Ceahlău și altele). Probabil 
că însuși autorului i s-a părut că aceas
tă platformă încă nu-i suficient de con

vingătoare. Și atunci, în prezenta lucra
re, nu pierde niciodată ocazia autore- 
comandării. Ce crede I Diaconu despre 
I. Diaconu, așa • cum rezultă din litera 
scrisă, e foarte grăitor. Cei ce n-au știut 
din toate acestea, să afle! (La pagina 
269 se scrie : „sub îndrupiarea mea cul
turală, colaborind", Mihail Sadoveanu, 
Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Ion Ma
rin Sadoveanu, Ion Pillat, C.C. Giurescu 
au ajutat apariția volumelor colective 
„Tradiție și actualitate românească". 
Posibil, cîtă vreme, relativ la Iorga, I. 
Diaconu scrie: „De cîte ori ne întîl- 
neam" (p. 249), așa cum despre Sado
veanu mai face precizarea „cu mine", 
(p. 244). Incît nu mai are rost să mal 
recapitulăm celelalte situații similare).

De unde și frecventul semn al egali
tății între sine și mari folcloriști de re
nume mondial. Autorul socoate util să 
se știe că: „ne deosebim radical de... 
A. Marinus" (p. 207) sau că „aceasta 
este (și) concepția lui A. Van Gennep, 
de acord și cu experiența noastră de 
teren” (p. 193). Gennep, din nefericire
pentru cineva, debutase de mult cînd a- 
păreau relațiile monografice despre 
Vrancea.

Nu mai vorbim despre nenumăratele 
declarații în felul : „norma mea" (p. 
92), eu (pp. 14, 15, 80, 262 ș.a.), unde te 
întrebi parcă, de ce lipsesc majusculele.

Merită însă o discuție, dezbrăcînd stu
diul de toate acestea, contribuția reală 
adusă la cunoașterea ținutului Vrancei. 
80 de pagini sînt dedicate concluziilor 
autorului, pe marginea materialului cu
les. Din păcate și partea respectivă este 
folosită pentru, divagații puțin utile, re
torismul sec, mascat în fracul modestiei 
ce se vrea elegantă, debordînd șocant 
Se poate afla cîte ceva despre „Vrancea 
între romantism și pozitivism bibliogra
fic", dar nimic despre genurile și speciile 
folclorului din ținut, despre partciulari- 
tătile acestuia. Un capitol întreg nu
mește alte contribuții: ^.Dibuuri etno
grafice în secolele XIX și XX". Ce a- 
duce nou monografia lui I. Diaconu, în 
afară de materialul pe care cercetătorii 
au a-l interpreta mai mult singuri ? Nu 
rezultă precis. Doar că e vorba de «ab
senta Vrancei din artele plastice ro
mânești’, ca și de „locul unde s-a năs
cut Miorița” (afirmație neconvingătoare 
și — s-o spunem — poale eronată). 
Vrea cineva să știe chestiuni elemen
tare ca: întinderea ținutului, probleme 
de ordin demografic referitoare ia a- 
cesta, chestiuni legate de viata con
cretă a locuitorilor, de-a lungul vremii; 
cu ce s-au ocupat și se ocupă ei; nis
caiva cifre statistice; o sinteză a par
ticularităților dialectale; specificul et
nografic ș.a., nu rămîne decît să caute 
cu grijă tot în sursele incriminate. Căci 
I. Diaconu crede să trateze totul de pe 
un plan superior, spre „norocul folclo
rului românesc" (p. 92), rămîntnd la e- 
tapa directivelor. Doar, după sine, un 
„monografist" (crearea de cuvinte re
barbative este, se pare, o plăcere a auto
rului — vezi șt „baladiștii" (p. 32), 
„tangentează" (p. 54), „rigorist" (p. 72), 
„alfabet" (cu sensul de știutor de carte, 
p. 80), «cîntăret miilocaș' (p. 102) ș. a.) 
„trebuie să cunoască starea folklorulul 
neamurilor înconjurătoare, să știe per
fect folklorul romanic, să fie inițiat în 
folklorul germanic și cel anglo-saxon... 
Nii se poate să-i rămînă strein folklorul 
biblic, cel al antichității greco-romane. 
După cum nici punctul de vedere al et
nografiei și etnologiei popoarelor ex- 
tra-europene” (pp. 68—69). Doar pentru 
Vrancea, spune autorul, «am răscolit și 
cîteva anticării europene și din Ame
rica” (p. 19). Am putea crede că, altfel, 
monografistul riscă să vorbească despre 
ținutul ales în temă, ceea ce autorul 
nostru nu prea face. Cu atit mai puțin 
ne-am putea aștepta la vreo relație 
despre ținuturile vecine și etnografia a- 
cestora: ceea ce ar fi fost obligatoriu 
(dată fiind — nu-i așa? — interpune
rea lor între Vrancea și spatiile extra- 
europene).

E undeva, printre altele,, un mare ade
văr scris de I. Diaconu. Să-l cităm : „Să 
nu se mai cheltuie banul public (el în
seamnă sforțarea materială și culturală 
a întregii noastre colectivități naționale!) 
Cu tipărirea" — să excludem aici numai 
cîteva din cuvintele autorului — unor 
materiale „neavînd nicăieri și pentru ni
meni, vreun rost documentar, ori edu
cativ". „Calvarul acesta cultural" se 
cere evitat.

Am fi putut trece pe lîngă această mo
nografie numai salutînd. Dar nu ar fi fost 
spre folosul nimănui. Exista riscul ca 
autorul să creadă fără pic de zdruncin 
In nemăsurata-i contribuție, ceea ce — 
lntr-o oarecare măsură — ar fi însem
nat încurajarea naivității.

Dar, în acest caz. ,este bine să se în
țeleagă că e mai potrivit și realist să 
nu credem în posibilitatea ca un singur 
ins să refuze, fără o serioasă documen
tare, pe toți ceilalți din domeniul în care 
el lucrează. Căci mult mai ușor se pot 
petrece faptele, invers.

V. Adăscălifei

note
Considerăm Interesantă și u- 

tilă forma găsită de către 
«Biblioteca municipală' din P. 
Neamț, în colaborare cu «Bi
blioteca documentară G. T. Ki- 
rileanu", privind depistarea pe 
de o parte a comorilor biblio
file aflate în colecții particula
re, iar pe de alta prezentarea 
lor marelui public: expozitia- 
concurs.

In vederea acestei acțiuni, 
intitulată «Manuscrise și tipă
rituri vechi aflate în bibliote
cile personale', Eugen Drăgan 
și Valentin Ciucă au întocmit 
un documentat catalog al va
lorilor bibliofile depistate pî- 
nă acum în cuprinsul acestui 
județ. Clasificate sistematic (ti
părituri vechi. Istorie, manua
le școlare, literatură, dicționa
re, periodice, calendare), cărți
le slnt prezentate în mod ști
ințific, cu toate indicațiile ne
cesare, inclusiv detinătoruL 
deci cu adevărat i fise-

Prin numărul titlurilor și 
prin valoarea tuturor tipărituri
lor catalogul pledează pentru ne. 
cesltatea unei acțiuni de popu

larizare a colecțiilor. La rîn- 
dul eL expoziția depășește 
simpla acțiune practică de de
pistare și conservare, transfor- 
mîndu-se Intr-un adevărat act 
de cultură. In ambianta celor 
patru teme (manuscrise-docu- 
mente, carte veche româneas
că. periodice și corespondență 
literară), fiecare colecție per
sonală își găsește cadrul adec
vat de punere în valoare. Din
tre cărțile rare prezente, ci
tăm «Noul testament", tipărit 
la 1703 de Antim Ivireanu 
(deținătoare: Luminița Gavri- 
lescu).

*
Prof. George Beuran din Cluj 

ne trimite date interesante cu 
privire la Școala normală de 
învățători care a luat ființă la 
1 noiembrie 1917 în satul Scu- 
leni de lingă Iași, fiind singu
ra școală de acest fel care a 
putut funcționa pe teritoriul 
patriei noastre in anii primu
lui război mondiaL Inițiativa 
Înființării acestei școli, urmată 
de 60 normaliști șl 90 liceiștL 
aparține lui Gh. D. Mugur.

Ceea ce a caracterizat aceas
tă școală normală din anii 1917 
—18, arată fostul ei elev, a 
fost legătura permanentă cu U- 
niversitatea din Iași, întrucît

toți profesorii universitari, în 
frunte cu Simion Mehedinți, L 
Simionescu, Popovici-Blznoșa- 
nu, I. Ștefănescu, D. Cădere 
etc., veneau la Sculeni și con- 
ferentiau în cadrul acțiunii 
«Cultura universitară a învă
țătorilor*. De asemenea, o la
tură interesantă a instruirii 
viitorilor învățători o constitu
iau anchetele sociale făcute în 
mediul sătesc, după un chestio
nar întocmit de Gh. Mugur.

★
Desigur că în afara progre

sului legat de tehnica indus
trială propriu-zisă, deci de ce
tatea petrochimiei românești, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
ca unitate urbană, cunoaște o 
dezvoltare deosebit de intere
santă, mai ales pentru socio
logi și economiști. De acest lu
cru ne convinge, parțial, șt 
studiul «Industrializare și Im
plicații social-culturale" pe ca
re 11 semnează Valerian Ghi- 
net și Petre Ciobănită, In ul
timul număr al revistei ,A- 
teneu*.

note

ION CREANGĂ INSTITUTORUL
(Urmare din pag. 6-a) 

servase că învățătorii nu înțeleg 
metoda nouă de citire și scri
ere. Ei predau abecedarul tot 
după vechea metodă, iar din 
cartea lui Creangă folosesc 
numai bucățile de cibre.” In 
această lucrare, prima metodică 
scrisă pentru predarea abece
darului la cl I primară, po
vestitorul nostru dă indicații a- 
supra activității învățătorului 
din perioada preabecedară și 
postabecedoră, adică orată ce 
trebuie să facă învățătorul din 
prima zi de școală, de cind 
primește copii de clasa I pinâ 
după perioada cînd aceștia au 
învățat citirea și scrierea. „Po- 
vățuitorul' lui Creangă și lenă- 
chescu a adus mari servicii în- 
vățămintului, fiindcă rimeni nu 
le putea arăta învățătorilor din 
aceea vreme drumul cel bun in 
predarea abecedarului.

Eminescu, conștient de valoa
rea lucrării, trimite Ministerului 
Instrucțiunii un raport pentru a- 
probarea ei. Intre altele spune : 
«Deosebirea între metoda pro
pusă de această broșură șl 
învăța.ec rutinară și mecanică, 
precum se profesează ea in ge
nere în școlile noastre, este de
osebirea dintre învățămintul viu 
și intuitiv și mecanismul mort al 
memorării de lucruri neînțelese

de copii, este deosebirea între 
pedagogie și dresură".

Pentru fondul de manuscrise 
ol Bibliotecii universitare „M. 
Eminescu" s-a achiziționat de la 
Gheorghe Kirileanu «Metoda 
specială a Aritmeticii", treapta 
a ll-a. Pe ultima pagină a 
manuscrisului este notată data 
5. XII. 1864 și semnat I. Creangă. 
Aceasta arată că ms. era al
cătuit după primul on de frec
ventare a cursurilor Școiii nor
male și după întiiul an de învă- 
țâmint ol învățătorului Creangă. 
Este și aceasta o metodică a 
disciplinei respective. I. Cremer 
crede că acest ms. reprezintă 
doar transcrierea îngrijită o cursu
lui de metodica aritmeticii au
diat de el în primul trimestru al 
anului 1864—1865 al Trei Ierarhi. 
(I. Cremer, Scriitorii noștri clasici 
și problemele școlii București, 
1956).

Acestor manuale li se mal a- 
daugă : «Geografia județului 
lași", apărută în 1879, scrisă 
in colaborare cu V. Răceanu șl 
Gh. lenăchescu. In prefață, au
torii arată că s-au călăuzit de 
un principiu pedagogic clasic 
in prezentarea cunoștințelor : au 
pornit de !a apropiat la de
părtat, de la cunoscut la necu
noscut.

Activitatea didactică a lui 
Creangă se completează cu 
;Harta județului lași" (1879) și

«Regulile limbii române pentru 
începători" (gramatică pentru 
clasa a ll-a primară) de Titu 
Maiorescu, retipărită de I. Crean
gă în 1880.

Cărțile alcătuite de Ion 
Creangă și colaboratorii săi au 
trezit unele obiecții în vremea 
respectivă. Astfel, cartea de ci
tire «învățătorul copiilor” a fost 
Criticată pentru greșelile din 
partea ei științifică; iar «Me
toda nouă" pentru că ar fi fost 
alcătuită după un abecedar care 
apăruse mai înainte. Obiecțiilor 
făcute de Ion Nădejde li s-au 
dat cîteva replici pline de ’haz. 
După aceasta polemica s-a în
cheiat. Erorile semnalate au fost 
corectate in edițiile următoare. 
Lui loan Pop Florantin i-a răs
puns că in momentul cînd o 
văzut abecedarul lui Schwartz 
al său era deja alcătuit și gata 
pentru tipar.

O supărare mare i-a făcut șl 
A. Gorjan. Acesta a alcătuit o 
geografie a județului lași în 
care a adoptat planul și a 
transcris multe pagini din geo
grafia lui Creangă apărută in 
1879.

Descriîndti-î activitatea didac
tică și subliniind succesul deo
sebit pe core l-ou avut manua
lele sale, completăm personali
tatea marelui humuleștean cu 
încă o cootdonată cunoscută 
moi puțin de cei care ii iubesc 
opera literară.



CRONICA VESELA

la închiderea edifici
reportaj 
pe lună

Un echipaj alcătuit din 
cei mai distinși scriitori din 
Moldova a debarcat incog
nito, in ajunul Anului Nou, 
pe satelitul pămintului. Tri
misul special al „Cronicii* 
relatează :

Primul a pus piciorul pe 
lună Ion Istrati care după 
ce a privit in jur ar ii zis : 
,Parcă-i la Bolta Rece 1 
Nici urmă de grîu Înfrățit”!

L-a urmat în corpore 
redacția „lașului literar* 
care a amenajat imediat un 
chioșc pentru diiuzarea re
vistei. Numărul curent fiind 
încă sub tipar, au fost puse 
in vinzare șpalturile.

A coborit apoi poetul C. 
Sturzu exclamind de îndată 
ce a privit solul lu

• EU NU POT DORMI NI
CIODATĂ " NIMIC DES
PRE FORMA FUMULUI • 
INTRE DOUA BALENE * 
DEOSEBIREA DINTRE UN 
CEAS DE MINA ȘI UN 
CEAS DE TIPAR • NU 
HAINA FACE PE OM, CI 
VRABIA FACE PE HAINA

Intrebcre : Ce mai faceți? 
Răspuns : Așa... nu așa— 

Antichitatea. Apoi mașina 
cu aburi.

întrebare : De altfel ?
Răspuns : Bine. Cite și mai 

cite... Dorm uneori intre 
două balene ; adică dorm 
îmbrăcat.

întrebare : Eu nu pot 
dormi niciodată în tren. Mă 
uit pe geam, văd cîmpul 
gol și mă gîndesc că tre
buie să mă bărbieresc... 
Ce puteți spune despre fu
mul pe care tocmai il scoa
teți pe gură ? 

nar : „un portret pe nisip 1". 
Dar nu era volumul său da 
mult epuizat, ci urmele pași
lor Iui I. Istrati. Reabzind 
confuzia, C.S. a cerut prin 
radio Teatrul Național, or- 
donînd o anchetă la stu
dioul regizorilor tineri, de
oarece bănuia un complot.

M.R.I. a strigat încă de pe 
scara modulului lunar: „ce te
ren splendid 1“ Ulterior a- 
vea să constate că de fapt 
terenul nu era amenajat, 
că neglijenta este fără mar
gini și nocturnele nu se or
ganizează. A dictat rapid un 
nou voi. de proză: Nedu
merit pe Selena*, fn prez, 
la edit.

Radu earned, căutînd un 
bun plasament pentru re
dacția „Ateneului", a cxp'o- 
rat caracterele vulcanice. 
Nici unul nu a erupt fn 
ciuda recentului său tolum 
de versuri pe care poetul 
îl purta, ca de obied, în 
buzunar.

interviul nostru

Răspuns: Da... nu m-am 
gîndit I Curios. De fapt fu
mez precum pasărea cîntă, 
precum calul paște.

întrebare: De ce tocmai 
calul ?

Răspuns : Calul este un 
animal tragic, el trăiește cu 
un picior in trecut, cu unul 
in prezent și altul în viitor.

Întrebare: Și cu al pa
trulea ?

Răspuns: Al patrulea
zvîrle.

întrebare: Să schimbăm

Poetul George Les nea a 
coborît voios, dar a ieșe
nii de îndată în cabina mo
dulului, deoarece nu găsea 
rimă la „lună” pentru o fes
tivă epigramă... foarte bu
nă.

Artistul Mi’uță Gheorghiu 
a zis: „Of, Chirițoaie, asta 
zic și eu șandrama I”.

Corneliu Ștefanacbe a im- 
plintat lingă crater sulul 
conținind copiile ultimelor 
sale jurnale. Alături era 
loc pentru antijurnalele A- 
nei Blandiana. ,

Dorind să imortalizeze 
momentul, directorul editu
rii „Junimea" a adresat lu
mii cuvintele: „un pas mic 
pe lună, un pas ware la 
Iași 1

După ce a recoltat cfteva 
probe de sol, echipajul s a 
îmbarcat, îndrepti:idu-se 
spre Terra. Amerizarea a a- 
vut loc în zona Bucium 
(la 14 grade Fernet, 15 gra
de Otonel și lfl grade Ri
esling).

acum, dacă sînteți de acord, 
ordinea de idei. Opiniez. 
orice s-ar spune, că un ceas 
de mină este altceva de- 
cît un ceas de tipar. In le
gătură cu aceasta — că 
timpul trece — vă rog să ne 
împărtășiți ce proiecte de 
viitor aveți, ce preferați : 
epopeea sau aforismul?... 
Răsoundeți orice.

Răspuns : Ța I 
întrebare : Adică î Dota- 

liați.
Răspuns : Vezi că aî un 

puf pe haină.
întrebare : Pe haină ?
Răspuns : Pe haină. Nu a- 

colo, mai sus... mai la dreap
ta... așa-așa... aha I... eil... 
uite-l colo... da I da I... ce 
naiba... mai... mal... încă... 
acuma... stop I Aî pus mina 
pe el.

întrebare: Nu e puf că e 
ud. Să fie cu noroc I

Răspuns : La maî mare 1 
Vreau să spun că prefer e- 
popeea.

răvașe
Unui poet căruia îi place să-și vadă 
fotografia alături de versurile 
publicate.

In colțul paginii prezent 
Plivea senin, inteligent. 
„. De unde se putea vedea 
Că-n clipa-aceea nu scria!—

A apărut „Dor ars* de Ovidiu Sturzu.

Dor ce ntt-si găsește locul 
Dorule aprinde locul • — 
(... Ca să ardă cătinel 
Aruncă și cartea-n el)

Unui autor de poeme lungi.

Șase pagini nu-l aiung
E fecund, vede oricine.
Deocamdată scrie lung...
Care cînd va seri și bine ?—

M. Filip e autorul volumului „Prințul 
nisipurilor*.

Volumul e mult prea incert
Deci o reflecție in goană:
Cînd proza-i scrisă în deșert
Talentul e— fata morganăI—

A apărut „Scamatorul* de N. Țic.

Din jobenu-i fermecat
Scoate multe, nu-r minciună. 
Și-n curînd. ru-adevărat 
Va scoate și-o carte bună 1

Reflecții Ia cronica apologetică a unui 
spectacol „salvat* de matinee cu elevi.

Cronica amicului cv’are
Mă face să-l întreb la o adică :
De ce „spectacolu-i de clasă mare* 
—Cînd arc-n sală numai clasă mică I?

La o recentă premieră.

Patru acte-am indurat
1 ticru-l cert, e țapi notoriu.-
—Plus un act necugetat
Că-i înscrisă-n repertoriu 1

Unui compozitor.

I s-a bisat o melodie
Și de-atunci pentru vecie 
Din bis el si-a făcut rețetă 
Și-n tot ce scrie... se repetă.

Unvl prozator care ne promite de mult 
timp o... comedie.

Promisiunea ne irită
Dar spun să se ș'ie :
Tot mai bine-i să promită
Decît să o scrie I—

Spectacolele muzicale au pe afiș cite 
trei-patru autori.

Pe afiș, de vrei nu vrei,
Trei sînt autorii, trei •
Pentru textul ce-1 ascult
Chiar și unul e prea multi

Unn! poet abscons

Lecturîndu-f antumele, 
l-am înțeles doar— numele.

Unei poete

Intra-va în eternitate
Poetă mare, ca... etate.

Unei poete cu relații

Nu e talentată
Ci e... lare-n-tatăl

Unui epigramist ieșean

Versuri bune ca să scrie,
S-a mutat în. . Sărărie

Unui literat bețiv

Nu mă miră nicidecum
Că bea, doar are... volum.

Unul scriitor

Pe cartea-i, praful de 2 coțl
Stă; efeă-i face praf pe— toțL

răvașe
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parodii

GEO DUMITRESCU

NEVOIA DE
A PLECA

LA TECUCI
Motto : — Un’ ta duci î 

- La Tecuci 1“ 
(Frumos dialog popular)

Irrtr-o minunată zi de duminică
(deși, pe de altă parte, 
dacă stau și duc mina la gură, - 
oricum, in sfirșit, este foarte puțin probabil 
să fi fost intr-o marți) 
inf o minunată, zic, zi de duminică 
(ș. apoi, orice s-ar spune, 
pare cert, indubitabil faptul 
că era o zi de duminică 
pentru rațiunea majoră, categorică 
că toate ziarele din acea dimineață 
scriseseră în sensul acesta 
chiar pe prima pagină, sus, 
la menționarea datei)
Intr-o minunată, așadar, zi de duminică 
mă duceam la Tecuci.

aceste pastile contra algebrei elementare, 
contra vidului intim, dominației pancreasului. 
Ce nu se poate face azi cu un creier 
de cinci greieri-putere, 
dar mite cu unul de o litră GP î 
(.Poate fi considerat etalon
- scriu undeva profesorii Lender ți Kramer- 
orice greier matur, în stare
să sară jos din ciubăr").
Și apoi, fraților, desigur, ne-ar trebui 
măcar un calculator electronic, 
un colosal computer fundamental 
care in loc de diode si alte șaibe 
să funcționeze cu greieri 
în marginea Bucureștiului.
(Pentru aceasta se cer 
circa milioane de greieri - 
va trebui să trecem imediat 
la cultivarea lor în găuri pătrate 
mult mai productive).
O, s-ar putea încheia contracts, 
s-ar putea răspund-» in felul acesta 
la atitea mari întrebări nebuloase I

Așa gindeam în acea zi de duminică 
trăgindu-mă pe cimp 
cu vechea mea bicicletă de damă 
în timp ce greierii 
îmi săreau printre spițe și-n manșetele 

pantalonilor 
ca niște scunde, razanta 
jocuri de artificii - 
cînd, 
deodată 
hop că, țîr-țîr, dintr-o tufă o babă I

- Era să te fac apeduct, afurisito, 
o prelucrez eu uaunind
în marea mea batistă cadrilată 
bicicleta in două cu frogi.
Dar baba mă cerceta transpusă, 
imponderabilă, pe sub mină, 
ca pe un ou cu bănuț.

-Ei, nu-i nimic, — adăogai 
văzind că o interesez efectiv — 
(are nervi tari relicva, gindeam, 
probabil deja instruiește 
un pluton de satane in iad 
prin corespondență) 
ascultă, babo, i-am spus, e frumos astăzi, 
nu vrei să ieșim împreună, 
să ne facem laț la șireturi 
poate prindem niscaiva greieri î

Baba tăcea ca o lingură căzută 
după dulap.

- Ascultă frumoaso, rglobio, 
(schimb eu incă o dată canalul) 
sint șef la Poșta Redacției,
nu vrei să trimiți 
ceva, colo, de actuclitate — 
.Relațiile dintre greieri și gărgăuni* 
sau .Distanța dintre picioarele de la spate 
la greierii care plantează puieți", -
- Vă cunosc eu - m-am enervat deodată - 
vă cunosc eu de tinere,
circulația cui vă are
(se vede 
mă enervasem rău) 
că acuș descusuto, beteaga, ccscadoaro, 
ta dau la întors !
(Fără țir-țir. Se făcuse-o tăcere 
de simțeam cum ii oicură babei 
stalactitele, in urechi).

CE ISI DORESC IN 1970?
-

Mihai Nadin — Brașoave trimestriale.
Ion Friduș — Un mic dicționar de maxime tele- 

uzuale. (
Ștefan Oprea — .Puterea Ursului" In loc de „Con

stelația. ..".
Corneliu Sturzu — Directoratul Teatrului National.

Ana Maria Narti — Capul lui Lelouch.
Alecu Popovici — O poveste terminată.
Radu Cosașu — Un an cu o fată fermecătoare.
Radu Cârneci — Un .Ateneu" pe lună.
Teofil Vâlcu — Ste’ele din Weimar.
Anca Ovanez — Recucerirea Troiei.
Vlad Sorianu — Un abonament la .România lite

rară".
George Munteanu — Un exemplar din .Răcnetul Car- 

paților".
Al. Mirodan — Ori ce, dar nu un transplant.
Tudor Mușatescu — 52 X 10.
Al. Mirodan — Orice, dar nu un transplant.
Ștefan Bănulescu — Luceafărul bărbaților.

Al. Piru — Un an cu ramuri.
Nicolae Breban — Un șeptel sănătos.
Direcția Difuzării Presei — „Cr'mica" o dată pe an.
Cronica — Calm I (că nu dau turcii).

Artra — Brașoave lunare.
Monica Săvulescu — Un ten minunat.
Actorul X (.tilical la tv.) — Un neg pe nasul lui 

Victor Parhon.
Andi Andrieș — O grădină cu trandafiri.
Radio Iași — 2.000.000 Kw. idei-putere.
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Vai, trebuie sâ recunosc, fraților, 
cu dreapta pe sonerie : 
nu știam, vă jur, nu bănuiam 
unde voiam sâ ajung 
(eu aflu totdeauna ultimul) 
ieșisem doar să-mi plimb bicicleta 
vecnea mea bicicletă 
de damă bănuitoare la hopuri, 
pedalam cu alte cuvinte fără țintă precisă 
înghițind fericit — ca sugativa 
semnătura unui director — 
aerul cu gizulițe iuți, matinale.

Ca de obicei,

pradă unei vechi ispitiri, 
o luasem razna, pe cimp, printre grciari, 
ca printr-un 
solar fin acustic, încă nestrins.
Era cald, bine, pantă
(depinde da pantă - spune un proverb 

franțuzesc - 
și chiar așa este) 
urcasem un picior pe ghidon 
și mă gindeam, țir-țir, ia nevoile omului.

Omul are, ziceam, fel de fel de nevoi - 
nevoie de doage și cercuri, 
de mai multe litere mari 
h sistemul fonetic 
(cele mici ne ajung) 
nevoie de aluat în buzunarele pantalonilor 

inimii, 
dar marea nevoie rămine nevoia de greieri.

Cu siguranță, spuneam, an de an 
crește, țir-țir, producția de balamale
- nimeni nu se mai poate îndoi - 
dar, ziceam, omul, ziceam, — omul 
care este o ființă lavabilă
are nevoie de greieri.
Fără doar și poate, avem 
foarte multe cravate, 
vitrinele gero ca niște borcane cu gem 

de cravate, 
dar avem 
prea puțin git, da, prea puțin gil 
pe cap de locuitor -> 
ne trebuie, fraților, 
un aparat de tras gitul in sus.
Dar nevoia acută rămine 
nevoia de greieri.

Ah, mai ziceam, schimbind piciorul, 
să fim drepți, 
trăim intr-un secol pozitivist 
dar insă
— ori poate tocmai din cauza aceasta — 
avem tot mai mare nevoia de greieri, 
acută nevoie de greieri, —

- Dar, totuși, de altfel, — revenii eu 
la sentimente mai nobile —
un'te duci ?
- La Tecuci I — răcni baba deodată 
scurt și țepos.

Fraților I

Fraților 1 
Ah, cum de-am putut omite, uita, neglija 
intr-o carieră de altfel ilustră 
TecucruL cozonacii, Tecuciul !_.

Voi, oameni de treabă, 
poeți, troctxiști, fete mari, 
fiecare după numele vostru din schemă, 
băgați de seamă, 
băgați bine de seamă, 
dor toarta bine de seamă : 
acuta, colosala, fantastca nevoie mare 
a noastră, a tuturora, 
moi mare decît nevoia de greieri, 
este de a pleca, de a ne duce 
la Tecuci, peste drum I

moda * moda * moda
Moda anului 1970 prezintă modificări, fapt ce demon

strează fără putință de tăgadă cd efervescența pe a- 
cest tărim e in toi. Pentru anul ce vine, se prevede 
scurtarea dimensiunilor criticii cu aproximativ 2. 3 de
gete deasupra genunchiului. Maeștrii caselor de mod-i 
propun la acest articol ap'icarea danteluței lyoneze pe 
fețele exterioare. De asemenea, in 1970 critica va pur
ta o c țoală â la Marie Antoinet'e (după decapitare), 
din tergaluri ușoare, cu'orf deschise cu buline de a- 
ceeași nuanță, iar in sezonul estival cu decolteu in față șl 
tiv angoasat. Proza se poartă mal larg pe corp. Mode
lele se vor prezenta in parada ce va avea loc in curind 
In ho ui hotelului ..La doi poeți”. Această importantă pie
să vestimentară va fi produsă In cantități îndestulătoare 
de fabricile noastre de textile și In sortimente variind de 
ia prozele simp’e cu un singur nasture, la cele cu /u- 
pon metalic, corsaj și fir de indii. Pentru sezonul de 
ștrand, creatorii de modele au pus de acum In cir
culație proza scurtă model nud. Romanul se va purta 
cu mlnecuțe evazate și buzunare false interioare. Pri
vitor la poezie, creatorii propun reintroducerea în acest 
an a centurii de castitate. Poezia se poartă in anul ce 
vine fără pense și. in genere, revine la moda sac, in
clusiv cămașa de noapte. Drama prezintă puține schim
bări. Se poartă asortată cu cea de anul trecut și de 
acum 2 ani.

Tocul la fel. adică plat.

satiry con

festiv

TEATRUL NAȚIONAL IAȘI 
in colaborare cu Asociația 

ornitologilor 
organizează 

stagiunea 1969-1970
cu următorul repertoriu:

* PESCĂRUȘUL de A.P.Cehov
* PELICANUL de Strindberg
* PASĂREA ÎN CUIBUL EI 

PIERE de P. Ursache
Director, 

Corneliu STURZU

Poetul Radu Cârneci a tost 
prezent în 1969 cu volume* 
le „Iarba verde de acasă* 
și .Centaur îndrăgostit".

Iarba deasă
De acasă
Nu se vinde pentru lauri 
Priponind în ea centauri. 
De-o coseai,
Mai mult scoteai I

Medicul internist George 
Popa a debutat cu .Laudă 
formei**.

Nu e caz de explicații.
La spital, făcîndu-ți norma

i Cu atitea consultații,
Cred și eu că lauzi... forma I

După ce a scos volumul 
.Restituirea focului*, poetul 
Corneliu Sturzu a devenii 
director al Naționalului ie
șean.

I Pentru joc restituit,
Cîntînd stelele și luna, 

î Concurai chiar demiurgii.
Acum ai ce ți-ai dorit. 
Joacă, dacă îți dă mina, 
Cum îți cîntă dramaturgii l

Noua editură .Junimea" și-a 
inaugurat activitatea cu vo
lumul „Ulcioare de piatră* 
de George Lesnea.

Decît piatră de ulcior,
Fie chiar nemuritor, 
Nu e mai cuminte, oare, 
Să bei, viu, între ulcioare îl

Prozatorul Ion Istrati nu se 
dezminte nici cu recentul 
volum „Lumea lumilor mele*

— Nu care cumva să-mi sporo 
văiți mie

Că asta îi taman .Neagra țără- 
nie“.

Acolo umblam desculț în pagina 
cinci,

Pe cînd aici merg, la pagina 8. 
în opinci I

Poetel Ana Mîșlea I s-a 
amenajat o vitrină la Li
brăria centrală cu vreo 
sută de volume din ,Fruc- 

1 tul apeiu.
| Iriqarea dă cît zece

Fructe, cînd îi anul bun.
■ Dar la carte, apa trece

Și volumele... rămîn I
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Convinși de fondul onest 

al devizei .să învățăm cit 
mai mult și mai multe de la 
înaintași" și pentru că Anul 
Nou e totdeauna un prilej 
de a privi în urmă, (înainte 
de a striga: mînați, măăăi ! 
cu condeiul pe ogorul cel 
mult răbdător al hîrtiei), 
ne-am pus pe capul colecți
ilor. Că doar, s'avă arhive
lor, nu ducem lipsă de ■ așa 
ceva, mai ales în lașul tra
dițiilor, al culturii, al slo
vei tipărite etc., etc.

Bineînțeles că, din respect 
pentru străbunici, bunici și 
părinți, nu ne-am permis 
decît a transcrie pe maximă 
vigilentă.

UN SPECTACOL UNIC

„O mare catastrofă s-a în- 
tîmplat pe calea ferată în A- 
merica. Un tren cu voiagiori 
ieșind din șine noaptea, s-a 
scufundat într-o prăpastie în
grozitoare și în cădere au 
luat foc vagoanele. Era spec
tacolul cel mai îngrozitor. In 
joS haosul, răsunînd de ți
petele celor care se scufun
dau în prăpastia d'n mij’o- 
cul flăcărilor care îi consu
mau. In sus cadavrele zbu- 
rînd din stfncă în stîncă 
zdrobite ca să se scufunde 
în haos".

(„Te'egraful P.omân",
5—17 mai 1868)

ADRESANTUL : 
ION CREANGĂ

Protoetia Urbei Iași
Nr. 365

Onorabile Părinte,

Din motivul Inalții ordo- 
|nanți No. 1651, subsemna
tul Protoiereu a-’e onoare a 
vă face cunoscut că sunteți 
oprit de lucrarea diacomei 
pentru totdeauna pînă cînd 
veți da probare de îndrepta
re, dînd legale probe de în
dreptare întru aceasta numai 
vei fi ertat.

ss. A. Gavrilesci'-Economu 

„Curierul Român" nr. 112 
oct. 1871

CONSECVENȚĂ

„Cu cîțiva tineri din Făl
ticeni doritori de a ne scăl
da în aerul răcoros a! nrun- 
ți’or, am decis a face o ex
cursie pedestră la Ceahlău. 
Consecvenți hotăr'rii ‘luate, 
angajarăm o trăsură cît mai 
încăpătoare"...

(Din „Note de călătorie" 
de D. Morțun, propuse 

la „Convorbiri Literare" 
de N. Gane)

PREZENTARE SINCERĂ

„Vîrgolici, răzeș de la Vas
lui, profesor de istor.e cu 
m.ulte tradiții și nu mai pu
ține degradat»". ,

(Din prezentarea lui P. 
Grigorlu-Budușcă la „Ju
nimea")

ROMANUL S-A NĂSCUT 
POET

„Nu fără dreptate s-a zis 
că Românul se naște poet, 
Și la necaz și la» bucurie, el 
știe să cînte.

O nouă dovadă ne-o dă 
soldatul Ghiță Arteni d'n 
Coloana 6 subzistență, de 
loc de pe moșia distinsei 
doamne con*ese Lucia Zapo’o 
Grecianu, d'n comuna Va'ea 
Cl^dji’iii, județul Suceava, 
doamnă care e și proprieta
ra superbei reședințe d'n Iași, 
str. Carol nr. 43 și răspunde 
cu drăaălăcenie la orice act 
de binefacere.

In ziua de 22 septembrie 
1916, în satul Gingeroasa, 
comuna Tu’gheș, pe cînd caii 
lui pășteau iarbă — înr-o 
grădină, văzînd o Ileană Co- 
sînzeană numită Măriuca, so
ția lui Neculai a Zoiții, că- 
tană făcut prizonier neferici
tul, care făcea strujeni de 
păpușoi și-i așeza în ab’gi, 
frumusețea și dră^ălășena 
Pomâncuței, o adevărată po- 
d:că, a inspirat lui Chită 
Ar‘eni versuri'e de mai la 
vale :

Turturică din Ardeal
N-am crezut amu un an 
C-oi ședea, te-oi admira 
Cum strujeni tu vei tăia. 
Tare n ai eș i frumușică 
Cu nume de Măriuoă.
Dumnezeu să-ți deie bine 
Și să ai credință-n mine.

Cam șchioape, nu-i vorbă, 
dar în timpurile actuale tre
buie s-avem nu numai tole
ranță, ci chiar înțelegere pen
tru extropiații de război și 
respect pentru distinsa Doam
nă contesă Luc'a Zapo’o 
Grecianu pe moșia căreia a 
înflorit această floare poe
tică.

I. Maxim

(Ziarul „Fulgerul" — Iași
— 29 mai 1917)

MICA PUBLICITATE'

Văduv refugiat, dar încă 
bine situat ,caut Doamnă se

rioasă, dacă se- poate pentru 1 
trai comun. Discreție absolu- | 
tă. Al. Olteanu — post res- ! 
tant — Iași".

("'iarul „Op'nia" — Iași, 
28 mai 1917)

CONFLICT
i

„Circu’ația vehiculelor a i 
ajuns așa de vie că nu e 

chip să treci strada cu ușu
rința. In automobile nu vezi 
decît doamne, rareori singu
re, ci însoțite de vreun mili-' 
tar și ch.ar de cîte-un civ.l.i 
Ln șofer a lovit eri o tră-’ 
sură în care se a:la o doam
nă și un ofițer. Șoferul, ca 
de obiceiu, a vrut să dispară 
după coiț, dar viteazul ofițer 
a îugit după dineul pînă ce' 
l-a ajuns. L-a prins de gît și 
i-a numărat patru palme, una 
după alta. Vardistul care a 
intervenit în conflict a pri
mit și el două, după care a 
dispărut".

(„Opinia", ■ din 16 iunie 
1917)

RECTIFICARE

„In darea de seamă a șe
dinței Camerei d n 3 iunie 
s-a: strecut din greșea'ă o e- 
roare pe care ținem să o rec
tificăm, stabilind că la inci
dentul personal dintre d-nii 
deputați Cincu și dr. Mano- 
lescu, cuvîntul ofensator de 
tîlhar can codri» nu a fost 
ad’e^a' numai Domnului de
putat V. Sasu".

(-Opinia", din 18 iunie 
1917)

CONFISCARE
„O distinsă doamnă din 

buna societate trimițînd la 
brutărie o superbă p.ăcintă 
spre a fi coaptă, dl. caporal 
de la manutanță sosind in in
specție a decretat că „plă- 
C-ntele e interzise fiind de 
la o civilă". In rucît însă 
doamna se afla la prima aba
tere, caporalul a confiscat nu
mai jumătate d'n plăcintă pe 
care a consumat-a pe loc".

(-Evenimentul" din 30 mai 
1917)

COMEMORARE

„Sarcina sărbăt^ții împlini
rii a 100 de ani de la revo
luția lui Tudor Yladimirescu 
a revenit unui select comitet 
de feme:, care a dispus or
ganizarea cu acest prilej a 
unui magn'fic bal în capita
lă. Prefecturile de județ au 
primit o circulară să expe
dieze la București imediat 
cîte 5 delegate din Fecare 
județ. Delegatele vor că’ătn- 
ri cu un tren sriecial și Ia 
sosirea în gara de nord vor 
fi fotografa'e. De’egato'e vor 
fi a’ese personal de Dl. pre
fect, care vă îngriji; ca ele 
să fie din clasa cită a so
cietății, să șt;e a d»nsa și să 
fie dintre cele b'ne făcute.

Acum aflăm și noi, în fine, 
de ce a fo'-t hăcuit inimosul 
Tudor Vladimirescu".

(.Opinia’' — 11 ianuarie 
1921).
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„Sîn.bătă seara a avut loc 
în ț,aiU(meie ue la S-u,ul i.e- 
gustoie-c o or-gma-a ,,-eia.a 

vtî-pâ-tl‘ L^I-9-llUA-taiu;d a-
cc-Svui gen de puae~e*e, pie- 
CLtixx xcipkLii mixuic iie-
b„ie Su-v» n,a_>che_e cepul 
p.opnu pentru a ie_u cî, j„«i 

u^eiAun^red cuiurui 
personaj îț. curezi.u-
tea și te făcea in ace.aș 
t.n.p — nerăbdător să cunoști, 
cu un rncm.cn, mai devreme, 
aut sp.r.i-i .antezist ai ce- 
Ior.a.u cîv șiMa.e va fi mas
ca cea mai reușită.

Ici vedeai pe Tudor Vla- 
d.n.irescu llueurtînd cu Mar
chiza de Foh.padour, ală.uri 
de Frantz lo_eph și Mar.a 
Antoaneta. Mai încolo, într-un 
colț, o irumoasă venețiană 
(Madame Z.) se plîng.a unei 
drăguțe onencaie (Madame 
Tz.) șpunlnd că în România 
e o mare lipsă de gondole.

Mina de arg.nt (Don nfșoara 
A.B.) a căzut de acord cu 
Mina de aur (Domnișoara 
P.S.) că noile iir pozite nu 
sînt prea serioase și că e inu- 
ti.a și neinieme.aia vîlva ce 
se face in legătură cu criza 
economică"...
(„Opinia ' din 24 noembrie 
19zL).

INTERVIU

„Miss România 1930, dom
nișoara Zizi Teodorescu, ve
nită la Iași în scop de pro
pagandă culturală, ne-a primit 
în camera-i elegantă de la 
Hotel Palace în papuci. Su
perba miss cu ochi pătrunză
tori de cărbune salută lașul 
ca pe o icoană istorică a nea
mului nostru. Apoi, îneîntă- 
toarea fiică a lui Apollo a 
cărei siluetă îna’tă se reliefa 
minunat pr'n eleganta-i tua- 
letă neagră, destul de transpa
rentă ne spune :

— Cea rrai frumoasă sur
priză pe care am avut-o 
vreodată a fost că am reușit 
la bacalaureat.

La plecare, superba frumu
sețe a României a exclamat 
cu aceeași drăgălășenie și 
căldură :

— La revedere !” 
(„Opinia” din 16 martie 1930)

OPERA DE ARTA

Se discută în presă conflic
tul intervenit între Brâncuși 
și vameșii americani, care au 
vămuit sculptura „Pasărea în 
spațiu” cu 240 dolari sub 
pretext că e „un me al de 
ca*ecare consistență și oare
care greutate'.

Cu acest prilej, este re
produs următorul pasaj din 
tariful vamal american :

„O cperă de artă trebuie 
să imite lucrurile naturale, în 
special forma omenească, re- 
prezentîndu-le în juste'e lor 
proporții de lungime, lărgime 
și adîncime, sau numai de. 
Iu ngim e și lățim, e".
(„Lumea” din 3 aprilie 1931)

ECONOMII BUGETARE

„Economii buge'are și iar 
economi’. D'n cauza lor a 
fost desfințată și catedra de 
artă dramatică a Conservato
rului local, Ia care funcționa 
marea Agatha Bârsescu. După 
cîteva memorii adresate la 
centru, dl. Iorga a fost con
vins să o reintegreze pe ce
lebra tragediană. Pînă la ur
mă a fost găsită și soluția 
buge a_ă Eri a sosit adresa 
prin care Agatha Bârsescu 
este încadrată ca pro'es''ară 
la clasa de oboe, unde lip
sește titu’arul'. 
(Lumea din 16 oct. 1931).

CAMPANIE ELECTORALA

Un pasaj d ntr-o dare de 
seamă politică :

„Distinsul om politic V.G. 
Morțun arlîndu-re la Roman 
în fe'ul său electoral, a ținut 
un mare d'scurs în sala cine
matografului, d’n , Înmiita e. 
Păcat numai că însufetita în
trunire a fost, tu’burată de 
agenții opoziției strecurați în 
sa’ă.

Ast'ol, în mome”tul cînd 
V.G. Morțun a rostit aceste 
însuflet'te cv'n'e :

— Sînt fericit că mă a'Iu 
din nmi fn Por-anul ren dra'\ 
sînt fer’ciț că am repo-it din 
nou în acest cras al ml»»»r’i...

T'n clar rnt'rnic și înrăit de 
beție a sfr'aaț ;

— Al c"'*”rji de sfeclă, 
CO”"e Va-ilirX I

A fn-t nrvojo rjo e”a''va”oa 
f-rb-Oonți’or. r’”nît care în- 

trvmrea a continuat”.

(„Opinia” din 20 oct. 1931)

„Ridendo castigat mores" neputîndu-se realiza dealt 
mergînl pe linia „toa'e-s vechi și nouă țoale" și in- 
trucît cu umorul contemporan sîn'em la curent, să cer
cetăm, d n curiozitate, cum se amuzau părinții și buni
cii noștr’. Poate că din reviste’e și almanahuri'e de 
epocă vom mai recolta cite ceva încă „nesubtilizat" 
de umoriștii anu ui 1969.

(Vechime garantată: 50 de ani)

Paderevschi, ambusodor al Poloniei la Paris, își pre
zintă scri orile de acreditare lui Clemenceau. „Tigru!" 
îl examini curios pe sub sprincenele albe, după care 
îl înt-ebă •

— Dumneata ești vestitul pianist și compozitor ajun* 
azi m nistru ?

— Da
— Ce decădere 1 +
Intre femei: . » M.
— De ce nu te căsătorești cu Emil î
— Nu e capabil de nimic
— Atunci ia-1 pe Mișu. 1
— Nici gînd. Ăsta e capabil de orice 1+
D'a'urul compan'ei primește recruții'
— Ostaș, de ce porți ochelari ?
— Îs miop.
-r- Atunci eu, ca grad, ce naiba să port î

4-
— Am auzit că bărbații însurați trăiesc mai mult.
— Aș. li se pari lor viața mai lungă 1

4-
— Puștiul de 3 ani e în pat. bolnav. Mama vrea

să-i d< a linqur ța cu doc'orie. . ... , .
— Să vină bunica să mi-o dea, nu tu.
— O iubești a: a de mult ?
— Nu. îi tremură mina 1

+
Intre s 'ugi :
— De ce-ai plecat de la Ionescu ?
— De frică.
— Cum așa ? Te bătea 1
— Nu. dar acum o lună i-a murit un porc și ni l-a 

dat să-l mfnr'ăm noi. slugile, că fusese bo'nav. Acum 
coci săptămîni s-a întimplat la fel cu un vițel.

— B ne. dar tu ai plecat azi ? I
— Da, fiindcă ieri i-a murit soacra, după ce a zăcui 

un an.
4

Intre femei:
— Ști. dragă, am pozat pentru un tablou: Cleopa

tra și șarpele ?
— Fe icitările mele. Și cine a fost Cleopatra I

4-

— — So(ul meu a sosit azi acasă cu poșta.
— Fxistă un asemenea mod. ?
•—■ Da, l-a adus factorul în spate, că era beat mori.

4-

Vînăto’ul novice aduce, în fine, acasă un iepure.
— Am impresia că nu-i tocmai proaspăt, constată 

soția.
— Am observat și eu .dragă, dar după ce-1 îm- 

pușcasem 1

De la Va’entin Bude citire:
— Femeile se împart în 3 categorii: ’ 1. — cele 

bune, 2. — cele frumoase și 3. — majoritatea.
4-

Un nebun udă pămîn’ul cu o stropitoare goală.
—• Ce vrei să crească aici ?
— Flori artificiale.

4-

—• E minunat praiul pe care mi l-ai prescris, doctore. 
Am uat o doză și mi-a trecut tușea, nevastă-mea s-a 
vindecat cu el de reumatism. Cu restul, am pus ser
vanta să frece dantele la ușă.

La cros, între spectatori:
— De ce a eargă ăștia așa disperați 1
— Ca să iasă unul primul.
— Atunci restul de ce aleargă 1

4-
La tribunal:
— Ai mai fost condamnat ?
— Da.
— Pent-u ce ?
— Am dat cu capul de pereți. . , ,
— Pentru atît ?
— Vedeți, nu era al meu.

4-

— Am auzit că ești însurat și fericit.
— In adevăr, eu îs, însurat și nevastă-mea Iericită I

rncm.cn


CRONICA VESELA

ictionar literar (dar ieșean)
NOTĂ. Persoanele incluse in 

prezentul Dicționar sînt ab
solut fictive. Orice asemănare 
:u realitatea se datorește ero. 
Llor de tipar sau surpărilor 

teren din comuna, Luca.
AUTORUL

ANDRIEȘ, ANDI : El este 
drama.urg. Conducînd cu aten
ție și respectînd regulile de 
circulație, Andi A. ne va pu
tea oferi noi și noi surprize. 
Scrisul său este aplecat spre 
stînga. Perseverează. „Opera 
lui A.A. e adîncă, dar com
plexă" — M.R. Iacoban, Stu
dii critice. ed. U.C.F.S., 1969.

1 B
BABOI, STELIAN : (vezi și Ma- 

che). De departe primul prozator 
român al literei B. Opera sa e 
simțitor influențată de teori
ile estetice cuțitariste. Nu lip
sesc nici împrumuturile din 
Vicențiu Donose ((VEZI), ne
achitate. ,Deși scund, Baboi 
este un scriitor complet..." 
(din Stelian Baboi — încer
care de interpretare a vieții 
fi operei, de V. Cuțitaru și 
Radu Enescu, E.P.L., 1959).

CUSIN, ADI. In co’aborare 
cu S. Wiliam a scris A ti sau 
lasă ? (VEZI ?). Scrie o poe
zie de nu se vede vers cu 
vers. Colaborează activ la 
pagina a 11-a a multor revis
te și cărți. Magazinul i-a con
sacrat unul din foiletoanele de 
la rubrica „Intîmplări adevă
rate" (.A căzut din avion", 
„Mîncat de viu de un arici", 
„Trenul vine și el tot nu se 
dă la o parte" și altele). 
„— Ce faci ? — Bine". (Din
tr-un interviu).

CUȚITARU, VIRGIL. Vede 
un stil tăios. „Vergii îi prete- 
nu nieu" (B. Aboi, Crîșma, ro
man gîrlă, Junimea 1979, ed. 
cealaltă).

BARBU, N (pentru cultura 
generală VEZI și BARBU I., 
BARBU E. și alți Barbu), N. 
Barbu e unul din primii sus
ținători ai ideii că „teatrul e 
pierzanie". Cităm : „De ce să 
mergem la teatru ? Acasă nu 
e bine ?” (Citatul e din : Tea
trul de mîine și de poimîine 
de N. Barbu, studiu, Viața mi
litară, 11/1958, pp. 11—12—13 
14 și urm.).

c

DIMITRIU, DANIEL. A scris 
Stîlcirea stearpă a stilpilor, 
roman-epigramă. Manuscrisul 
e la o mînăstire și va fi gă
sit în 1860 de către Alecu Ru
sso care-1 va atribui lui Vin- 
tilă Ivănceanu.

DONOSE, VICENȚIU. Putini, 
foarte puțini prozatori poar
tă numele de Vincențiu. Do
nose e unul din ei, și ne 
mîndrim cu asta. Scrie o pro
ză s-o tai cu cuțitul. N-are 
stil, dar are timp. „Estetic 
vorbind. V. Donose există în 
plan estetic prin valoarea es
tetică a operei sale” (S. Za- 
harian. Eu și structurile, ar
ticole și note, E.T.).

CHIRIAC, ION (VEZI și ION 
CHIRIAC). Scriitor care se 
revendică de la marii înain
tași (centrali : VEZI Pele). Poe- , 
zia sa este lungă, dar se poa
te citi. Este o poezie vigu
roasă ; elementul zgrunțuros, 
elementul alandala, elementul 
fi icimarginea primează.

CĂLINESCU, AL. ..... Cul
tură întinsă, gata să plesneas
că...” (din George, Sandu și 
Statei — niș-’e că/inești de 
P. R. Uteanu, studiu).

COSTEA, D. „De mic copil 
r: pot să sufăr literatura. 
Dac-ar fi avut codițe aș îi 
tras-o de ele; dac-ar fi avut 
geamuri i le-aș fi spart; dacă 
s ar C așezat pe un scaun i-aș 
5 pus o pioneză undeva. Dac- 
•$ pctea. aș face-o harcea- 
parcea. Dar nu pot". (Citat 
trunchiat din De ce n-am vrut 
sd mă iac critic și totuși m-am 
icul, declarație publicată de 

rev. Paris-Match).

DRUMARU, PAUL. Citindu-1, 
Călinescu ar fi exclamat : „Ce 
este poezia ? Dar ce este poe
ții ?" P. D. a debutat în grupa 
mare cu poemul „Intrinseaca" 
din care spicuim : Intrinseacă, 
intrinseacă ! / Și iar așa". 
(Arici Pogonici, număr oma
gial, febr. 1961, pe copertă). 
Deci Paul Drumaru e poet. 
Timbrul său original e ștam
pilat. Stilul e ingenuu, igienic, 
inginer, ingratitudine, tel. 
11969.

F

CarpĂți sau ila telefon 14368. - 
In tot ce scrie G. Pruteanu 
pune pasiune și virgule. Des
pre el s-au formulat opinii cit 
se poate de așa și așa, ajun- 
gîndu-se pînă la așa și pe 
dincolo. Exemplificăm : „G.P.
e ostil stilului stilat". (D. Di- 
mitr'u, Stîlcirea stearpă a 
stilpilor, cu o prefață și două 
coperte, pp. 217—4129) ; sau : 
„Dacă Georqe Pruteanu intră 
în istoria literaturii, ies eu!" 
(Samuel Beckett, în speech-ul 
de la Nobel).

s

L
LESNEA, GEORGE. In clipele 

de grea restriște, consumați 
o poezie de George Lesnea.

M
FLOREA, DOINA. Eseistă 

este. „Știe scrie recenzie". In
fatigabilă. Are o cultură. Este 
concisă d:n motive de spațiu 
și timp. Scrie din necesități 
lăuntrice, și nu vedem nici o 
rușine în asta.

FILIP, MIRCEA. Asiduu co
labora'or al revistelor Albina 
și Albinul. A debutat în Infor
mația Bucur eștiului printr-un 
anunț la Mica pub'icitate, pe 
care-1 reproducem pentru va
loarea sa biografică: VIND 
primus. A se adresa la M. Fi
lip. Cumpărătorului recompen
să". In recentul său volum, 
Nisipul prințului. Mircea Filip 
creionează o vastă frescă a 
vieții de ieri duDăarriază. 
VEZI și Piața Unirii, noaptea, 
luminată feeric. „M-rcea Filip 
e duios dar teatrul îl iubește. 
Proza sa e lirică, el din greu 
trudește*. (Corul de copii al 
Radiote'eviziunii).

I

MAȘLEA, ANA. Poetă cu 
fior cu tot. Poezia Mâșlei Ana 
e o zburdare, o dez'ăntuire 
frenetică, în spiritul declara
ției programatice a autoarei: 
„Ce-am avut și ce-am pier
dut". Versurile ei se avîntă, 
se mușcă, se ciupesc de pi
cioare, dau chiote, dau tăin- 
bălău, dau lucru marc. Și cîud 
colo poeta e o timidă!

MUȘAT, AURA. Aura Mușat 
a publicat unele poezii și va 
publica altele. Uite-așa trece 
vremea...

O

IACOBAN, M. R. Prozator 
foarte contemporan. Ca stilist 
e remarcabil, dar pești nu 
prinde. Cu microfonul în A- 
t.antida și Nedumerit în Bu
zunar sînt doar două din vo
lumele sale, dar mai are. 
Temperamentul său fragil și 
reținut' nu-1 lasă să se mani
feste și-n publicistică; dar el 
(totuși) se manifestă. Nu-1 in
teresează voleiul, nici volei
balistele, ci morala. A tradus 
și va traduce „Poant'ce’e". A 
scris și romanul Fitilele, pe 
care îl versifică. A abordat 
numeroase genuri, numere și 
cazuri. Locul său în istoria 
literaturii române este în tri
buna A. Poate fi văzut la re
dacție, la televizor «au la 
pescuit. Hobby-uri : susanul 
pe covrigi, revista Cărți noi.

OPREA, ȘTEFAN.......... și
din cauză că s-a grăbit și a 
avut și pile, l-am introdus 
mai devreme" (dintr-o discu
ție orală). Uneori este cu bar
bă, alteori este fără barbă. 
„ȘTEFAN OPREA ȘI PORNEA 
DIN NOU" (dintr-o poezie de 
Nichita Stănescu). Pe numele 
său adevărat Șt O. Prea, scri
itorul s-a dus de mic la ci
nema și acolo a rămas.

p

ISTRATI, ION. Ei, și? (Ci
tește : Iei șî ?). Opera lui I. 
Istrati se împarte 
La 
se 
Și 
om

rîndul ei fiecare 
împarte din nou 
apoi, fon Istrati 
bun.

în două, 
jumătate 
în două, 
este un

Scriitorul așteaptă consacra
rea

PETRESCU, FL. M. „Pieile 
roșii au tam-tamuL -lașul il 
are pe Florin Mihai Petrescu", 
a spus Andre Maurois. La care 
Winston Churchil, care se a- 
fla pa acolo, a răspuns: „Da, 
dar australienii au cangurul 
și bumerangul, pe cînd ieșenii 
au florinmihaipetrescu". Con
troversele încă n-au încetat. 
Opera sa se găsește la Biblio
teca Centrală; întrebați la 
poartă.

POPA, GEORGE. Ce înseam
nă Popa George ? Popa Geor
ge înseamnă multe. Poezie, 
traducere, spitalul C.F.R. Dur 
cauză că e polivalent se o- 
cupă și de pictură. „Feriți-vă 
de omul roș, de omul spîn și 
de omul polivalent" a spus 
Ion Creangă, mare prozator 
român.

•
PRUTEANU, GEORGE. (Se 

citește cum se aude). Tînărul 
scriitor George Pruteanu poate 
fi găsit în stare pură în m-til

STURZU, CORNELIU. (VEZI 
și articolul nostru Direcția 
poeziei și poezia direcției). 
Obsesia lui C. Sturzu este 
restituirea și nu destituirea, 
cum greșit au interpretat u- 
nii critici. VEZI și o piesă la 
Național, nu importă care, 
ideea e totul.

SĂNGEORZAN, ZAHARIA. 
Poeziile lui Z. Sîngeorzan sint 
pline de o nostalgie calmă, 
blîndă. Proza sa este dimpo
trivă furtunoasă, mesiani :ă. 
Ca epigramist scriitorul nu 
s-a manifestat, dar sîntein 
convinși că ar fi dat rezultate 
bune și în acest gen pe ne
drept disprețuit. Nu, Zaharia 
nu ne-ar fi înșelat așteptările 
noastre, el!!!

ȘTEFANACHE, CORNELIU. 
Dintr-un interviu : „— Ce a- 
veți de gînd să scrieți ? — Un 
roman și-nc-un roman și-nc-un 
roman și-nc-un roman..." 
(întrerupem citatul, pentru c-o 
mai tine mu’.t așa). C. Ștefa- 
nache a debutat la Cercul Tî- 
narului Ochios. Romanele sale 
sînt mai mult rotunde declt 
pătrate, dar nu se observă. I 
se poate scrie pe orice adresă, 
citeț.

T
ȚAȚOMIR, NICOLAE. (Co

rect este Țatomirus Nicolaus). 
Dimotus incendo incendere 
imparasilabicum est. Non ocli- 
ferius per av.gustam de iude 
plumbeus capra caprae ca- 
prorum capritium caprisefini.z
i ‘dray.-jte. Ui ce PknAid • 
5t «Xfu Ho,

ZILIERU, HORICĂ. In exil 
De gală craniul mușcă fecioa
re. In ritm de menuet Spre 
trei clepsidre. Și peste-un 
Blind izvor Un candelabru 
cast pipi face cu gînd de 
Rază pală sau crisalidă goală. 
Asta e tîrîrea fragedă, ves
tală în qiulgiu dar fără de 
cipici. VEZI coapse, sîni etc.
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CRONK A PE GLGS

PRESTIGIU
i Se poate spune pe drept cuvînt că Român'a socia

listă are astăzi în întreaga lume buni și numeroși prie
teni. Mărturii ale acestei prietenii Ie putem găsi pe 
toate meridianele lumii. He ies din sfera calculului sta
tistic, simțămintele de stimă și prețuire pentru remar
cabilele rezultate obținute de poporul nostru pe toate 
tărîmurile vieții sociale depășesc cadrul și semnificația 
oricăror cifre, oricît de mari ar fi acestea. He ne dau 
totodată o Imagine semnificativă a sentimentelor de prie
tenie pe care popoarele din diverse colțuri ale globului 
le poartă poporului român, cit și a prestigiului de care 
România se bucură astăzi în lume.

•Poporul sovietic — a declarat G. Sotnikov, prim- 
vicepreședinte al Asociației de prietenie sovleto-române 
— se bucură de marile succese ale poporului român, 
obținute în toate domeniile economiei naționale. Oamenii 
muncii sovietici năztifesc spre întărirea, și în viitor, a 
prieteniei dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România, 
prețuiesc eforturile îndreptate spre extinderea relațiilor 
prietenești între P.C.U.S. și P.C.R. pe toate liniile'.

•încă acum cinci ani se evoca rar numele României 
printre membrii Institutului Franței, a afirmat academi
cianul Jacques Rueff. Astăzi, însă. România, prin pre
zența ei internațională, ne reține tot mat des atenția*.

•Guvernul brazilian urmărește cu atenție și interes 
eforturile autorităților și poporului român pentru a in
tensifica dezvoltarea țării și a ridica bunăstarea națiunii 
române. Succesele obținute in această direcție nu fac de- 
cît să Justifice admirația oricărui observator imparțial și 
să confirme atributele de eficiență ale tuturor românilor. 
Aș dori să subliniez, de asemenea, spunea Jose Magal- 
haes Pinto, ministrul afacerilor externe ' al Braziliei,, co
respondentului agenției Aqerpres, Vasile Oros, dinamis
mul politicii externe românești, îndreptată spre afirma
rea personalității naționale a României și spre apărarea 
păcii in lume*.

I .Aici, în Maroc, noi avem o mare stimă pentru po
porul român*, a declarat ministrul marocan al informa
țiilor, dL Ahmed Snoussi.

Aceasta este România în amintirea celor ce ne-au 
fost oaspeți, sau care au venit prin diferite forme în 
contact cu realitățile românești. Sini mărturii venite din 
colțuri diferite ale lumii: ele relevă succesele poporu
lui român in cei 25 de ani de dezvoltare pe calea pro
gresului și înfloririi patriei socialiste, eforturile susți
nute ale acestuia pentru construirea societății noi. Aceste 
mărturii relevă, în același timp, ecoul bunelor relaț'l cu 
toate țările lumii pe care statul nostru le promovează 
și pe care ie pune în aplicare în politica sa. al pozițiilor 
constructive pe care România le-a adoptat și le adoptă 
în problemele internaționale.

In cuvîntarea rostită la plenara C.C. el P.C.R. din 
10—13 decembrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușvscu arăta 
că: ... .desfășurarea evenimentelor internaționale confir
mă Justețea liniei politice generale și a activității inter
naționale a partidului și statului nostru, îndreptate spre 
întărirea forțelor socialismului și păcii, a frontului antl- 
imperfalist, spre destindere, securitate șl colaborare între 
popoare*.

Succesele remarcabile ale politicii externe a Repu
blicii Socialiste România, creșterea considerabilă a rolului 
și prestigiului țării noastre constituie o confirmare a fap
tului că, exprimînd interesele vitale de pace și colaborare 
internațională ale poporului român, această politică co
respunde, în același timp, intereselor popoarelor iubitoare 
de pace din întreaga lume. La baza politicii noastre 
externe stau principiile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, care, așa cum inveterează 
evoluția întregii vieți internaționale, constituie una din 
condițiile fundamentale ale progresului pe calea instau
rării unul climat de încredere și colaborare intre țări și 
popoare, chezășia consolidării păcii in lume. După cum 
dovedește și practica acestui an pe care îi încheiem, și 
cum a reafirmat de altfel cu tărie Congresul al X-lea al 
P.C.R., în centrul politicii externe a Republicii Socialiste 
România se situează, în mod statornic, prfetenia frățeas
că, alianța și colaborarea multilaterală cu toate țările 
socialiste.

Totodată, România socialistă dezvoltă relații cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor social-politică, pe 
baza principiilor cunoscute, care stau Ia baza politicii 
externe a țării noastre. Dinamica relațiilor bilaterale ale 
țării noastre este relevată de creșterea numărului state
lor cu care întreține relații diplomatice. Rezultatele aces
tei politici sînt oglindite și In faptul că România între
ține In prezent relații diplomatice cu 94 de țări și relații 
economice și tehnico-științifice cu peste 100 de state. 
Totodată, țara noastră desfășoară o largă activitate In 
organizațiile internaționale, ceea ce a adus diplomației 
românești un binemeritat prestigiu. Facem parte din 40 
de organizații internaționale guvernamentale și din peste 
300 de organizații neguvernamentale.

Poziția principială, constructivă a politicii externe a 
Român’ei socialiste se distinge prin înaltul s.mț de răs
pundere față de destinele păcii și socialismului, prin 
efortul căutării unor soluții realiste pentru rezolvarea 
problemelor litigioase, in spiritul colaborării între țări și 
popoare. România se pronunță și acționează cu consec
vență pentru găsirea unor soluții eficiente în problemele 
majore ale contemporaneității, cum sînt prevenirea și 
lichidarea conflictelor internaționale, realizarea securită
ții europene și mondiale, dezarmarea, dezvoltarea eco
nomică, lichidarea definitivă a colonialismului și neoco- 
lonialismului, a discriminărilor față de oameni și popoare. 
Ecoul larg în țările europene a documentelor adoptate 
la Moscova de către întîlnirea conducătorilor de partid 
și de stat din țările socialiste confirmă interesul op'niei 
publice pentru Instaurarea unui climat de conlucrare 
activă, de destindere și pace în Europa.

încheiem, așadar, un an bogat în realizări pe plan 
Intern și în domeniul relațiilor internaționale, un an care 
a contribuit șt mai mult la creșterea prestigiului interna
țional al țării noastre. Niciodată, de-a lunqul întregii sale 
istorii, Românfa nu a Jucat un rol atit de activ în viața 
internațională, nu a participat atit de intens la circuitul 
mondial de valori materiale și spirituale. Ia câUza pro
gresului și civilizației, a bunei înțelegeri între popoare, 
nti a avut atîtea legături Internaționale și atîția prieteni 
pe toate meridianele globului ca în prezent.

Radu Simionescu

l'ctiseala este cea care 
mă omoară.
El se află aici, îmi vor
bește, îl ascult, am im
presia că-1 ascult. Gla

sul lui nu mai ajunge pînă la 
mine. îmi dau bine seama că 
este surprins, perplex, că e- 
xistă un ceva pe care nu-1 
mai înțelege. Acest ceva este 
că eu voi muri. El nu știe. Nu 
știe nimic. Vorbește, surîde, 
își așează mîna peste a mea. 
Un moment totul se confundă. 
Nu mai este el cel care-mi 
vorbește, cel care-mi vorbește 
este medicul. El mă privește. 
11 privesc. Eu știu de-acum. II 
întreb. Ezită. Spun : ,Voi fi 
curajoasă. Vreau să știu*. A- 
tunci spune: .Ați venit prea 
tîrziu." Nu mi-a fost frică. 
Nici acum nu mi-e frică încă. 
Acest glas nici el n-a mai a- 
juns pînă la mine. I) ascult, 
nu-1 mai aud cu adevărat. 
Știu doar că dintr-o clipă în- 
tr-alta îl voi auzi. Mă gîndesc 
Ia soțul meu, la copii, la a- 
partament. Mă gîndesc vag. 
Toate trec prin fața mea, trec 
foarte repede. Ca și cînd ni
mic din toate acestea n-ar fi 
adevărate. Nimic, nici ei, nici 
medicul, nici bărbatul acesta 
care-mi vorbește, care-mi tine 
mîna, bărbatul acesta pe care 
nu l-am văzul alături de mine 
decît odată, la un dineu, băr
batul acesta care mi-a telefo
nat azi dimineață, căruia i-am 
dat această tntîlmre. M-am 
gîndit : .Medicul vine la trei. 
Vă convine ora patru ?* Eu 
însămi i-am indicat locul: 
barul unui mare hotel, un bar 
imens, pompos, cu coloane 
aurite, unde nu se află nicio
dată nimeni. In timp ce ieșeam 
de la medic aveam în fața 
ochilor această întîlnire. A- 
ceaslă întîlnire nu mai avea 
sens Am venit lotuși. Am ve
nii pentru ceva care nu mai 
există, care nu va mai exis
ta. Am iniral. El s-a ridicat. 
Avea exact aerul a ceea ce 
era : un bărbat care aștepta 
o feme:e. O așlepla liniștit, 
fără înfrigurare. O femeie care 
i-a făcut avansuri, l-a^evărat, 
la dineul acela i-am făcut ce
ea ce se cheamă avansuri. 
Am rîs. Am făcut cu och ul. 
Am spus : ,E minunat*. Eram 
fericită. Fercilă pentru ceva 
care nu avea nici o importan
tă. 11 doream. Dorința de a 
înfiripa cu el o legătură. Dar

Desen de D. MAXIMOVTCI

schițâ de FELICIEN MARCEAU 
(premiul GONCOURT -1969)

fără a face o dramă. Nu era 
o dramă. Dacă nu mi-ar fi te
lefonat nu m-aș mai fi gîndit 
la asta. Acum el se află aici, 
îmi vorbește, își caută cuvin
tele, nu mai știe ce 
să-mi spună. O liniște 
se așterne între noi. El nu 
știe că în fața lui se află ci
neva care nu mai esle acolo, 
care nu mai este cu el, care 
nu este nicăieri, care se șter
ge, dispare încet. El trebuie 
să spună: „De ce? Pentru ce 
atunci această întîlnire ? Pen
tru ce această întîlnire pe ca
re a acceptal-o așa de ușor?" 
Esle ea, nu mai sînt eu. Este 
femeia aceea pe care o văd 
în oglindă în fața noastră, o 
femeie frumoasă, în rochie 
primăvăratecă și un bărbat 
care vorbește. Care a început 
să-i vorbească. Dar ale cărui 
fraze nu ajung pînă la mine 
decîl din limp tn limp. Dacă 
el s-ar ridica acum, dacă mi-ar 
întinde mîinile și mi-ar spu

ne : ,Să mergem în altă par
te*. l-aș urma. Pentru moment 
aș fi încă eu. Dar cea care 
eram azi dimineață. Eu cea 
salvată din acest neant, din 
acest vid care începe să mă 
înconjoare. Aș face-o pentru 
a fugi, pentru a așterne ceva 
între mine și frică, frica aceea- 
care mă amenință, pe care n-o 
simt încă, dar despre care știu 
că va veni, căreia îi pîndesc 
primii pași. Nu contează ce. 
Chiar pe el. Chiar acest ne
cunoscut. Nu contează care 
culoar, nu contează care ca
meră. Dar el n-o va spune. El 
trebuie să se gtndească că-i 
prea devreme, că ar fi lipsit 
de tact, că eu nu sînt o fe
meie dintre acelea. Și nu pri
ma dată. Și nu la prima în
tîlnire. Eu, așa cum sînt, n-aș 
face-o. Chiar acum, cînd știu 
că toate nu mai au nici brumă 
de sens. Voi muri, dar sînt 
încă ea, sînt încă femeia din

I .11
oglindă, care surîde, indul
gentă, amuzată, dar pe car», 
n-o duci aȘa... îmi cuprind (e 
iarăși mîna. Acum arg o e_x_ 
presie încordată. Se străduieț',*' 
să împrăștie ceața dintre noi. 
Bărbătește. Serios. Spune că 
este minunat. Vorbește de vi
itorul nostru. El are pn yiitqr. 
Spune: „Unde vei merge ia 
vară, în vacanță? Să vin la 
vară să te întîlnesc ?* Această 
lună va trece, în sfîrșit, și a. 
doua. Frica trece, este aici, 
mă zgîrie. Surîd fugar în o- 
glindă. Spun : .La Entfețal. 
Entretat*. La rîndul lui tr'ece 
prin fața mea și dispare. ț?n. 
tretat nu mai are sens. a, 
trebui să mă ridic, să plec, sg 
mă ocup de singurul lucru 
important, care sînt eu, și ye 
faptul că voi muri. In accsS 
bar, în fața acestui bărbat 
care-mi vorbește, esle viața 
mea care-și consumă timpul, 
sînt eu, care nu vreau s-o pă
răsesc, nu vreau s-o pierd. Nn 
vreau s-o pierd. Nu încă. In 
acest bar nimic nu poate să 
mă lege, în mijlocul coloane
lor aurite, al oglinzilor, pe 
mine și bărbatul care-mi vor
bește, care-mi tine mîna, pe 
barmanul care rostește la te
lefon, în spatele corrploirului, • 
cu voce răgușită, cuvinte cara 
parcă alunecă, alunecă, în mij
locul I niștii. Mă ^aflu în fata 
cuiva pentru care moartea utee. 
nu există, în fața celei din 
urmă ființe care-mi vorbește, 
de parcă aș mai trăi, ă uniri 
bărbat căruia nu-i sînt datoa
re cu nimic, nici măcar Cu 6 
explicație. Tremur. M-au' cu
prins fiori recii. El îmi ține 
mîna. Mă ține de mină. El mă 
reține de cealaltă pgrie. El nu 
știe că el este acer care' mă 
retine de cealaltă parte. N-âm 
fost încă la medic. N-am auzit 
încă ce mi-a spus. .Ține-ml ' 
mîna, strînge-mi-o tafe* Su
rîde. Mă întreabă: ,Mîitae?*. 
I-am răspuns : ,Da“. I-am sptts 
da pentru ca el să-mi țină 
mîna mai mull. Dar eu nu voi 
veni. Eu nu voi mai veni. 
Mi-a lăsat mîna. A făcut un 
semn barmanului. Acesta s-a 
apropiat. Mi-am luat mănușile, 
poșeta. Voi trece prin ușa ro
tativă și în rumoarea străzii 
voi începe, în sfîrșit, să mei.
(Traducere :

NICOLAE NICOARA șl 
PAUL MOLDOVEANU)

cadran • cadran
SARA MONTIEL ÎN PERSOANĂ

O vizită la Sara Montiel acasă :
- Se spune că la 18 decembrie apăreți pentru prima dată 

pe scena unui teatru spaniol.
- Da. t vorbo de un show muzical al cărui libret este 

semnat de Arozamena și de mine. Spectacolul se intitulează 
•Sara Montiel în persoană" și cu acest prilej voi cinta o serie 
de melodii vechi și noi pentru toate gusturile și vîrstele.

- Dar ați făcut și puțină .muzică nouă", nu ?
— Un singur disc cu melodii noi - „Dansînd cu Sara Mon

tiel* — mi-a adus milioane de pesetas. Ceea ce-mi lipsește în
să sînt cupletele. De fapt, am cîntat de toate, mai puțin ope
ră. Nu am voce. O știu. Ceea ce am este un spiriduș pe care 
nu-1 pot sătura.

— Se poate vorbi de o nouâ Sara Montiel ?
— Continui să cînt fără să-mi abandonez stilul; dar^merg 

înainte, ca toată lumea. Rămîn însă la clasicismul meu. Am o 
personalitate bine definită la care nu renunț.

(Se îndreaptă spre pian și pozează cu dezinvoltură pentru 
fotoreporteri).

— Se spune că sînt frumoasă, dar eu nu cred. Soțul meu 
și prietenii spun chiar că sînt .super". Am făcut filme, am cîn
tat ca să distrez lumea.

Eu nu sînt Neruda.
- Dar de ce nu vreți să faceți teatru serios ?

- Nu-mi place. Nu din lipsă de oferte. Primesc chiar su
me serioase, tentante, dar nu-mi place genul acesta.

- Nu din cauză că e dificil ?
- Dificil este să te numești Unamuno sau Goya. Dificil 

este totul. Eu insă voi muri cintînd.
(Se privește în oglindă, apoi soarbe din paharul de whis

ky)-
- Se spune că nu prea sinteți în formă î
- Cînd te vorbește cineva de rău întotdeauna e bine. Uite 

spectacolul „Această femeie’, care a fost criticat serios, susține 
și acum afișul teatrului de revistă.

— Ce s-a intimplat cu emisiunea TV .Tuset Street"? De ce o 
căzut ?

- Nu-mi place să vorbesc de ea.
- Nu cumva pentru că au considerat câ nu sinteți o ac

triță de avangardă ?
- Actriță de avangardă! Pe mine mă văd 350 de milioa

ne de persoane cînd fac film, în timp ce pe ele le urmăresc 
doar vreo 10 milioane.

- In viața familială, sinteți fericită î
— Da. Am un sot care mă adoră.
— Vă mai amintiți de vreun logodnic din Orihuela, cînd 

(ncă vă mai chema Maria Antonia Abad î
— Desigur, cum să nu I Imi amintesc de Adolfo, de Pe- 

rico, de Ramoncito ...
- Dar despre filmul spaniol, ce credeți, este el Ia nive

lul mondial ?
- Sîntem noi în ceva la nivel mondial ? I
— Ce bucurie mare așteptati ?
— Voi merge în curînd la Moscova pentru o primi „Me

dalia Lenin". Abia aștept să plec I

(după „Pueblo* - Madrid) Q. B,
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JULES RENARD: GÎNDURI !
O mică lașitate frecventă e 

aceea de a te pune cu alții îm
potriva unui prieten.

Geneza unui spirit : 1. stupe-
lacție; 2. ironie; 3. entuziasm.

Cuvintele slnt acuzele gîriduri
lor.

Dacă a$ avea talent, aș ii 
imi*at. Dacă aș fi imitat, aș de
veni la modă. Dacă as deveni 
la modă, m-aș demoda iute. Deci 
€ mai bine să n-am talent I

Nu confundați tristețea cu plic
tisul.

Un bun clasic nu merge fără 
puțină mediocritate.

N-avem aceleași gînduri, dar 
avem gînduri de aceeași culoa
re.

Clnd publicul nu e în sală, 
lipsește un persona).

Prudenta e o calitate; să nu 
tăcem din ea o virtute.

Visul este luxul gîndirli.
E o mare dovadă de noblețe, 

atunci cînd admirația supravie
țuiește prieteniei.

Clnd lenea te face nefericit,

are aceeași valoare ca șl mun
ca.

Inteligența noastră e o flacără îl 
în vini.

Citesc ceea ce scriu cu ochii | 
dușmanului meu de moarte.

Cele mai bune cuvinte ala 
mele : cele la care eu însumi 
nu mă așteptam.

Dacă as spune pe cine nu iu- fi
besc, mi-ar rămlne prea puțini 1
prieteni.

Ce păcat că urechile n-au și ■. 
ele expresia lor, ca ochii I

Mallarmă — intraductibil, chiar , 
și-n franceză.

Pe un actor prost aplauzele îl 
fac și mai prost.

Ce liniște 1 îmi aud toate glo
durile. |

A ști să surlzl cînd un om 
de șpirlt îți ghicește micile in
famii.

Prostia omenească. „Omeneas
că* t* In n’us: numai oamenii 
pot îl proști.

Trod. de G. PRUTEANU
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