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BUCOVINA
Intii iți ies in cale, supli, fagii 

să-ți drămuiască-o Suceviță-n zori; 

apoi ies munții din biriogul lor 

cu apele, cu-omătul și cu fragii.

Intii se lasă vulturii in zbor 

spre șesuri încărcate de miragii, 

pe urmă se pornesc, așa ca magii 

spre stea de vis, păduri de brad sonor.

O, țara mea de foșnet și de dulce 

pămint visind cu stelele in ierbi I 

Cind prea trudit coboară să se culce

Voievodul soare smulge dintre cerbi 

o frunză de trifoi și-o mînăstire 

să bea din ele dor și strălucire...

Dragoș Vfcol

In acest număr desene de
MARCELA
CORDESCU

RURAL-URBAN -URBANIZARE
C

eea ce a reușit pînă 
în prezent să stabi
lească statistica și so
ciologia, cu un ca
racter de valabilitate 

științifică indiscutabilă, cu 
privire la relația dintre ru
ral și urban, este carac
terul legic al trecerii de la 
rural la urban, în condițiile 
dezvoltării economice și so
ciale a vieții umane Des
chis puternic de revoluția 
industrială, fenomenul se 
intensifică pe măsura dez
voltării procesului de in
dustrializare. Actuala revo
luție a științei și tehnicii 
îl adîncește mai mult. In 
condițiile ei, alături de sec
torul agriculturii și de cel 
al industriei se dezvol
tă impetuos sectorul ser
viciilor, aceasta alimentînd 
în mod specific rîndurile 
populației urbane. Mai mult 
decît atît. Ruralul face el 
însuși pași hotărîtori în sen
sul transformării sale în ur
ban. Adoptînd tehnica mo
dernă în lucrările și în 
mișcările sale, exigențele 
vieții moderne în orarul său 

de muncă, în legăturile sale 
cu piața, adoptînd confor
tul, telefonul, televizorul, 
mașina, mobilierul și utila
jul modern al locuinței, ru
ralul evoluat devine un tip 
al urbanului, un tip care 
prezintă din multe puncte 
de vedere avantaje față de 
urbanul tipic, obișnuit.

Cercetătorii din domeniul 
vieții sociale urmăresc cu 
un viu interes dezvoltarea 
fenomenului în acest sens. 
Ei își pun probleme de mă
surare a gradului de urba
nizare, de caracterizare a 
stadiului procesului în dife
rite țări, epoci și sisteme 
social-economice, de studie
re a consecințelor ce le 
are procesul asupra orga
nizării viitoare a așezări
lor omenești, și asupra fe
lului de a fi al omului. Pro
cesul de urbanizare este un 
proces complex. El pune 
probleme foarte variate, u- 
nele privind cauzele lui, al
tele privind consecințele 
sale, imediate și de perspec
tivă : probleme urbanistice, 
socio-economice, culturale, 
psihologice, sanitare etc.

Noțiunile .rural* și .ur
ban* sînt noțiuni complexe 
și evolutive, iar, ca atare, 
ele pot fi privite sub as
pecte diferite: ca mod sau' 
stil de viață, ca nivel de 
viață, ca tip de ocupații, 
ca peisaj geografic. Ca stil 
de viață, putem vorbi de 
simplitate rurală în fața 
complexității urbane, de li
niște rurală alături de zgo
motul urban, de tradiționa
lism rural în fața evoluțio- 
nismului sau dinamismului 
specific urban. Ca nivel de 
viață, mai ales cînd punem 
față în față satul tipic și 
orașul, se poate stabili o 
diferențiere între nivelul 
specific rural fată de cel 
urban. Ca tip de ocupații, 
se diferențiază, pe de o par
te, ocupațiile specifice ru
rale, legate mai ales de a- 
gricultură, silvicultură, pes
cuit, păstorit, industrie cas
nică, iar pe de altă parte, 
ocupații de tip urban, le
gate de industrie, transpor
turi, construcții, comerț ser
vicii. Ca peisaj geografic, 
ne referim îndeosebi la as

pectul exterior al celor două 
tipuri: o răspîndire mare în 
teritoriu a populației rura
le, alături de aglomerații ca
racteristice ale populației în 
cazul urbanului.

In toate cazurile, se pot 
ivi zone de interferență în
tre cele două tipuri. Trece
rile de la un tip la altul 
nu se pot delimita în mod 
riguros. In peisajul geogra
fic îndeosebi sînt recunos
cute zonele de legătură din
tre rural și urban sub for
ma' preurbanului. O zonă 
preurbană evoluează totdea
una spre urban, tinde să se 
încorporeze în urban- La 
rîndul său, urbanul își gă
sește adesea în preurban un 
fel de cîmp de respirație. 
Iar fenomenul acesta, de 
respirație a urbanului în 
cîmpul deschis al ruralului 
și, în sens invers, de pre
lungire a ruralului în ur
ban, nu este încercuit; 
cîmpul de mișcare al feno
menului este în continuă 
creștere. Zonele de pendu
lare ale multor muncitori 
între oraș, unde ei își au 

locul de muncă și între sat, 
unde își au domiciliul și 
familiile, se extind și ele 
tot mai mult, pe măsura 
modernizării mijloacelor de 
transport. Aceste zone pot 
fi clasificate astăzi în zone 
de rază mică, mijlocie și 
mare, cele din urmă ajun- 
gînd la peste 50 de kilo
metri distanță de la centrul 
urban respectiv. Și aceste 
zone se apropie într-un fel 
de urban. Muncitorii nave
tiști sînt agenți ai influenței 
urbane în mediul rural în 
care domiciliază încă fami
liile lor. Interferențele sint 
tot mai vizibile între ast
fel de spații și tipuri di
ferite. Trecerile din astfel 
de zone în urbanul propriu 
zis se fac într-un chip tot 
mai lejer.

In sens completiv, în con
dițiile mijloacelor moderne 
de circulație și în condițiile 
dezvoltării unor factori inde
zirabili ai marilor aglome
rații, apare și fenomenul in
vers, de trecere din urbanul 
propriu zis în zonele mai 
liniștite ale preurbanului 
sau în cele de pendulație 

mai mare. Fenomenul este 
foarte bine cunoscut în ță
rile în care s-a ajuns la 
importante aglomerații ur
bane. Tot în acest sens tre
buie să privim extinderea 
sistemului reședinței a doua 
a citadinilor în rural.

In principiu, statistica nu 
poate lucra decît cu date 
comparabile, iar astfel de 
date nu se pot obține de
cît din definiții unitare și 
din tehnici de măsurare u- 
nitare.

Dintre metodele privind 
măsurarea gradului de ur
banizare, statistica s-a o- 
prit cu preferință la for
mula care exprimă ponde
rea populației urbane în to
talul populației. Dar aceas
tă formulă implică determi
narea concretă a celor două 
categorii (elemente de cal
cul): urban și rural. Și toc
mai aici intervin dificultă
țile problemei.

Remarcabil în mod deose
bit în sensul acestei preo
cupări, este faptul că Se-

A|. Bărbat
(continuare in pag. a 3-a)
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NELINIȘTI
Există unii care nu au 

nici o neliniște. Ii întîlnesc 
pe stradă sau în birouri, la 
teatru sau în călătorie, cu 
fețele lor neschimbate, de 
oameni zdraveni care știu să 
mănince și să doarmă^ fețe 
ce lasă să transpară inimi 
împăcate și stomacuri mai 
mulțumite ca inimile. Altă
dată le-ai fi putut ghici re
pede profesia, i-ai ti numit 
fără să greșești : negustori 
de cereale și de vite, an
grosiști de vinuri, patroni 
de birturi ș.a.m.d. Astăzi 
este mai greu, surpriza poa
te fi cumplită. Dacă nimic 
nu este neînsemnat pe lu
me, atunci aceștia, atît de 
senini și de mulțumiți, for
mează prostia, și anume 
prostia inofensivă. Sînt buni 
ca plinea caldă și flasci ca 
jambonul. Viața lor este 
formată din ce dă întim- 
plarea și n7aș putea spune 
că întîmplatea este zgîrcită 
cu ei. „Lasă, tovarăș'e, dă 
știm noi" — îți resp.nge 
orice observație unul din
tre aceștia. Dar nu încrun
tat, nu țipînd, fără conse- , 
cințe, pentru că dincolo de 
cuvinte se află inima lui 
împăcată și stomacul mai 
împăcat, un senin cumplit 
de stătut ca o mlaștină. Și 
totuși aceștia sînt cei buni. 
(Dacă bunătatea izvorîtă 
din prostie ne aduce vreun 
folos!). Repet, sînt buni, 
stau cuminți pe scaunul 
lor, pe bancheta unui com
partiment, sau în fotoliul 
unui teatru și-și rumegă 
propria lor mulțumire. Si
gur, inactivitatea și nepu
tința lor numai bine nu ne 
fac, mai ales cînd de scau
nul pe care stau depind niș
te oameni și niște treburi. 
Există însă o altfel de 
prostie, mai periculoasă, 
mai dăunătoare : cea agre
sivă. Aici nici vorbă că 
inima și stomacul să fie po
tolite. De multe ori obrazul 
galben trădează o neliniște 
intensă, permanentă. Nu, nu 
cred că există la asemenea 
oameni momente de dramă, 
cînd devin conștienți de 
propria lor prostie. Neliniș
tea, insomnia și coșmaru
rile, întreaga lor energie, 
se scurge în legătură cu 
scaunul pe care stă, în le
gătură cu succesele unui 
cunoscut, cu inițiativa și 
intenția celui de sub el. O 
anumită inteligentă, un 
gram măgar s-a strecurat 
aici și este pus la treabă : 
se specializează în a pune 
piedici, în a bara drumuri 
și inițiative. Cînd spune : 
„Lasă, tovarășe, că știm 
noi"—în spatele cuvintelor 
este ceva,ceva, ca o încolă
cire de șarpe, ca o otravă 
verde. Cu tot gramul de 
inteligența despre oare vor
bim, un astfel de om n-are 
nici un moment măcar în 
care să se întrebe: „Oare 
am dreptate Uneori mai 
face și cîte un bine și aș- ’ 
teaptă apoi să vadă ce ecou 
are pentru cunoscuți și, 
culmea, oameni de treabă, 
inteligenți, sclipitori, sînt 
seduși de gestul lui. Nu 
mai vorbim de proști. în
corsetatul Boileau avea 
dreptate cînd spuinea : „Un 
sot trouve toujours tin plus 
sot qui l'admire ...“

îmi trădam aceste gînduri 
unui om considerat foarte 
„distins" — cuvîntul îmi 
displace cumplit — și-i mai 
spuneam că uciderea lud 
Socrate a fost primul sem
nal cînd inteligența s-a în
cleștat în luptă cu prostia. 
Mi-a răspuns rîzînd „inte
ligent" : — „Știi că proștii 
se gîndeau că dacă vor u- 
cide gîștele vor cuceri Ca
pitolul ? Este o idee de a- 
vengură, domnule". — „Nu
mai concluzia cu cuvîntul 
pe care cumplit l-ați mai 
stîlait, vă aparține. Restul 
a spus-o Heine și, dacă 
l-ar repeta acum, s-ar gîndi 
si la dumneavoastră". A- 
tunci și-a descoperit chipul 
de acrit și mi-a întors spa
tele. Am respirat ușurat, 
chiar dacă unii îmi măsoa
ră de pe acum „pierderile". 
Le pot spune că am altele, 
cu totul alte neliniști decît 
aceea să găsesc un prost 
pe care să-l măgulesc.

Corneliu Ștefanache

JURNAL LIRIC
DE CĂLĂTORIE

E o culegere selectivă de 
poezie română și străină con
temporană pe care revista 
Viața românească o publică 
regulat, separat de corpul re
vistei. Argumentul unei ase
menea aparifii este semnat 
de poetul Radu Boureanu, 
care reușește, printr-un au
tentic poem în proză, să jus
tifice necesitatea unui Jurnal 
liric de călătorie semnat de 
nume cunoscute publicului 
nostru. Demostene Botez se.

iar Ștefan Au- 
realizează în

confesează pe un ton de par
titură eseniană, recreînd o at
mosferă' lirică de pe țărmul 
mării' Baltice, 
gustin Doinaș
Cimitirul evreesc (Praga, mar
tie, 1969) o meditație profun
dă asupra vieții și morții tra
dusă intr-un lirism sobru; 
Dragoș Vrânceanu schițează 
intr-un stil ce amintește di
rect de Ungaretti peisaje din 
Sicilia și o excelentă stampă 
intitulată La San Domenico în 
Taormina, din care reținem 
versurile: „Mănăstirea schim- 
bată-n hotel / păstrează mur
murul de rugăciuni / stratifi
cat pe terase, I ca o coajă 
groasă de soare". Lirica stră
ină este reprezentată de Va
lery Larbaud, Andre Breton, 
Henri Michaux, Rafael Al
berti, Lawrence Durrell, Dy
lan Thomas și alții, 
liric de călătorie este 
fie al sensibilității 
contemporane, dens, 
cativ, care trezește 
interes pentru orice cititor de

Jurnalul 
un gra- 
poetice 

semrriii- 
un real

poezie.

PREZENȚE Șl ABSENȚE
Rejine, în mod deosebit, a- 

tenția în articolul „Un mo
ment al dramaturgiei" publi
cat de Dinu Kivu în „Contem
poranul" din 19 decembrie 
1969, concluzia privitoare la 
absentele din cadrul recen
tului Festival național de tea
tru. Așa după cum subliniază 
respectivul cronicar, «eviden
ta faptelor ne. amintește de 
lacune nemotivate. L-am men
ționat — ca absență în fina
lă — pe Paul Anghel; să-i 
adăugăm pe Ion Băieșu și 
Marin Sorescu (distinși, pen
tru Iertarea și Iona, cu pre
miul Uniunii Scriitorilor, în 
anul trecut ; unanim apreciați 
de critică și beneficiind, pen
tru ambele piese, de specta
cole remarcabile, ce se înca
drau perfect în perioada de 
timp condiționată de regula
mentul Festivalului); în aceeași 
situație se află chiar și D. R. 
Popescu, revelația acestui Fes
tival. pentru unii cititori ne- 
atenți ai dramaturgiei (cu 
„Cezar, măscăriciul piraților" 
și alte cîttva piese publicate, 
dar ne jucate încă); ne gîn- 
dim, apoi Ia un mare număr 
de piese, apărute în reviste 
sau volume (de Radu Dumi
tru, Leonida Teodorescu, Teo
dor Mazilu, Iosif Nagliiu, P. C. 
Chitic, Coman Sova, M. N. 
Basarab etc.), dar care n-au 
văzut încă lumina rampei; la 
multe alte piese și la mulți 
alți autori despre care teatre
le se complac în ignoranță 
(din comoditate ?). Completat 
cu toate aceste nume și ti
tluri, tabloul Festivalului (nu 
numai în faza lui finală, dar 
și în cele preliminarii) ar fi 
fost, cu siguranță, mai realist 
și mai reconfortant.

Perfect adevărat.
Dar, pentru ca lucrurile să 

nu se repete și cu ocazia vii
torului Festival de teatru, 
n-ar Ii oare cazul ca organi
zarea acestuia să beneficieze 
și de aportul Uniunii Scriito
rilor (secția dramaturgie) pre
cum și de o mai marcată 
prezentă In juriu — nu numai 
la faza finală, ci și la fazele 
zonale — a unor reputați re
gizori și scenografi, animatori 

ai vieții teatrale contempora
ne, a unor oameni de cultură 
care să corecteze o viziune 
prea îngust-profesionalistă a 
Festivalului ?

Și care să elimine rutina 
măruntă și funcționărească, 
mult prea prezentă într-un 
Festival marcat de atîtea ne
dorite absențe.

LITERATURA LA
RADIO SI TELEVIZIUNE

9

Radioul și televiziunea ofe
ră săptămînă de săptămînă 
substanțiale momente consa
crate unor aspecte ale vieții 
literare. Revista literară radio 
a devenit o apreciată tribună 
de la care scriitorii își expun 
opiniile. Am reținut un edito
rial semnat de Aurel Martin: 
Etica operei literare, model 
de confesiune și aderență sin
ceră Ia principii morale de
mocratice și umane. Viața 
cărților reușește să cuprindă 
aproape toate aparițiile mai 
valoroase. Analizele sînt la 
obiect, cu exemplilicări esen
țiale. Din Salonul literar al 
televiziunii avînd ca temă 
Publicistica literară și actu
alitatea socialistă și ca amfi
trion pe George Macovescu, 
am reținut o concluzie : nece
sitatea reportajului în viața 
literară. (Regretăm absența de 
la această discuție a unor 
scriitori cu serioase preocu
pări în domeniul reportajului, 
cum ar fi Geo Bogza, Zaharia 
Stancu, Eugen Barbu, Ioan 
Grigorescu, Romulus Rusan, 
Nicolae Țic, Petru Vintilă și 
alții.

POEZIA NOTAȚIEI
9

COMUNE
Bazil Gruia (Tribuna, nr. 

51, pag. 4) ne dezvăluie „se
cretele" unei nemaiîntîlnite 
poezii de notație în care lo
cul comun (noi i-am spune 
de-a dreptul banalitate pusă 
în rame) domină. Poetul folo
sește un lexic arhicunoscut și 
căutînd ineditul, emoția, dăm 
peste cimitire de cuvinte. Spi
cuim cîteva citate de o „nou
tate" indiscutabilă : „ochii
încărcați de depărtări", „po- 
eni cu limpezimi de seară", 
„degeaba-mi ceri binoclul ca 
să-l fure", „cetiniș" (1), „vînt 
nepămîntean și inamic", „M-a- 
sorb avid motoare infernale" 
etc. Bazil Gruia confundă sta
rea poetică cu un limbaj rudi
mentar, cu simpla transcriere 
de stări.

T I RAMURI"
Ultimul număr al revistei 

(12) poate fi redus la un sin
gur sector publicistic: al cri
ticii și istoriei literare. Din ce 
în ce mai mult revista craio- 
veană se fixează la o formulă 
care se bazează pe critică. 
Cu alte cuvinte, Ramuri a 
devenit, și nu e nimic rău în 
aceasta, revistă lunară de cri
tică. Numărul pe decembrie 

este rezervat articolelor, stu
diilor, recenziilor, textelor si 
documentelor inedite căci pro
za și poezia au un spațiu 
redus: un fragment de roman 
de Petru Popescu, o povestire 
de Liviu Hotinceanu și un 
grupaj de poezie care nu se 
ridică la valoarea epicii. A- 
bundă recenziile care nu tot
deauna respectă textul ana
lizat. G. Gheorghiță recenzînd 
cartea de eseuri a lui Liviu 
Petrescu (Realitate și roma
nesc) face cîteva afirmații ab
solut gratuite. El refuză lui 
Liviu Petrescu analiza la ope
ra lui Anton Holban și pole
mica cu N. Manolescu care 
e, în afară de orice discuție, 
urbană și cu nerv. G. Gheor
ghiță o găsește însă nici mai 
mult nici mai puțin decît... 
ratată. Reproducem concluzia 
falsă a lui G. G.: „.. .pole
mica Iui L. P. se autodesfiin- 
țează prin neseriozitatea ar
gumentelor’ (I ?).

„VIATA ROMÂNEASCĂ"
Semnalăm cu satisfacție 

preocuparea revistei Viața ro
mânească (11) de a-și schim
ba și îmbunătăți cuprinsul, 
aspectul. S-a renunțat la o 
copertă cenușie, neprimitoare 
în favoarea uneia deschise, 
vie (cu un desen de Rafael 
Alberti). Tot la sectorul de 
grafică trebuie amintită selec
ția de reproduceri din creația 
lui C. Piliuță (Tudor Vianu), 
Fekete Zolt (Constanța), Iulia 
Hălăucescu (Uzina de la Ste
jarul) și alții. Literatura este 
reprezentată de Nicolae Jianu 
cu Manechine și Marcel Mar- 

. cian cu Sezon la Mamaia, 
fragment de roman. In am
bele texte epice nu se desiu- 
șește vreo vagă tendință de 
auto-depășire. Totul e narat 
cu simplitate ce frizează sim
plismul, arta epică fiind re
dusă la știința regizării unor 
conflicte care se declanșează 
în liniște și neconvingător. 
Poezia este, în schimb, de ni
vel acceptabil, datorat versu
rilor Iui Leonid Dimov (Mărul 
cunoștinței) și ale Ninei Cas- 
sian. Variat, sectorul de criti
că : articole, studii, documen
te inedite, recenzii, note po
lemice. Interesant este gru
pajul de mici sinteze referi
toare la activitatea Iui Anton 
Pann, semnate de Maria Ba- 
nuș, A. D. Munteanu, Florin 
Mugur, Al. I. Ștefănescu. 
Mai remarcăm panorama cri
tică a lui Ion Bălu, apoi 
un articol despre Andre 
Gide (Construcția dublei rea
lități) semnat de Ioana Cre- 
țulescu. Vie, plină de miez 
și cu săgeți bine ascuțite e 
Miscellanea. Ceea ce lipsește 
acestui număr sînt traducerile. 
De ce s-a renunțat cu atîta 
ușurință și la cronica tradu
cerilor pe care Edgar Papu 
(de pildă) o susținea cu atî
ta pasiune și competență ?

N. Irimescu

scrisoriprecizare
Solicitat mai de mult de Aca

demia R. S. România de a da un 
referat asupra teoriei cosmologice 
a tov. C. S. Dongorozi, după care 
.universurile" ar trece în „anti- 
universuri" (probabil galaxiile), 
cînd vitezele de expansiune ar 
depăși viteza luminii, am notat 
printre altele următoarele :

.Facem întîi de toate observa
ția că viteza de îndepărtare, după 
formula Doppler relativistă, nu de
pășește niciodată viteza luminii. 
Dacă la ora actuală , deplasa
rea Doppler la unii quasari atinge 
valoarea 2,4, nimeni nu vorbește 
de interpretarea Doppler clasică 
AX V- - = — pentru

X C
care viteza co-

respunzătoare ar fi de 2,4 ori
viteza luminii.

Al doilea și ceeace este mai
important, viteza de expansiune 
măsurată este una față de obser
vatorul aflat pe Pămînt și nu 
față de un alt observator aflat în 
apropierea galaxiei respective. Ca 
atare atingerea unei anumite limi
te a vitezei de recesiune nu este 
legată de o anumită galaxie, care 
ar trece în „antiunivers4*, ci de 
distanța ce o separă de observa
tor. Pentru unii observatori (după 
raționamentul propus) ea ar fi în 
.univers** iar pentru alții în „anti- 
univers**. Ideea autorului a exis
tenței „universului" și „antiuniver- 
sului’, care se transformă reciproc 
unul în altul nu poate avea un 
fundament fizic, pe căile urmate 
de autor în expunerea sa“.

Am reprodus acest pasaj din 
referatul care mi s-a cerut, în 
speranța de a preciza obiecțiunea 
făcută împotriva teoriei în cauză, 
obiecțiune care în mod tendențios 
și denaturat a fost răstălmăcită de 
tov. C. S. Dongorozi în revista 
.Cronica" nr. 48 (199). Consider
că discutarea unor probleme știin
țifice de strictă specialitate, pentru 
stabilirea adevărului, trebuie să fie 
făcută în cadrul unor reviste știin
țifice din specialitatea respectivă la 
un nivel științific și academic a- 
decvat și cu simț de răspundere 
spre a nu induce în eroare pe 
cititori.

Cu mulțumiri anticipate pentru; 
înserarea în revistă a acestei scurte 
precizări, cu deosebită stimă.

Prof. dr. docent CĂLIN POPOVICImoravuri și principii
Este regretabil — deși, totodată, 

și amuzant — că, tocmai în nu
mărul 50/1969 al „României litera
re", în care un intelectual—nescrii
tor este dezaprobat de un mem
bru al redacției pentru puțina con
siderație pe care se susține că o 
manifestă pentru scriitori, unul 
dintre aceștia să-și dea silința de 
a confirma aprehensiunile intelec
tualului dezaprobat. Mă refer la 
„Jurnalul" semnat de Miron Radu 
Paraschivescu, atac cu totul lipsit 
de ținută și principialitate împo
triva lui Mihai Beniuc.

înainte de a încerca să demon
strez în ce măsură atacul cu pri
cina nesocotește niște limite 
obligatorii în coloanele unei re
viste, trebuie introdusă în plină 
responsabilitate, pentru acest atac, 
însăși redacția, care nu-și poate a- 
sigura absolvirea prin nota de de
solidarizare cu jumătate gură de 
la sfîrșit, cînd datoria ei era să 
observe că substanța articolului 
respectiv depășește obiectivele li
terare propriu-zise, singurele per
mise a intra în preocupările re
vistei. Se pare însă că spiritul 
de justețe al revistei, ca și_ lu
mina, șuieră deviații în apropierea 
unor anumite corpuri de maximă 
influență, unul dintre acestea do- 
vedindu-se a fi chiar Miron Radu 
Paraschivescu, care posedă, mai 
mult decît oricare alt personaj li
terar, secretul de a se face ac
ceptat — uneori chiar... suportat. 
Dar, chiar vorba dumnealui : „se 
întîmplă în lumea asta a noastră, 
publicistico-literară, niște isprăvi..." 
„care, după experiența sa, te-ar 
determina „să zvîrli pe totdeauna 
condeiul"...

Putea, avea voie, Beniuc să pu
blice un articol păstos, vîscos etc. 
etc... ? După cîte știm, Beniuc nu 
este decăzut din nici unul din 
drepturile necesare unui cetățean 
român spre a putea să țină în 
mină un stilou și să-i dea în
trebuințarea firească, adică aceea 
de a lăsa pe hîrtie niște semne 
reprezentînd gînduri, sentimente și 
aprecieri. Aceste drepturi au fost 
recunoscute adeseori, chiar unor 
delincvenți de rînd, iar cîteodată 
produsele scriitoricești ale acestor 
păcătoși — mă gîndesc de pildă la 
Francois Villon — fac deliciul, îmi 
place să cred, chiar al vajnicului 
atlet al purismelor morale Miron 
Radu Paraschivescu.

Miron Radu Paraschivescu cere, 
nici mai mult nici mai puțin, de
cît împiedicarea lui Beniuc de a 
folosi condeiul și tiparul. Din cele 
invocate drept „crime capitale" la 
activul lui Beniuc, apare ca pre
cizată numai convingerea manifes
tă a acestuia că este un poet de 
talia lui Eminescu și Arghezi. Ei 
și ? Care poet nu se crede genial? 
Ratatul din „La Horda“ a lui 
Blasco Ibanez nu îngăduia să i se 
spună altfel decît... Homer. O ast
fel de iluzionare este boala care 
bîntuie, cu mai multă sau mai' 
puțină virulență, printre poeți, și 
mai că îmi vine să cred că o 
atare... suferință este tocmai ceea 
ce trebuie spre a crea climatul de 
înverșunare necesar stăruinței pe 
drumul atît de spinos al vanei 
îndeletniciri literare, fata morgana 
a atîtor emiri care nu ajung, poate, 
niciodată la o Mecă, rămasă, pînă 
la sfîrșit, dincolo de orizont.

Dar chiar dacă această, să-i zi
cem, benignă manie a poetului ar
delean ar fi, după un curios cod 
mironraduparaschivesc, o adevărată 
crimă, ar răpi ea lui Beniuc cali
tatea de a emite niște opinii a 
căror periculozitate, sau măcar 
inutilitate, n-a fost dovedită ? Căci 
în articolul său, poetul „Cînticelor 
țigănești" se dedă la tot felul de 
demonstrații, în afară de singura 
care i-ar fi acordat dreptul set 
critice, într-o revistă literară, un 
literat. Aceea că părerile lui sînt, 
în ele însele, nefundate și fără 
valoare. Tot ceea ce nu se înca
drează în aceste premise este vi
zibil datorat unui resentiment por
nit din mobiluri a căror natură 
nu le permite să înfrunte lumi
na, iar conflictele pornite pe ast
fel de baze favorizează stabilirea, 
în mediile literare, a unei atmosfe
re irespirabile, care își face dirt 
ce în ce mai insistent apariția 
Ia noi, devalorizînd scrisul chiar 
mai mult decît spiritul de indul
gență și de reciprocă tămîiere pe 
care tinde să-I înlocuiască.

CAMIL BODEA

Str. Eforiei nr. 8, București
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■siunea a XXIV-a a Institu
tului Internațional de Sta
tistică, programată să se 
țină la Praga în 1938, dar 
care n-a putut avea loc din 
•cauza evenimentelor politi
ce .cuprindea între punctele 
ordinei sale de zi și proble
ma stabilirii unei definiții 
a populației rurale. Henri 
Bunle, în calitate de ra
portor pentru această pro
blemă, ceruse în 1937 ser
viciilor statistice din 35 țări 
informații și propuneri cu 
privire la definiția popu
lației rurale. Și este semni
ficativ faptul că, din 29 
țări care au răspuns la 
chestionarul său, numai 6 
aveau o definiție oficială 
pentru această noțiune, iar 
țări importante ca S U.A., 
Anglia, Irlanda și Norvegia, 
au fost nevoite să răspundă 

■că este „dificil", dacă nu 
chiar „imposibil", să se gă
sească o definiție care să 
poată fi acceptată în gene
ral de toate țările lumii.

Tot atît de semnificativ 
pentru importanța dată pro
blemei în trecut este faptul 
că al XIV-lea Congres In
ternațional de Sociologie ce 
trebuia să se țină la Bucu
rești în 1939 a avut ca te
mă centrală a dezbaterilor 
sale, așa cum arată D. 
Guști, în calitate de preșe
dinte al acestui congres, 
tema „oraș și sat". Nume
roasele comunicări venite 
pentru acest congres din 
partea sociologilor străini, 
publicate în cîteva volume 
sub titlul Travaux du XlV-e 
Congres International de So
ciologie, București, 1939, de 
către Institutul Internațio
nal de Sociologie, în cola
borare cu Institutul de 
Științe Sociale al României 
(regretabil că nu s-a mai 
•ajuns și la publicarea co
municărilor sociologilor ro
mâni), abordează sub as
pecte diferite problema ur
ban-rural.

Dar în multe din lucră
rile sociologice din trecut 
accentul se pune îndeosebi 
pe caracterele distinctive 
ale celor două categorii de 
populații, mai mult pe ceea 
ce le deosebește, decît pe 
ceea ce le apropie. Ches
tiunea ce se ridică în sen
sul acestei concepții este 
dacă fenomenul de urbani
zare este „pozitiv" sau „ne
gativ". Fenomenul este de 
un dinamism accentuat. 
Populația urbană a lumii 
trece de la 20% din tota
lul populației în 1900 la 
40% în 1935. Dar dinamis
mul acesta este considerat 
mai mult ca un „pericol", 
decît ca un fenomen legic, 
ca o „realitate", care tre
buie studiată ca atare, cu 
•consecințele sale asupra u- 
nei structuri sociale care se 
•cere mereu înnoită. Destui 
sociologi din trecut văd în 
procesul de urbanizare o a- 
menințare a râtului ca 
păstrător al tradițiilor și al 
unei anumite etici.

Astfel privită problema, 
se înțelege că noțiunile „ur
ban" si „rural" nu puteau 
fi stabilite științific.

Altfel pun problema so
ciologii progresiști, atît cei 
din trecut, cît și cei de as
tăzi. Ei văd caracterul le
gic al procesului de urba
nizare. Văd desființarea o- 
poziției dintre oraș și sat 
ca „una dintre primele con
diții ale unității societății, 
condiție care, la rîndul ei, 
depinde de un șir întreg de 
premise materiale" (Marx— 
Engels, Opere, 3, E.P., 1958, 
p. 51).

Statisticile actuale, oricît 
de aproximative și de in
complete ar fi ele, confir
mă concepția marxistă în 
problema sat-oraș, rural — 
urban- Ele demonstrează 
mersul impetuos al popu
lației spre urbanizare tota
lă.

Mai există destule țări în 
care gradul de urbanizare 
este încă foarte redus. In 
India, de exemplu, în 1960, 
populația urbană reprezenta 
aproximativ 18% din totalul 
populației, în Pakistan, în 
același an, numai 12—13%, 
în Turcia, în 1960, sub 30%. 
In schimb, în unele țări, ca 
Marea Britanie, S.U.A., Ca
nada, Argentina, Danemar
ca, ponderea populației ur
bane depășește 70—80%. 
Belgia, cu densitatea popu
lației de 300 locuitori la 
kilometru pătrat, nici nu1 
mai raportează populația 

„rurală". Mediul „rural" nu 
mai există în această țară. 
In țările socialiste se re
marcă un ritm deosebit de 
ridicat al procesului de ur
banizare. Polonia, de exem
plu, trece de la 30% popu
lație urbană în 1938 la 50% 
la finele anului 1967. In 
țara noastră se trece de la 
21,4% populație urbană în 
1930 și 23,4% în 1948 la 
38,7% în 1967.

Statistica internațională, 
prin astfel de date, scoate 
în evidență nu numai pon
derea îngustă la care a iost 
redus „ruralul" în țările 
dezvoltate, dar și aspectul 
deschis al fenomenului. Da
tele ei relevă tendința de 
dezvoltare în continuare a 
fenomenului, în legătură 
strînsă cu industrializarea și 
dezvoltarea economică.

★

Interesante sînt, pentru 
cunoașterea mai în adînci- 
me a procesului de urbani
zare, cercetările de sondaj, 
socio-statistice, în domeniul 
ruralului, îndeosebi în ță
rile în care s-a îngustat 
mai mult ponderea acestui 
domeniu sau în care dezvol
tarea economică se desfă
șoară într-un ritm mai ac
centuat. Investigațiile de a- 
cest gen, completînd infor
mațiile obținute pe calea 
statisticii clasice, ne dau 
posibilitatea să pătrundem 
fenomenul în ceea ce are 
el mai complex, în clocotul 
din faza lui cea mai avan
sată. In condițiile acestor 
cercetări, se poate stabili, 
că în lumea „ruralului", în 
această fază, s-a ajuns la o 
importantă difuziune, în di
ferite forme, a elementelor 
urbanului. In unele țări sau 
cel puțin în unele zone 
geografico-economice, s-a 
ajuns la un punct critic, 
la un punct de transfor
mare tumultuoasă a ruralu
lui în urban-

Aspectele sub care se ma
nifestă procesul în această 
fază a Iui sînt diferite : 
ocupațiile de tip urban a- 
jung să reprezinte o pon
dere mare în rural (mai a- 
les prin creșterea număru
lui pendulanților rural-ur
ban), este atras în rural re
gimul de muncă specific al 
urbanului, comportamentul 
ruralului în raport cu piața 
este esențialmente modifi
cat, spiritul politic și reven
dicativ, ca și cel de interes 
științific, al ruralului este în 
mare parte modelat după 
tipul spiritual și politic al 
muncitorului urban.

Totul este caracterizat de 
instabilitate, de o puterni
că mișcare de prefacere în 
acest mediu. Nu avem încă 
rezultatele anchetelor între
prinse în țara noastră în 
ultimii ani de catedra și 
laboratorul de sociologie de 
la București în zonele Sla
tina, Brașov și Vaslui, cu 
privire la procesul de ur
banizare în condițiile tării 
noastre. Ele sînt așteptate 
cu un viu interes științific. 
Dispunem însă deocamdată 
de unele date pentru tine
retul din țara noastră, ca 
rezultat al cercetărilor în
treprinse de „Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului" din București. In 
volumul Tineretul — obiect 
de cercetare științifică 
(București, 1969) se cuprind 
numeroase informații cu pri
vire la conținutul nou pe 
care tinde să-l capete satul 
românesc. Un sondaj între
prins în regiunea economi
că a sud-estului Transilva
niei, în care avem Brașo
vul ca prim centru indus
trial, de exemplu, stabilește 
că dintre 575 tineri care a- 
veau în anul 1952 vîrsta de 
15 ani, 71,2% își mențin 
domiciliul în comunele res
pective, iar 28,8% au tre
cut în alte localități. Din
tre cei rămași în comunele 
respective „57,3% sînt ță
rani cooperatori, 33,2% 
muncitori, din care cea mai 
mare parte ocupați în ac
tivități neagricole (indus
trie, transporturi etc.), lu- 
crînd în alte localități, spre 
care fac naveta zilnic (cca. 
75% dintre ei); 9,5% au 
alte profesii (1,5% învăță
tori, 0,5% profesori, 1,5% 
tehnicieni agricoli, 3,2% e- 
conomiști și contabili, 2,3% 
funcționari, bibliotecari, res
ponsabili culturali etc, iar 
0,5% au alte ocupații)". 
(Tineretul, p. 85).

Acesta este de altfel nu
mai unul din multele exem
ple care pot ilustra fenome
nul de mare prefacere ce se 
petrece în țara noastră în 
anii construcției socialiste.

Dispunem de informații in
teresante și din alte țări pri
vind mișcarea tumultuoasă 
de prefacere ce se petrece în 
mediul rural în faza avansa
tă de transformare a acestui 
mediu.

Rezultatele unei anchete în
treprinse în 1965—1967 în re
giunea Rennes (Franța), de 
exemplu, arată că 95% din 
lucrătorii unei uzine situate 
în Chartres de Bretagne sînt 
de origine agricolă, lucrînd 
ca „muncitori specializați și 
mult mai rar nespecializați". 
Din totalul muncitorilor uzi
nei, 55,6% locuiesc la fami
liile lor agricole, mărind re
sursele acestor familii, iar 
17,6% își păstrează exploa
tabile lor agricole. Ancheta 
stabilește de asemenea, că

RUR AL- 
URB AN- 

URBANIZARE
„numărul lucrătorilor neagri
coli locuind în gospodării fa
miliale agricole este în creș
tere"- (Guenthâel Jegouzo, 
Mobilite professionnelle et 
reduction de la pauvrete a- 
gricole: un exemple dans la 
region de Rennes, 1968).

O altă anchetă, efectuată 
tot în Franța, între martie 
1962 și finele anului 1965, în 15 
comune rurale din arondis- 
mentul Montpellier, cuprin- 
zînd în eșantion 779 gospodă
rii familiale, avînd ca temă 
noile condiții de viață ce s-au 
născut în lumea rurală din 
această zonă, stabilește că s-a 
produs aici un important fe
nomen de difuziune a con
dițiilor urbanului.

Un aspect deosebit al fe
nomenului din această parte 
constă în faptul că „o parte 
nu neglijabilă de menaje ur
bane se instalează în comu
ne încă rurale (s. n.), ceea 
ce, de altfel, privind rever
sul fenomenului, pune pentru 
municipalități' „delicate proble
me’", privind condițiile pe 
care acestea le pot oferi lo
cuitorilor lor". (Jagues Rouzier, 
L'urbanisation, pbenomcne de 
diffusion dans Ie monde ru
ral, Montpellier, Centre re
gional de la productivity et 
des etudeș economigues, 1967).

Foarte interesantă este, pri
vind în esență aceeași pro
blemă, ancheta efectuată de 
„Mișcarea internațională a ti
neretului agricol și rural ca
tolic' (M.I.J.A.R.C.) din Lou
vain (Belgia) asupra unui nu
măr de 8 000 de fii și fiice 
de agricultori, necăsătoriți, în 
vîrstă de 18—25 ani, din 10 
țări europene (Austria, Spa
nia, Portugalia, Elveția și cele 
6 țări ale Pieței Comune), lo
cuind în localități cu carac
ter rural.

Problemele cuprinse în cer
cetare sînt diferite: studii, 

profesie, locul în societate al 
acestor tineri, preocupările 
lor, dorințele lor etc. Ceea 
ce ținem în«ă ca esențial în 
cadrul temei noastre, este fap
tul că mai puțin de jumătate 

dintre acești tineri sînt agri
cultori. Considerați după ocu
pațiile lor și după dorințe, cei 
mai mulți dintre ei, numai 
într-un mod impropriu mai 
pot fi considerați ca „rurali". 
(8 000 jeunes ruraux d'Europe 
nous disent... Louvain, 
M. I. J. A. R. C., cf. revistei 
„Population", Paris, 1969, nr. 
3, p. 591).

Prefacerile de acest fel în 
structura ruralului ridică u- 
nele aspecte și probleme te
oretice noi ale procesului de 
urbanizare, privind în special 
noțiunile de „urban" ‘ și „ru
ral". Nu ne referim aici la 
delimitările administrative, 
care sînt atît de convențio
nale de multe ori. Privim no
țiunile „urban" și „rural" în 
conținutul lor real. O clasifi
care științifică nu se poate 
confunda cu unele delimitări 
convenționale.

Cea dintîi întrebare ce se 
pune în sensul discutării a- 
cestor probleme este urmă

toarea: dacă procesul de ur
banizare conduce, așa cum de 
altfel însuși cuvîntul „urba
nizare" o arată, spre stinge
rea ruralului în urban, care 
este conținutul urbanului spre 
care evoluează ruralul ? Se 
știe că ruralul evoluează și 
se integrează în urban în 
forme diferite: prin părăsi
rea unor sate, prin încorpo
rarea unor sate în urban (fie 
ca rezultat al expansiunii u- 
nor sate din preajma orașe
lor, fie ca rezultat al extin
derii intereselor orașului a- 
supra unor astfel de sate), 
prin sistematizarea unor sate 
dinamice care-și cîștigă tot 
mai mult atributele urbanului, 
prin adoptarea de către orice 
așezare campestră a condiții
lor urbanului. Se naște oare 
din aceste forme de mișcare 
ale așezărilor rurale o anu
mită formă sau anumite for
me de „urban"? In urma a- 
cestui proces, îi mai rămîne 
ruralului vreun sector intan
gibil al său? Ce se mai păs
trează din particularitățile 
sale ?

Rural (de la latinescul ru- 
ralis) înseamnă sătesc, adică 
purtînd caracterele satului, 
iar sat (de la latinesul fossa- 
tum) înseamnă așezare locui
tă de țărani, adică de oameni 
ocupați în mod specific cu 
agricultura. Dar tot în rural 
se înglobează astăzi și așe
zările de fermieri, mai mult 
sau mai puțin mari, de struc
tură capitalistă- Și tot rural 
însemnează și forma superioa
ră a întreprinderilor agricole 
socialiste la care s-a ajuns 
în țările socialiste, cu ansam
blul așezărilor umane legate 
de ele și cu condițiile lor de 
viață, pe cale de continuă ri
dicare.

Se pune întrebarea : ce ar 
putea însemna urbanizarea a- 
cestora ? Ar putea însemna 
oare transformarea lor în o- 
rașe agricole ? Poate că nu 
este tocmai acesta cazul. Ten
dința este ca activitățile nea
gricole să se infiltreze peste 
tot în rural. Și atunci, nici 

aceste orașe n-ar mai rămîne 
numai „agricole'. Prin diver
sificarea nevoilor omului și a 
producției, prin dezvoltarea 
tehnicilor de producție în toa
te ramurile, prin extinderea 
sectorului serviciilor, se va 
ajunge la diversificarea ocu
pațiilor și a mobilității socia
le și în aceste locuri. In plus, 
printr-o căutare în continuare 
a echilibrului dintre urban și 
rural, se va intensifica feno
menul de reorientare a unui 
număr tot mai mare din lo
cuitorii marilor orașe spre a- 
șezări mai liniștite.

Evident, pe calea aceasta, 
astfel de așezări, mai liniștite, 
cum le-am numit, se cere să se 
asigure un anumit confort, să-l 
numim „de tip urban", mij
loace de informație și condi
ții social-culturale moderne, 
mijloace de circulație moder
ne.

Se adaugă aici și întreba
rea : o dată îndeplinite aces
te condiții, mai rămîn așeză- 

rile respective, oricum ar fi 
ele numite, în patrimoniul 
„ruralului" sau trec în cel al 
„urbanului" ? In ce sens se 
stratifică realitatea socială 
trecută prin procesul de ur
banizare ?

Se înțelege, ne referim aici 
la un moment în care pro
cesul de lichidare a opoziției 
dintre sat și oraș ajunge la 
maturitate. Admitem „urbani
zarea" ca un proces de lichi
dare a ruralului ? Sau o con
siderăm ca o transformare în 
sistemul ruralului ?

In mod practic, procesul de 
urbanizare își are mersul său 
înainte, mai mult sau mai 
puțin sprijinit de aparatul ad
ministrativ comunal și de 
stat. Societatea, în dezvolta
rea ei, privind problema în 
lumina legilor istorice ale 
dezvoltării, va fi mai buna, 
iar așezările umane („urba
ne" sau „rurale") vor fi in 
viitor altele, mai adecvate 
cerințelor omului. Omul se 
luptă pentru mai bine, iar re
zultatele luptei sale se con
cretizează în condiții tot mai 
bune pentru sine, pentru, 
viața sa materială și cultu
rală, pentru progresul uma
nității și umanismului. „Lirba- 
nul" și „ruralul", în perspec
tiva acestui progres, înseam
nă în primul rînd mediul pe 
care omul și l-a creat și pe 
care tinde să și-l perfecțio
neze ca sediu de bază al ac
țiunilor sale de muncă și de 
gîndire, al odihnei sale, al re
creațiilor sale, al spiritului 
său social și creator. In mod 
rezultativ, el reflectă și con
cepțiile omului despre viată, 
aspirațiile sale, dinamismul 
său, dimensiunile pe care le 
atribuie el vieții, spiritul său. 
Accentul rămîne însă pe as
pectul de condiție vitală ce-l 
are mediul social pentru cm.

Organizarea condițiilor de 
viață ale omului, ale societă
ții sale, implică o organizare 
calitativă (se înțelege, pe trep
te tot mai ridicate) a mediu
lui de viață al omului. A- 
cesta este în definitiv lucrul 

esențial în procesul de ur
banizare.

In această accepțiune, 
considerăm că, în esență, 
este același lucru să vorbim 
de un rural urbanizat sau 
poate, folosind un cuvînt 
care se pare că lărgește no
țiunea, de un campestru ur
banizat (cu privirea orienta
tă mai mult spre peisajul 
campestrului) sau de un ur- 
ban-campestru, ca tip de 
urban derivat din rural (cu 
orientarea mai mult spre ci
tadin). Apar aici două fețe 
ale aceleiași noțiuni. In pri
mul caz, iese în evidență 
ideea unui rural evoluat 
(modernizat), în al doilea, 
vorbim de un nou tip de 
urban, ceea ce, în fond, este 
același lucru.

Urbanul, în înțeles obiș
nuit, este strîns legat de 
noțiunea de oraș, iar orașul 
este un sistem economic și 
social-cultural unitar, carac
terizat de o mare aglomera
ție de locuințe și de oa
meni, o reunire de sectoare 
economice și social-cultura
le diferite (industrie, co
merț, administrație, învăță- 
mînt și cultură, servicii, 
parcuri etc.), de o mare 
mobilitate a aglomerației 
sale umane (bazată pe un 
sistem de circulație adecvat 
cerințelor mulțimii), de un 
sistem informațional speci
fic, de o mare influență e- 
conomică și social-cultura- 
lă asupra zonelor preurbane 
și mai îndepărtate. Un oraș 
este, în același timp, o ma
re piață de consum.

Dar, în condițiile dezvol
tării istorice și ale diversi
ficării cerințelor omului, a 
intervenit diversificarea și 
în categoria urbanului. (Ca 
de altfel și în cea a ruralu
lui). In condițiile societății 
moderne, întîlnim urbanul 
sub forma unor mari aglo
merații urbane (sau com
plexe urbane), în care se 
integrează așa numitele o- 
rașe satelite, cu funcții 
complexe, gravitînd spre 
centrul economic și cultu
ral din a căror sferă fac 
parte, orașe industriale, dez
voltate în jurul unor în
treprinderi industriale im
portante, orașe dormitoare, 
ai căror locuitori lucrează 
în sectoarele de mare den
sitate ale complexului urban 
respectiv. Tot în urban se 
integrează tipurile de orașe 
mijlocii și mici care-și păs
trează încă autonomia.

Ne punem însă întreba
rea : oare nu s-ar putea în
scrie între tipurile de per
spectivă ale urbanului și 
urbanul-campestru ?

Noi credem că se poate 
da aici un răspuns afirma
tiv. Urbanul — campestru 
n-ar fi un oraș în sensul 
obișnuit al cuvîntului, n-ar 
fi o așezare „dormitor" pen
tru unii care ar lucra în 
centre sau părți de mare 
aglomerație a orașelor. 
N-ar purta nici caracterul 
de mare piață de consum. 
Atrăgînd avantajele confor
tului urban pentru sediul 
social al omului, condițiile 
informației și circulației 
moderne, tehnica și știința 
modernă în activitatea omu
lui urbanul — campestru 
păstrează avantajele peisa
jului rural și al recreației 
campestre, de care omul 
totdeauna se bucură, pe ca
re, îndeosebi omul aglome
rațiilor urbane „moderne" 
știe să le aprecieze. Este, 
fără îndoială, un tip de ur
ban costisitor, dar care poa
te atrage în patrimoniul e- 
conomic, social șl spiritual 
al omului compensații de o 
valoare proporțional mai 
mare. Să nu fie, oare, aceas
ta, perspectiva de viitor a 
ruralului ?

Putem oare să nu privim 
în această perspectivă și 
măsurile privind la noi sis
tematizarea așezărilor rura
le?



LUKI GALACTION- 
PASSARELLl

Salonul de expoziții al Ate
neului are în aceste zile, ca 
oaspete de seamă, po artista 
Luki Galaction—Passarelli. Fiică a 
lui Gala Galaction, îndreptindu-și 
pașii în anul 1932 spre pămintul 
caldei Italii, Luki Galaction este 
un nume notabil al artei ita
liene contemporane, al acelei 
arte peste care veghează tute
lar gloria eternă, tiranică cen
zură a valorilor, gloria lui Ra
fael, Leonardo...

Vernisajul bucureștean ne-a re
velat o excepțională coloristi. 
Luki Galaction crează sub fasci
nația culorilor, mirajul croma
tic este sensul primordial și ul
tim al artei sale. Vivacitatea me
ridională a pastelor, armoniile 
incandescente, tensiunea conflic
tului pictural, un anume statuar, 
sînt datele unei sensibilități fre
netice. Teoreticianul-profesor An
dre Lhote ar aduce suficienta 
obiecții unei asemenea profesii 
de credință estetică definită 
pătimaș, ignortnd cu bună știin
ță vigorile complementarității e- 
fectelor de culoare. Cultul aces- 
ta păgîn al culorii naște un li
rism abundent, baroc, copleșitor, 
emanînd din niște detalii colo- 
rice toride, insolite. Luki Ga
laction este o perfectă cunoscă
toare a «artei muzeelor*. Revin 
în creația sa ecouri abisale din 
marea artă a veacurilor de mij
loc. Un neoclasicism inteligent, 
frapant prin laicizarea misterelor. 
.Eroii- tablourilor sînt apariții 
stranii, niște contemporani bizari, 
obosiți, drapați în mantii și a- 
titudinl sacerdotale, de oracoL 
trăind parcă obsesia vremilor de 
altădată, în Italia acestor ani. 
Madona care revine constant în 
meditația artistei (tulburătoare ea 
însăși...) este de fapt o iposta
ziere a propriului eu fizic și 
psihic. Totul se preface sub a- 
cest penel (muiat parcă de-a 
drentul în cupele inimii), în 
cantilenă. în freamăt, în poezie I 
Am simtit în fata pinzei „Ciclu 
evolutiv" sau „In viscerele pă- 
mîntului", refrenele adtnci ale 
.muzicii sferelor", solemn încân
tată pe claviatura unei orge coe- 
mice.

Cîtova întrupări Inedite ale 
chinului celui care a fost neui
tatul autor al .Morii lui Căli
far", rechemat de dincolo de fire, 
o readuce ne artistă în penalul 
carnatin. Portretul lui Ion Tucu- 
lescu e«te un omaoiu adus ma
relui român. In subteran, viziu
nea sa plastică este nutrită de 
fondul de aur al coloristului ano
nim trăitor ne nlaiurile noastre. 
Luki Galaction-Passarelli reali
zează în acest sens o sinteză : 
dorul Mioriței, restructurat în 
tiparele școlii italiene. Farmecul 
este indicibil.

Artista a avut amabilitatea să 
ne acorde, la vernisaj, un scurt 
interviu. k

— .Este emoționant să-ți re
vezi leagănul copilăriei. Eu vin 
de așa de departe, am călătorit 
mult, ca să ajung aici, unde am 
o singură nădejde, să reușesc să 
cîstiq măcar pe unul dintre co- 
leqii mei de generație, pentru 
ideile mele în artă. Arta a por
nit pe o pantă care a obosit 
puțin lumea... Dar nu vreau în a

ceste clipe, atît de frumoase ale 
vieții mele, să intru în pole
mică...".

Aș vrea să revăd casa 
părintelui meu Gala Galac
tion. Am să merg în comuna 
unde s-a născut, a cărei nostal
gie am simțit-o mereu, ca pe un 
glas sfîșietor, pe meleagurile I- 
taliei. Asta este o amendă pa 
care trebuia să o plătesc nea
părat, la un moment dat, în 
viața mea...

_ Doriți să comunicați ceva 
revistei noastre...

— „Aș vrea să mărturisesc a- 
cestui pămînt alor mei, că m-ara 
simțit mereu, de-a lungul ani
lor, atașată de plaiurile Miori
ței i ecourile acestui simțămînt 
se regăsesc în arta mea. Trans
miteți tuturora o urare din bă- 
trîni i La mulți ani I

C. COSTIN

PE PLATOURI
Pe platourile și în laboratoa

rele de la Buftea ale Studiou
lui cinematografic „București" se 
află în diferite faze de lucru, 
noi filme artistice românești.

Astfel, în curînd se va trage 
primul tur de manivelă la fil
mul de debut al tînăruiui regi
zor Mircea Moldovan — «Eclipsa 
de soare", realizat după nuvela 
cu același titlu a lui Ion Lăn- 
crănjan.

In aceeași fază se găsește și 
filmul muzical .Cîntecele mării", 
coproducție româno-sovietică. Re
gizorul Francisc Munteanu care 
semnează și scenariul împreună 
cu Boris Laskin, urmează să fil
meze la Constanța, Soci, Lenin
grad, Moscova și București, ln- 
tîmplări lirice și amuzante înso
țite da muzica lui Temistocle 
Popa.

Echipa de filmare condusă de 
regizorul Sergiu Nicolaescu, care 
lucrează la producția in două 
serii .Mihai Viteazul", a turnat 
pînă acum aproape jumătate din 
film. O dată cu venirea sezo
nului rece vor fi turnate sce
nele de iarnă, urmînd ca în pri
măvară să fie reconstituite lupte
le de la Călugăreni, Mirăslău și 
Gorăslău, chiar pe locurile unde 
s-au desfășurat istoricele bătă
lii.

Dinu Cocea continuă filmările 
la .Zestrea domniței Ralu** și 
„Săptămîna nebunilor", două pe
licule concepute de tlnărul re
gizor în colaborare cu scenariș
tii Eugen Barbu și Mihai Opriș, 
ca o continuare a primelor trei 
serii din peripețiile «Haiduci
lor*.

De asemenea, regizorul Manole 
Marcus lucrează la finisarea 
noului film .Canarul și vis
colul". după un scenariu da 
loan Griqorescu. Acțiunea sa 
petrece în anii grei ai ilegali
tății, cînd tinerii comuniști nu 
pregetau să-și primejduiască via
ța pentru a duce la bun sfîrșit 
acțiunile inițiate de mișcarea 
muncitorească d’n România.

¥
In Seda pașilor pierdut! (In

stitutul politehnic), cercul de artă 
plastică al Casei Tineretului a 
deschis o nouă exoozitie de artă 
plastică. Expun : Gh. Lungu. M. 
Zait și A. Baraboi.

Gh. Lungu, cel mai îndrăzneț, 
este și cel mai original. Deși e 
vizibil tributar cubismului (ca în 
Natură statică cu cub. Cei trei 
muzicanți etc.), Gh. Lungu reu
șește să-și impună viziunea în 
Memoriu Brâncuși și Strigăt în 
noapte. Celelalte lucrări sînt 
realizate într-o manieră școlă
rească.

Mai siqur pe uneltele sale 
pare a fi M. Zaiț. Acuarelele 
sale, în special In parc și Mi
tropolia orașului, sînt interesante 
interpretări ale peisajului citadin.

Inegal este și A. Baraboi. că
ruia îi reusesc pastelurile (Toam- 
no. Flori de cîmp, Toamnă la 
Cetățuia). De cele mai multe ori 
însă cade într-un descriptivism 
școlăresc care anulează evoluția.

Ar fi fost binevenită o mai 
judicioasă alcătuire a expoziției. 
Lucrările n-au fost selectate cu 
destulă exigență.

CORNELIU POP EL

MUZICA
ȘI-A CUCERIT 

LIBERTATEA ?
Incâ la începutul neliniștitu

lui nostru secol, compozitorul 
Feruccio Busoni avansa o idee 
care va deveni, în unele cazuri 
prin absolutizare, esența teo
riilor estetice privind condiția 
muzicii contemporane: „Muzica 
— scria el — s-a născut liberă 
și destinul ei este să cunoască 
libertatea". Astăzi, după nenu
mărate și uneori vajnice discu
ții și după tot atit de mul
te și la fel de categorice ex
periențe, s-ar putea încerca o 
apreciere generală asupra re
zultatelor efortului de lărgire a 
universului sonor și a tehnicii 
de creație. Dar, descoperirea 
unor noi elemente de limbaj șl 
a unor noi modalități de orga
nizare a gîndirii muzicale a în
semnat, totodată și «cucerirea 
libertății' în actul — atît de greu 
de definit — al creației muzi
cale ?

Libertatea muzicii, Invocată 
de reprezentanții avangardei, se 
reduce, în ultimă analiză, la 
desprinderea artei sunetelor din 
cătușele structurilor tradiționale, 
ale sistemului temperat și ale 
spiritului romantic care subor
donase literaturii și psihologiei, 
logica și esența discursului mu
zical. De la A. Schonberg la 
O. Messiaen, de la E. Varese 
la P. Schaeffer șl K. Stockhaus
en, procesul de înnoire a mu
zicii a cunoscut o evoluție spec
taculoasă, fără a fi însoțit în
totdeauna și de împliniri care 
să poarte atributele unor au
tentice valori. Ducînd mal de
parte și perfecțlonînd elemen
te ale tradiției sau renunțînd 
total la experiența celor aproa
pe două milenii de artă muzi
cală, octivitatea de creație din 
prima jumătate a secolului nos
tru a impus cuceriri care, in 
mod evident, au determinat o 
îmbogățire și o perfecționare a 
limbajului. Distrugind sistemul 
temperat și căutînd noi prin
cipii de organizare a univer
sului sonor, principii care să-l 
ferească de anarhia atonali
tății, A. Schonberg va Inventa 
seria, acel «material de struc
tură" din care se constituie, prin- 
tr-o variație continuă, printr-un 
fenomen de „cristalizare", o- 
pera muzicală. Serialismul este 
astăzi universal recunoscut și se 
află în continuă dezvoltare, pri
mind Impulsuri noi și învioră
toare în contactul cu tradiția 
muzicală populară și profesio
nistă sau cu noile cuceriri ale 
tehnicii de creație. Serialismul 
deci, se înscrie ca un nou 
principiu de organizare a dis
cursului muzical. Alături de a- 
cesta, am mai putea adăuga 
soluțiile de organizare ale struc
turilor muzicale propuse de O. 
Messiaen, ca și încercările de 
a folosi logica matematică în 
procesul de creație.

Dar pentru a se elibera de
finitiv de tradiție, muzica nouă 
avea nevoie să cuprindă in 
sfera ei întreaga lume sonoră 
a naturii, a străzii și a mediu
lui industrial. Emancipînd zgo
motul și acordindu-i drepturi 

egale cu ale sunetului muzical 
înnobilat printr-o milenară ex
periență umană, inventînd in
strumente electronice, repre
zentanții artei noi completează 
cu mijloace diverse și, în anu
mite situații, sugestive, posibi
litățile de exprimare ale muzi
cii.

Pornind de la aceste cons
tatări, de la această diversita
te a modalităților de structu
rare a operei muzicale, am pu
tea răspunde afirmativ la între
barea pe care ne-am pus-o în
că de la începutul prezente
lor însemnări. Ar fi însă un 
răspuns pripit. Pentru că, în 
realitate, îmbogățindu-se stilis
tic și structural, muzica a pier
dut în frumusețe si expresivita
te. Căutîndu-și libertatea, a cu
cerit noi servituți. Nu este oare 
elocvent faptul că dorindu-se 
eliberată de acele „proaste o- 
biceiuri care în mod greșit se 
numesc tradiție" — cum se ex
primă E. Varese — muzica se 
abandonează jocului întîmplă- 
rii, aleatorismului ?

Acest proces de expresă în
noire a limbajului și organiză
rii structurale, care se afirmă în 
activitatea unui număr însem
nat de reprezentanți ai muzicii 
contemporane, are drept con
secință și apariția unor noi 
concepții în legătură cu rolul 
șl locul muzicii în viața omu
lui, a societății. Dintr-un mij
loc de exprimare emoțional-a- 
titudinală, deci dintr-un mijloc 
de comunicare, muzica tinde a 
deveni o arhitectură sonoră, un 
complex de structuri sau obiec
te sonore «declanșînd emoția 
estetică nu prin conținut, ci 
prin perfecțiunea formei, rea
lizată pe bază de riquroase 
calcule matematice* (Z. Van- 
cea).

Inventînd legi și modalități 
constructive, explorînd lumea 
nocivă a zgomotului, compo
zitorul își impune noi rigori, 
făurește uneori un edificiu so
nor închis, fără legături cu via
ța de bucurii și neliniști a e- 
pocii sale. Transformat în fău
rar, în meșteșugar aplecat me
reu asupra uneltelor sale pe 
care le perfecționează conti
nuu, șlefuiește dar nu creează. 
Spiritul său se ascute căutînd 
formule noi, dar își pierde 
prospețimea și elocvența. Se 
desprinde de semenii săi, de 
preocupările și idealurile lor, 
nu-i mal înțelege și, la rîndul 
lor, aceștia nu-i înțeleg crea
ția. In felul acesta, așa zisa 
«cucerire a libertății" se reali
zează nu în sensul unui proces 
dialectic, printr-o dezvoltare fi
rească a elementelor de cul
tură constituite în timp și îm
bogățirea lor în sensul cerințe
lor spirituale ale epocii, ci din
tr-un impuls subiectiv care vi
zează originalitatea cu orice 
preț șl moda. Din fericire, ob
sesia înnoirilor nu și-a pus pe
cetea pe creația unor mari 
compozitori care reorezintă, pe 
drept cuvînt umanismul seco
lului nostru; Debussy, Bartok,

Ravel, Enescu, Prokofiev, Șos- 
takovici, Hindemith, Britten, 
Strawinsky și încă mulți alții au 
înțeles și înțeleg muzica drept 
un mijloc de a apropia oame
nii, artistul avind nobila misiu
ne de a indica oamenilor „ca
lea spre armonie, care e fe
ricire și pace" (Enescu). Ace
eași semnificație transpare și 
din creația marilor inovatori. 
Dincolo de preocupările de lim
baj, de structurare și restruc
turare a materialului sonor, din
colo de experiențe, descoperim 
în lucrările unor compozitori ca: 
Schonberg, Berg, Webern, Mes
siaen, Boulez, Nono - pentru 
a-i cita pe cei care au deve
nit deja clasici ai muzicii de 
avangardă - o simplitate în
cărcată de căldură umană, o 
dorință sinceră de a imprima 
creației lor expresia pregnantă 
a unei reînnoite contopiri din
tre muzică și aspirațiile omului 
de astăzi și dintotdeauna. Cău
tarea, perfecționarea mijloace

lor de exprimare, în ultimă ins
tanță «cucerirea libertății" față 
de tradiție sau chiar față de 
moda epocii, se realizează pe 
deplin doar în cazul în care 
muzica este expresia directă și 
generoasă a condiției umane. 
Vorbind despre poezie, Saint- 
John Perse spunea: „Refuzînd 
să separe arta de viață, și de 
cunoaștere iubirea, ea-i acțiu
ne, e pasiune, e putere, și i- 
novație mereu care depărtează 
bornele. Iubirea îi este vatră, 
nesupunerea lege, și locul ei e 
peste tot, în anticipare. Ea nu 
se vrea niciodată absență, nici 
refuz".

In acest sens, dacă muzica, 
ducînd mai departe experiențe 
de milenii și înnoindu-și moda
litățile expresive, va fi mereu 
prezentă în epocă șl nu se vc 
refuza Iubitorului de artă, îș 
va trăi pe deplin libertatea. C 
libertate autentică.

M. Cozmet

CONCERTE

r

Trei dintre manifestările muzica
le găzduite de sala Filarmonicii 
'Moldova* In ultima vreme solici
tă o atenție deosebită. Este vor
ba in primul rlnd despre două 
concerte ce s-au desfășurat In ca
drul stagiunii permanente de mu
zică de cameră, fiind susținute de 
corala „Animosi" a Conservatoru
lui .Qeoige Enescu' și de forma
ția instrumentală „Collegium Mu

sician Academlcum* a Conservato
rului «Gheorghe Dima" din Cluj, iar 
In ol doilea rlnd despre Concer
tul elevilor Liceului de Muzică din 
Iași.

Deși alcătuită de puțină vreme 
și avind la activ doar cîteva a- 
pariții In public, formația corală 
„Animosi" merită de pe acum toată 
considerația pentru excepționalul ni
vel artist’c la care a reușit să 
ajungă. Fără a nega importanța pe 
care o au, în evoluția unor an
sambluri de acest gen, entuzias
mul, receptivitatea și muzicalitatea 
liecărui mernbiu in paite, ireouie 
făcută totuși precizarea că cel care 

tmnune atitudinea interpretativă și 
stilul de lucru rămlne dirijorul. 
Sabin Pautza este un artist Înnăs
cut, dotat cu o acută sensibili
tate, cu o remarcabilă capacitate 
de selecție auditivă și cu un simț 
al echilibrului dinamic și agogic 
ce-1 conduce simplu și firesc la 
Însuși miezul expresiv al lucrării 
interpretate.

Concertul a cuprins, pe de-o 
parte, lucrări polifonice clasice, 

tar pe de alta coruri românești din 
diferite perioade, inclusiv cea con
temporană, lucrări ce au fost va
lorificate cu maximum de probi
tate artistică, cu prospețime ima
ginativă, cu vervă, dar și cu pro
funzime.

¥
Net individualizată, cu personali

tate proprie, formația .Collegium 
Musicum Academicum" este, în a- 
celași timp, o reflectare a acelei 
atmosfere de seriozitate, de emula
ție spirituală și artistică, de cul
tură profesională solidă ce consti
tuie tot mai pregnant marca dis
tinctivă a Clujului în viața muzi
cală a țării.

Toți membrii formației, cadre di
dactice ale Conservatorului (Kurt- 

chl Ide Iavecin, lise L. Herbert —» 
viola da gamba. Gavril Costea 
flaut, Livlu Vlrcol — oboi) sint 
excelențl instrumentiști, inlerpreți 
rafinați șl inteligent!. Sudați intim 
In ansamblu, atlt în expresie cit 
și sonor, prin realizarea unui nu
mitor comun al calității de emi
sie, în pofida diferențelor timbrale 
de bază, artiștii clujeni au execu
tat programul alcătuit din lucrări 
instrumentale aparținlnd secolului 
XVIII, franceze In prima parte (Lo- 
cillet, Leclair, Quentin) și germane 
în a doua (Buxtelinde și Telemann) 
cu competență stilistică, distincție 
a frazării, precizie în ritm și nu
anțe.

Cu glasul ei profund, cald și 
egal, dublat de o ireproșabilă mu
zicalitate, Maria Jana Stoia (care 

a interpretul partida vocala a 
cantatei .Jubilate domino* de 
Buxtelinde) s-a încadrat armonios 
In ansamblu.

•

Este regretabil că nu s-au făcut 
eforturi mai mari de popularizare 
a unui concert menit să reliefeze 
eficacitatea preocupărilor de in
struire muzicală ce se desfășoară în 
Liceul de specialitate din orașul 

Iași. Este adevărat că, așa cttn 
era și firesc, nu tot programul < 
fost la același nivel de execuție 
S-a simțit însă seriozitatea etortu 
lui depus, entuziasmul tinerilor in 
ternreți, disciplina in munca di 
perfecționare instrumentală.

Se cuvine reliefată în primul rlm 
contribuția orchestrei mari a Șco 
Iii (dirijată de profesorul N. Vur 
păreanu), colectiv ce are deja ve 
chime și care, în special In in 
temreiareu Simfoniei a V-a în S 
bemol major de Schubert, a dove 
dit maturitate tehnică și de con 
ceptle.

Merită, de asemenea, toată Iau 
da initiative, profesorului Calistra 
Cataraiu de a alcătui o orchestri 
de pionieri. Execuția Simfonie 
.Copiilor* (atribuită lui Havdn), in 
tellgent aleasă pentru nivelul d< 
percepere al micilor Interpreți), < 
avt vioiciune șl farmec.

Semnalăm, de asemenea, valoare* 
deosebită o interpretării date Quat 
telului de coarde In la minor d 
J. Mureșanu, de către elevii cla 

șei a Xlf-a. nregătltl fffnd de nrol 
G°orae Vinfilă), precum si rontri 
butii sollst’cp cn cea a pianistei T.t 
cla Pana f^l X-al și n oboistulc 
Duminica Mihai (ci. XlI-a).

LILIANA GHERMAN



UN ARTIST UITAT:

CONSTANTIN JIQUIDI
Au trecut șapte decenii de 

cînd s-a lăsat văl cernit peste 
o interesantă pagină de isto
rie artistică, fără de care arta 
românească ar pierde una din 
nuanțele de geniu. Este vor
ba de Constantin Jiquidi, „ta
lentatul caricaturist” (cf. Ro
mânul, 1890, aprilie), dotat cu 
un „creion abil” {cf. L'Inde- 
pendence Roumaine, 1891, 21 
noiembrie) care s-a stins în 
1899. ros de ftizie, într-o ca
meră de rezervă a Spitalului 
Brîncovenesc. Carul mortuar, 
arată presa vremii, a fost ur
mat de un cortegiu puțin nu
meros, format din prieteni in
timi. Se puteau vedea chipu
rile lui I. L. Caragiale, V. A. 
Urechia, N. Vermont, Radu 
Rosetti. O frescă tristă din 
Giotto, cum au putut fi mul
te văzute pe străzile Bucu- 
reștiului sfîrșitului de veac. 
Dar Constantin Jiquidi n-a 
mai renăscut după moarte! 
Poate pentru că murind des
tul de tlnăr, nu apucase să-și 
urmeze asemenea lui Daumier 
un destin artistic ale cărui 
împliniri s-au petrecut într-un 
timp îndelunqat, ori poate 
pentru că celălalt mare Jiqui
di i-a estompat gloria postu
mă, la care avea dreptul ? 
Poate și una și cealaltă!

„Dacă există la noi — spu
nea un cronicar de la Globul 
(26 noiembrie, 1891) — un ta
lent incontestabil, de o forță 
uimitoare și de o originalitate 
sui-qeneris. apoi negreșit că 
Jiquidi. simpatica și melan
colica figură, este cel dinții". 
Fiu al lașului plecat pe Ia 
sfîrșitul lui 1889 la București, 
după ce dăduse un album u- 
moristic (anuntat initial ca re
vistă lunară) Caricatura (după 
modelul celebrei La Caricatu
re, din 1832, a lui Daumier), 
și făcuse vîlvă în jurul nu
melui său (încît un comenta
tor se întreba : „Să înceapă 
oare și la noi neamul spiri
tual al nemuritorilor Gavarni, 
Daumier și Cham, regii cari
caturii franceze?”), Constantin 
Jiquidi a lăsat în urmă o 
prețioasă moștenire artistică. Se 
vede că elogiile antume adu
se marelui său meșteșug de 
desenator-caricaturist, nu au 
fost suficiente pentru a-1 așe
za mai devreme în galeria 
marilor artiști ai neamului 
nostru- Poale pentru că a îm
brățișat genul acesta atît de 
ingrat și hulit de „rafinați”, 
caricatura, genul imensei 
popularități a creatorului în

viață, în detrimentul postumi
tății. Și totuși Champfleury a 
scos în 1864 o „Histoire de 
la caricature moderne" 1 (o-
peră pe care Constantin Jiqui
di o cunoștea bine).

Vom încerca în aceste rîn- 
duri — parte a unei lucrări 
monografice în curs de ela
borare — să restituim (aici 
pe scurt) unei istorii a cari
caturii în plastica româneas
că, un capitol fundamental, 
întrucît avem în față un pro
motor (considerînd cu totul 
insuficientă și într-o redac
tare de palidă competență, o 
consemnare din Materiale de 
istorie și muzeografie, 1966). 
A nu se crede că acest des
tin de artist militant, cola
borator asiduu al presei pro
gresiste de Ia sfîrșitul seco
lului. și-a limitat posibilitățile 
de expresie doar la genul ca
ricaturii. Fiind posesorii unui 
bogat material inedit din cre
ația lui Constantin Jiquidi. 
putem aprecia că personalita
tea sa artistică este de o 
complexitate puțin obișnuită. 
De altfel, admirabilul organ 
de presă. LTndependence 
Roumaine, ziarul de care pic
torul s-a simtit cel mai ata
șat, scria în numărul din 
24 octombrie 1893, anunțînd 
deschiderea unei expoziții de 
uleiuri, acuarele, guașe, gra
vuri : „M. Jiquidi. le carica
turiste a la mode (s. n.J, est 
aussi un peintre d'un reel ta
lent". „Niciodată un pictor de 
la noi n-a avut o expoziție 
mai bogată și mai variată”— 
menționa Lupta (1893, 16 de
cembrie), referindu-se la ex
poziția din 1893—94 deschisă 
de Constantin Jiquidi în Casa 
Brus („vis-a-vis de Hotelul 
Capșa”). In alte gazete se ob
serva cu îndreptățire, „talen
tul recunoscut de observator 
adînc", „realismul notației”, 
„cu totul în acord cu senti
mentul estetic de astăzi* 

(s.n.). Nu este în intenția 
noastră de a continua aseme
nea citate spre a demonstra 
că artistul a fost personajul 
en vogue al presei și dese
nului românesc din deceniul 
ultim al veacului al XIX-lea. 
Am sugerat numai acest lu
cru. Mai trebuie notat și fap
tul că numele lui Jiquidi a- 
junsese să fie disputat de di
ferite gazele. Simpla înserare 
a acestui nume provoca ex
plozii de admirație, însemnînd 
succesul unor pagini jurnalis
tice sau literare. Un anunț ca 

următorul, prilejuit de săr
bătorirea zilei de 1 Mai în 
România anului 1891 : „Pentru 
această serbare s-au lansat 
peste 10000 de bilete de in
trare...; biletele sînt ilustrate 
în chip artistic de Jiquidi”, 
(s.n.), era pentru organizatori 
o garanție a reușitei festivi
tății. Și sînt numeroase aseme
nea spicuiri care atestă cu 
putere, impresia personalității 
lui Constantin Jiquidi asupra 
contemporanilor.

Fără a avea „școală* de 
arte, talentul lui Jiquidi, este 
un moment de un rar pito
resc în plastica românească. 
Albumele „Caricatura*. ta
bloul celor „103 de tipuri de 
țară* (după care s-a executat 
la Paris o fotcqravură. în 
1891). albumul „Actorul Iulian 
In diferite roluri*, seria de 
„Profiluri parlamentare* „Zia
riști după natură*. „Faculta
tea de medicină din Bucu
rești*. multele desene și ca
ricaturi apărute în presa vre
mii. ilustrațiile de carte, sînt 
elemente ce se cunosc (poate 
nu In suficientă măsură) din- 
tr-o activitate artistică ce nu 
însumează decît vreo doispre
zece ani. Constantin Jiquidi 
este, fără nici o exagerare, 
un virtuoz el desenului. O 
linie suplă dînd frăgezimi ne
bănuite contururilor, păstrînd 
intactă vivacitatea modelului 
(reprodus de către artist, de 
cele mai multe ori din me
morie, o memorie plastică 
prodigioasă (comparabilă cu 
cea a lui Daumier, calificată 
de Baudelaire „minunată, a- 
proape divină, care-i ține loc 
de model*), cu moliciuni din 
Renoir. Ritmurile sînt diverse, 
calme în desenul pur, neca
ricatural, agitate pe măsură 
ce pictorul devine caricatu
rist. O caricatură lirică, nu 
rareori malițioasă, stranie, 
naivă (în maniera picturii nai
ve a lui Rousseau Vameșul), 
ajungînd pînă la desenul gro
tesc, definesc un original e- 
manînd o anume tristețe. „Ar
tistul — spunea bunul său 
prieten, Traian Demetrescu— 
se apropie de clasele prole
tare, de necunoscutii vieții, 
ale căror vieți și ale căror 
tipuri prezintă atîtea concepții 
interesante pentru viață". 
Șarjele la adresa mai-marilor 
zilei, sînt opera unui dezabuzat, 
unul dintre acei „proletari in
telectuali" (numit astfel de Tra- 

dem), revoltați timizi împo
triva... „soartei* I- Cu tot 
hieratismul ei, caricatura, așa 
cum o cultivă Jiquidi—tatăl, 
nu încetează a fi operă de 
artă. Istoria artelor consem
nează, nu în puține cazuri, 
discrepanța existentă între 
creația așa-zis finită, oferită 
judecății valorice a publicu
lui, și creația intimă, rămasă 
departe de sălile de expoziție, 
menită a spune urmașilor cîte 
ceva din tainele ce l-au nim- 
bat o viață întreagă pe ar
tist. adică a comunica acel 
principium movens, adevăra
tul criteriu estetic estimator, 
cel puțin pentru o istorie a 
ideilor artistice, dacă nu pen
tru istoria artelor așa cum 
le-a înregistrat timpul. Con
stable și Delacroix, spre a 
nu da decît două ilustre nu
me, sînt cvnnscuți și apre- 
citați în epoca lor prin lu
crări vădind inflexii acade- 
mizante, rezultate din nefireas
ca cizelare pînă la infinitezi
mal a desenului (un fel de 
parnasianism plastic), fapt ce 
i-a îndepărtat cu cel puțin un 
grad de febra realității. Ni
ciodată reprezentată prin va
lori perfecte, pentru simplul 
motiv că perfecțiunea este 
mereu o himeră, iar obstina
ția în a surprinde momentul 
sublim, dincolo de care nu 
mai există nimic, frizează ne
verosimilul .Impresioniștii, in
tuind ceea ce spontan șl ti
mid, au deslușit unii prede
cesori, au constituit o bună 
lecție de probitate estetică.

Și la Constantin Jiquidi, se 
pot lesne descoperi cele două 
fațete ale creatorului. Dacă în 
spațiul prezent, limităm discu
ția doar la caricatură (neui- 
tînd excelentele sale acuare- 
le-peisaje, admirabile plein- 
air-uri. naturile statice, uleiu
rile, prea puțin cunoscute), 
constatăm că în ceea ce a dat 
publicului, în ceea ce expu
nea în vitrina ziarului „L'In- 
dependence Roumaine" sau în 
rotonda Ateneului, fascinînd 
publicul, deosebit de receptiv 
la satiră, persistă o teamă de 
a nu se depărta prea mult 
de model (lăsîndu-se condus 
și de o anume modă), creînd 
astfel un gen de desen-cari- 
catură. Ținta și mobilul atacu
rilor vituperante (de o fac
tură similară comicului cara- 
gialean) reies din confluenta 
textului-legendă, foarte spiri
tual, cu atitudin^a-tip în care 
este surprins modelul. Dimpo
trivă, desenînd pentru sine, 
fără intenții publicitare, în 
simple eboșe, uitatul maestru 
și-a revărsat extraordinara sa 
fantezie, fluidul care dizolvă 
Intr-un unic torent imagina
ția plastică și misteriosul elan 
al mfinii. izbucnind exuberant, 
pentru a-1 exprima total. Din 
linear. Jiquidi devine pictural 
(de fapt calea reală a fost 
cea inversă!). Libertatea In 
expresie este aici absolută, 
riqorile gustului oficial dis
par. și sporul de artă progre
sează proporție ne 1 cu expan- 
sivitatea deativă. Ritmurile 
desenului-caricatură devin psi
hologice. prin urmare comple
xe. mai puțin jurnalistice. 
Arta sa prinde viată specta
culos. Constantin Jiquidi rea
lizează acum acea caricatură 
majoră, impliclnd nu numai o 
mușcătoare ironie asupra stig
matelor vieții, ci și o filozofie 
asupra vieții. Sainte-Beuve de
finea caricatura ca „1‘outrage 
du vrai; — outrage dans le 
sens d'outrance*- Caricaturis
tul Constantin Jiquidi nu in
sultă (era o natură prea... 
catilinară), nici nu batjoco
rește adevăratul chip al lu
mii, nici nu exagerează di- 
latînd extrem disponibilitățile 
genului; ci, înzestrat cu umo
rul specific blîndeții moldo
vene (același umor care nu 
l-a părăsit niciodată pe ge
nialul Creangă), găsește dreap
ta juste-milieu, rîzînd-îndrep- 
tînd moravuri. Că pictorul de
senînd a rîs printre lacrimi, a- 
ceasta nu se vede, se simte!

Am intenționat mai sus o 
deschidere asupra operei u- 
nui artist al cărui talent a 
fost elogiat, cum se cuvenea, 
pe la 1895, în capitala Fran
ței de către „L'Eclair", pe 
cînd visul lui Constantin Ji
quidi de a vedea miraculosul 
panteon al artelor, se împli
nise, dar pictorul român nu 
mai avea decît trei ani de 
viață !

Adrian lonok 
Cosfinel Costin

T. V.
NTENȚII RATATE

Emisiunea „Bună sea
ra lele, bună seara bă
ieți" tezaurizează o co
pleșitoare cantitate de 
bune intenții, superb 
ratate. Mozaici nd frîn- 
luri de teie-enciclopedie, 
reducții ale unor pro- 
gratae de muzică ușoară 
și prim-planuri adecvate 
vîrstei, intercalind dis
cuții cu tineretul școlar 
despre adolescență șl 
cile o ședință de tribu
nal în dezbaterea căre
ia se află un delict de 
comportament al tîr.ă- 
rului X (vinovat de a-i 
ii comunicat telefonic 
tinerei Y că s-a îndră
gostit subit de o allă 
tînără, probabil ZI), ea 
oleră un amestec chiar 
mai mul! decît farmace
utic dozat. Căruia, de 
altfel, nu-i lipsește de
cît autenticitatea pro
blemelor, spontaneitatea 
expresiei și o adresă 
mai puțin Incertă a me
sa ju ui etic, pentru a 
putea interesa cu ade
vărat pe tinerii tele
spectatori.

Pentru că, dacă nu l-ar 
lipsi, n-ar semăna chiar 
atît de izbitor cu un te
le pension pentru domni
șoarele de ambele sexe 
sau cu un lei de școală 
de duminică, nimicitor 
ironizată cîndva de Mark 
Twain. E drept, emisi
unea e programată sîm- 
bătă, dar cu aceasta 
lucrurile nu se schimbă. 
Dimpotrivă.

Pentru că fragmentul 
despre Le Corbusier an
ticipează un altul din 
obișnuita Tele-Enciclo- 
pedie care abia urmea
ză. iar melodia de jazz 
o continuă pe aceea pe 
care abia am ascultat-o, 
eventual în pauză. In 
sfîrșil, însuși Octav Pan- 
cu Iași îl prefigurează 
uluitor, ca fizionomie, 
pe Hitchcock, (progra

mat și el în aceeași sea
ră). Firește, un altfel de 
Hitchcock, dar unul de 
o bonomie într-alît de 
dezarmantă, încît în 
preajma lui practic este 
imposibilă explozia vre
unei surprize, de orice 
natură ar fi ea. Cuvinte
le juste se aliniază lingă 
glumele decente, perti
nente, totul fiind infer
nal de corect. Aceasta, 
chiar dacă punctul de 
plecare incită, ca în ca
zul întrebării privind 
prima decizie a unui 11- 
năr de azi care s-ar a- 
fla, pe neașteptate, în 
situația lui Robinson 
Crusoe.

Probabil, credeam noi, 
și-ar lua un televizor. 
Și precauția necesară 
de a nu-1 deschide sîm- 
bălă seara înaintea Tele- 
enciclopediei, pentru a 
nu adormi. Deși ar ii pă
cat; din cînd in cînd o 
discuție purtată de Sin- 
ziana Pop cu o studen
tă de la Conservator, 
sau o intervenție a vre
unui oaspete pigmentea
ză In mod neprogramat 
emisiunea, adjudecîndu-1 
calități care o recoman
dă. Ca posibilitate.

Tinerețea este prin de
finiție refractară șobloa- 
nelor, pisălogelilor di
dacticiste și zîmbetelor 
de carton.

Integrarea socială a ti
neretului este. Intr-ade
văr, o problemă majoră, 
care se cere abordată 
multilateral. Inclusiv 

prin lele-emisiuni în ge
nul celei de care ne o- 
cupăm, dar care este din 
păcate, de un empirism 
pedagogic și de o can
doare a concepției ce o 
transformă In contrariul 
ei.

Dacă așa ceva este cu 
putință.

Sergiu Teodorovici



NICOLAE ȚAȚOMIR

ÎNTÎLN
C

IREA LUI DONJUAN 
:u fAUST

Piesă îr trei acte și u n prolog (fragment)

personajele:

»*n ordinea intrării în scenă) 

îf*AUST ,peste 50 de ani.
Don Juan, peste 30 de ani.
ACTORUL, care joacă ro-

lini lui Mefisto, 
►ausx.

vîrsta lui

MARGARETA.
ani.

sub 30 de

MEFISTO 
DISCIPOLUL I, peste 20 de

ani.
DISCIPOLUL II, aceeași

vîrstă.
DISCIPOLUL III, aceeași

vîrstă.
LAVINIA, sora Margaretei, 

tn jurul vîrstei de 40 de ani.
FIZICIANUL I, vîrsta lui 

Faust.
FIZICIANUL II, vîrsta lui 

Faust.
ACTORUL, care joacă rolul 

lui Don Juan, sub 30 de ani. 
Acțiunea se petrece undeva, 
tn zilele noastre.

PROLOG

In fața cortinei

Sala e cufundată în întuneric. 
Intr-un fascicul de lumină 
roșie, apare din stînga Don 
Juan, în costumul de epocă 
(secolul XVII). Cu spada în 
mină, împunge aerul, fandea
ză, ucide adversarul invizibil, 
face cîțiva pași înapoi cu 
spatele spre mijlocul rampei. 
Din partea dreaptă,într-un fas
cicul de lumină albă, apare 
Faust, citind o carte, întine
rit, meditativ, apoi mirat de 
prezența unui străin inopor
tun. Scena dialogului, puncta
tă de pauze, se caracteri
zează printr-un pronunțat 
specific de epocă în vestimen
tație, mimică, intonație etc. 
FAUST : Nici aici nu pct me

dita în liniște I
DON JUAN : (surprins) Altă 

statuie de piatră !
FAUST: Om.
DON JUAN : (îl privește cu 

coada ochiului). Da, da. 
Ești tînăr I

FAUST : Cu ce preț !
DON JUAN : Numai femeia 

are preț.
FAUST : Fruct al iluziei. . . 
DON JUAN : Experiență. 
FAUST : O, miezul acestui 

cuvînt1
DON JUAN: Păcat, ești tî

năr.
FAUST: Cu ce preț!
DON JUAN: Preț și iarăși 

preț.
FAUST: Vînzător de suflete... 
DON JUAN : Vamă grea I 
FAUST : Da. Privește-mă.
DON JUAN : (se învîrte în 

jurul lui Faust). Chipeș !
FAUST: Bătrîn nebun în 

mantie împrumutată.
DON JUAN : Prea lung por

tretul.
FAUST : Nebun.
DON JUAN : Prea scurt. 
TAUST : Sînt Faust.
DON JUAN : Așa da. Nu te 

cunosc.
FAUST : Don Juan ?
DON JUAN: Nu mă cunosc. 
FAUST: Eu da. Am vrut să 

fiu ca tine.
DON JUAN : Timpul și spa

țiul ne despart.
FAUST : Sîntem alături...
DON JUAN : Aceasta nu în

seamnă alături...
FAUST : Ne-am întîlnit.
DON JUAN : Nu. Ești umbra 

celui ce ești.
FAUST : Tu, de asemeni. 
DON JUAN : In gardă 1 
FAUST : Zădarnic. Spada ta 

e neputincioasă.
DON JUAN : In gardă 1 
FAUST : Lovește 1 Aici e 
inima.
DON JUAN : (vrea să-l stră- 

oiingă). Inima ? Nu știu 
..e-nseamnă !

FAUST : N-aș avea ce stră
punge 1

i»ON JUAN : (mai încear<~ă 
<ncă o dată să-i străpungă 

pieptul. Zadarnic. Spada se 
rupe). La dracu’ 1

FAUST : E lingă mine. Fereș- 
te-te.

DON JUAN: Nu cred in de
moni.

FAUST: Privește-ți spada. 
DON JUAN: (aruncă spada 

ruptă). Și fără ea.
FAUST: Vorbe!
DON JUAN : DestuL Ești o 

umbră.
FAUST : Umbra umbrei mele 

ești tu.
DON JUAN: Sînt umbra fe

meilor. Ferește-te de ele. 
Sînt multe.

FAUST : Orgoliu! Vanitate ! 
DON JUAN : Invidie !
FAUST : Nici aici nu pot me

dita in liniște (iese).
DON JUAN : Altă statuie de 

piatră (iese).
ACTUL I (tabloul 1) 

Cortina se ridică încet Sală 
de teatru. Parter. Decor de 
de loje. In stingă, planul doi, 
mai mult sugerate, scena și 
cortina roșie. Se aud ultime
le cuvinte a’e lui Faust: „Și 
presimțind o fericire ce inai- 

tă se-nfiripă, eu gust acum 
suprema clipă". Aplauze. 
Spectatorii părăsesc sala, ie
șind pe ușa dublă din fund, 
mijloc. Rărr.in în sală, pe 
scaune, Faust Margareta in- 
veșmintată in alb. Don Juan 
în fund. De pe scenă, acto
rul, care a interpretat rolul 
lui Mefisto, sare în sală îm
brăcat în costumul rolului 
Luminile se sting treptat Un 
fascicul puternic luminează 
pe rînd personajele care vor
besc sau reacționează Ia cu- 
vin’tle dialogului.

FAUST : (aplaudind frenetic
înainte de a strînge mina 
actorului). Te felicit duh al 
întunericului !

ACTORUL : Mă pîndește mus
trarea directorului de teatru.

FAUST : Du-te și schimbă-ți
veșmîntul de împrumut

ACTORUL : La dracu’! îmi 
place.

FAUST: Te aștept la ieșire. 
ACTORUL: Nu. Aici vreau să 

te felicit, lingă altarul Tha- 
lyei.

FAUST; Chiar lingă altar? 
ACTORUL : Acesta e cuvîntul.

Naivule, știi tu ce descoperi
re ai făcut ?

FAUST : Nu, Mefisto.
ACTORUL : Ha, ha, ha ! Falsa 

modestie I (către publicul ab
sent) Priviți-L Faust rencagă 
pe Faust.

FAUST : Taci! (șoptit) Mai sînt 
doi specta ori în sală.

ACTORUL : Cu atît mai bine. 
Să afle! (întinde cu •m gest 
retoric brațul). Dumneata și 
dumneata, (fascicu’ul de lu
mină îi urmează direcția bra
țului). Savantul nostru, la 
arcul vo’taic al genialității, 
a întrevăzut.. .

DON JUAN : (din fund) Prefo- 
tonium.

ACTORUL: Auzi, Faust? în
treaga lume știe...

DON JUAN : Va ști în curînd 
întreaga galaxie.

ACTORUL : Auzi, Faust ? (că
tre Don Juan) Admirația 
mea. Fizician ?

DON JUAN : Oarecum Odi
nioară. Vă cer iertare.

FAUST : Odinioară? Cînd ești, 
nu poți să nu mai fii.

DON JUAN : Vă cer iertare. 
Dar am rămas numai cu fi
zica. ... cum să zic, elemen
tară.

FAUST: Ciudat!
ACTORUL : Nimic ciudat. E 

încă foarte tînăr. (către Don 
Juan) Trezeci de ani?

DON JUAN : De fapt, am cîte- 
va secole! (salută ceremo
nios, iese) Trebuie să fie un 
biet tinăr, îmbibat ca un 
burete de vechi mituri și le
gende. La dracu' ! Viața clo
cotește în jur și el (imită) 
„am cîteva secole”. Ha ha, 
ha !

FAUST : Ciudat ! Parcă i-am 
văzut undeva.

ACTORUL : In orice caz, nu 
în laborator.

FAUST : ba tocmai acolo. Sau 
poate, la o sindrofie, la un 

simpozion. .. Chipul lui îmi 
evocă totuși...

ACTORUL : Halucinație. Faust 
(șoptit, imitîndu-1 pe Faust).

Taci, mai sînt doi spectatori 
în sală. Te aude fata in alb.

FAUST : Să mergem. 
ACTORUL : in culise și apoi 

la tine.
MARGARETA: (se ridică,

trece pe lingă Faust. îi 
zîmbește timid, lasă ochii 
in jos, șoptește) Noapte 
bună I

FAUST : (săgetat de frumuse
țea ei, înclină capuL către 
actor) Cum seamănă cu 
Margareta de pe scenă!

ACTORUL: Acesta e cuvintul 
(se uită lung după Marga
reta, pină ce aceasta pără
sește sala) E sora LavinieL 
colega mea de breaslă. Pe 
scurt. Visătoare. Puritatea 
personificată. Nu-i potrivit, 
Faust, să reedităm tragedia 
ei. Mefisto (arătindu-se pe 
sine, marțial) ar fi primul 
care s-ar epune.

FAUST: Nu tu, ci eu aș fi 
primul. Imbătrînesc cu re
peziciune.

ACTORUL: Nu ești încă bă
trîn. Dacă vrei, să oprim 
totuși timpuL Pentru mine, 
în această ipostază (își 
mîngîie coamele) este foar
te ușor. Timpule, oprește- 
te.

FAUST: I-ai văzut chipul ? 
ACTORUL: Timpului? Haida- 

de!
FAUST: Ochii, buzele. . 
ACTORUL: Dacă e vorba de 

Margareta din sală, sora 
Laviniei mele, iartă-mă, 
dar...

FAUST: (transportat) Ochii! 
(revenindu-și). Nu, sînt un 
nebun—

ACTORUL : Acesta e cuvîn- 
tuL Savantul, în culmea glo
riei, ha. ha, ha! Noi vrem 
cu descoperirea la s-ajun
gem mai repede la stelele 
adevărate, iar tu vrei să te 
împiedici de o stea terestră, 
care nici măcar nu n stea.

FAUST : Ce știi tu, Mefisto ! 
ACTORUL: Ce știu? Știu

totul: știu rolul lui Mefisto 
și te pot convinge să în
chei un pact cu mine Știu 
rolul lui Don Juan. și te 
pot face gelos pînă la ne
bunie. Știu pină și rolul lui 
Figaro și pot să-mi bat joc 
de Almaviva lumilor a- 
puse. Pot fi și Oedip și 
să dezleg taina Sfinxului. 
Numai tu nu-ti cunoști ro- 
rul de savant și disprețuiești 
ca un năting — iartă-mă — 
gratiile Gloriei. Știi tu ce 
femeie frumoasă e Gloria ?

FAUST: Nici nu vreau să 
știu. E o frumusețe Împăia
tă cu orgoliu.

ACTORUL: Acesta e cuvin
tul. Și, mă rog, ce nu-ti 
place la acest domn numit 
Orgoliu ?

FAUST (sentențios): Roade ca 
un cancer. Frumos, se crede 
și mai frumos. Tînăr, și n.ai 
tînăr. Deștept, se crede și 
mai și. Refuză oglinda.

ACTORUL : Și, mă rog, oglin
da ta cine este ? Ce formă 
are ? Ovală, ca drăgălașul 
chip al Margare'ei ? Vene- 
țiană în sinceritate sau...? 
(tăcere). Cine este ?

FAUST (răspicat) : Conștiința. 
ACTORUL : Ha, ha, ha! in 

cazul tău, dragă prietene, 
oglinda e mai mult decît 
conștiința : e, pur și simplu, 
sora colegei mele.

FAUST : De ce ești așa, ac- 
torule ?

ACTORUL: Nu-mi insulta
tagma. Noi, actorii, ne pu
tem transpune în rolul a- 
devărat al oricărui om. Chiar 
și în al tău, Faust.

FAUST: Destul, Mefisto. E 
tîrziu. Mîine am o expe
riență grea.

ACTORUL : Nu mai merg. 
M-am supărat. Și află că 
nu ești un savant chiar a- 
tît de mare. Ai descoperit 
și tu, acolo, un prefolonium, 
o bagalelă și ai și început 

să disprețuiești oamenii, 
prietenii. ..

FAUST: Laudă ție, Mefisto. 
Ești un mare actor.

ACTORUL : Ironie ? Cinism ? 
FAUST : Nici una, nici alia.

Te aștept la ieșire.
ACTORUL: Povești! Fata în 

alb, ea te așteaptă la ie
șire.

FAUST: Profet mincinos I
(pentru sine, hotărîl). Aș 
vrea să fie minciună) 
(sceptic) Sînt sincer ?

ACTORUL : Mincinos ? (alear
gă, fluturîndu-și ir.ant,a nea
gră, spre ușa dublă de ie
șire și o deschide. Pe fun
dalul negru al nopții, fata 
în alb, luminată puternic, 
așteaptă).

MARGARETA: Vai! (dispare) 
ACTORUL (sare pe scenă, dă 

cortina decorului la o par
te) : Prologul s-a sfîrșit A- 
dio, Faust (dispare).

(Cortina)

TABLOUL n
Acasă la Faust In stînga, 

biblioteca vastă, un birou ma
siv și o ușă mică spre labora
tor, cu un ecran luminos de 
alarmă deasupra. O fereas
tră mare in fund. Amurg. Se 
aprind luminile de neon pe 
marele bulevard modem.

Ungherul din fund, dreapta, 
este întunecat In dreapta, în 
primul plan, un laborator in 
miniatură : microscoape, apa
rate modeme de fizică. Un 
televizor pe o consolă. Ușa 
mare în dreapta, în plan pa
ralel cu rampa.

FAUST (singur la birou): Ne
cunoscutul ! Vreau cheia lui 
de boltă, (se ridică și se 
apropie de fereastră, priveș
te). Frumusețe a lumii! Fe
ricire ! (revine la birou, în
cearcă să scrie ceva, nu 
reușește, depărtează teancul 
de manuscrise). Inima ome
nească de carne! Te vrei 
eternă și ești trecătoare I 
(Se apropie de micul labo
rator) Noapte albă, zi nea
gră!
Nici de astă dată nimic I 
(se reîntoarce la birou, se 
așează). Dar dacă, toiuși.. . 
Dar dacă__ (își lasă capui
obosit pe brațele încruci
șate, adoarme, pauză).

MEFISTO (în clasicul cesium 
al demonului cu coame, a- 
pare. stînd în fotoliu, tn un
gherul din fund, dreapta, 
luminat treptat cu o flacă
ră roșiatică). Da, da ! Dormi, 
Faust, deci putem continua 
(pauză). Ce ai de gînd ?

FAUST (își ridică cu greuta
te fruntea, îl privește pe 
Mefisto). Să-mi continui ex
periența.

MEFISTO (cu același timbru 
ca al lui Faust). Dar dacă, 
totuși__ dar dacă totuși nu
vei reuși ?

FAUST: Am o viață înaintea 
mea.

MEFISTO : Imbătrîneșli cu re
peziciune.

FAUST : Buzele tale spun a- 
devărul.

MEFISTO (se ridică, se apro
pie de Faust). De fapt, nici 
nu ești Faust. Ești un biet 
savant, căruia un prieten, 
actorul. ..

FAUST: Mefisto...
MEFISTO : Un saltimbanc 

vulgar, care mi-a furat 
masca și o flutură prin 
lume, în aplauzele galeriei. 
Voi, pămîntenii, vă subsli- 
tuiți cam prea des prezen
țelor noastre invizibile, 
dîndu-le contur omenesc. 
Actorul acesta...

FAUST : Mefisto. ..
MEFISTO : .. .te-a supranu

mit în glumă Faust, fiindcă 
vrei să intri în stăpînuea 
ultimului cuvînt.

FAUST: Ultimul!
MEFISTO: ...în stăpînuea

cheii de boltă pentru cuce
rirea fericirii. Fericirea!
Ha, ha, ha !

FAUST : Mi-i sete de fericire. 
MEFISTO : Dar cum vrei să 

fii fericit într-o viață scur
tă ca a voastră ? Haida-de, 
în cîteva decenii de-ale 
voastre...

FAUST; E destul loc pentru 
fericire. N-am suflet de bă
trîn.

MEFISTO : Iți amintești de 
fata în alb ?

FAUST : Sora Laviniei. Mar
gareta.

MEFISTO : Nici o Margare
tă ! E însăși iubirea la, că
reia i-ai dat un contur și 
un nume.

FAUST : Există, e vie, e în
truchiparea frumuseții,

MEFISTO : Să presupunem. 
Dar e tînără, Faust (fala in 
alb apare în cadranul negru 
al ușii din dreapta. Scenă 
identică cu scena din ta- 

bioul 1).

FAUST: (se apropie, transfi
gurat, de fata în alb, care 
dispare cu același strigăt: 
vai ! Se întoarce la birou). 
Am o viață înaintea mea, 
am o viață...

MEFISTO : Imbătrîneșli cu re
peziciune. Crezi că ea te 
va iubi pentru bigatela 
descoperită de tine ?

FAUST: Nu, ci pentru mine. 
MEFISTO: Ha, ha. ha 1 pen

tru tine' Pentru o făptură 
cu tidva pl.nă de formule 
și ecuații! Pentru ridurile 
frunții ta e aplecate peste 
microscoape. Trezește-te,
Faust.

FAl ST : Sînt treaz.
MEFISTO: O, dulcea somno

lență a dragostei! Timpul 
trece. Spuneai că ai o oglin
dă : conștiința. Sparge-o !
Uită-te mai b.ne într-o o- 
gl-ndă obișnuită. Fur-o, (ia
să n-o ai, din buduarul u- 
nei femei. Timpul trece.

FAUST: Timpul trece numai 
dacă nu faci nimic. Dacă 
realizezi ceva măreț, ră- 
ir.îi In timp.

MEFISTO (ii pune în față o 
oglindă): Voibe ! Priveș- 
te-te aici. (Faust privește, 
se cutremură). De ce întorci 
capul ? Ad neauri ai mărtu
risit că buzele mele spun 
a evărul.

FAUST: Coșmar I Nu poate 
fi realitate.

MEFISTO : Vezi zbîrcilurile ? 
Părul alb ? Iți auzi inima ?

FAUST : Nu ! (vrea să-i arun
ce cglinda, s-o spargă).

MEFISTO (îl lovește peste 
braț, își ascunde oglinda 
sub pelerină). Mii de scu
ze. Og.inda e a mea. (si
labisind). In-ca-sa-bi-iă. Nu 
ca ogiinda conștiinței voas
tre.

FAUST (înspăimîntat) : Ce
vrei de la mine ?

MEFISTO : Am venit din căr
țile și din piesele voastre 
de teatru, din miturile și 
legendele voastre mai vechi 
decît cărțile, am venit din 
ignoranța voastră milena
ră. .. Eh, sînt obosit de-a- 
tîtea ipostaze, de-alîta drum
lung ! Dar am încă pu-
tere să-ți spun că nu-
mai iubindu-te pe tine
însuți mai mult decît pe
alții, vei reuși să dobîn-
dești fericirea. Piară toți în 
flăcări. Numai tu salvează- 
te. Vei fi fericit, chiar dacă 
vei călca pe hecatombe. 
Fericirea presupune întîi de 
toate tinerețe, glorie, bani... 

FAUST : Glorie !
MEFISTO : Da, glorie. Bani, 

tinerețe, glorie. Ele îți pct 
ridica pe toate meridianele 
lumii statui de aur, ele oot 
umple pînă la refuz biblio
tecile lumii cu minciuni'e 
vieții tale adevărate, ele iți 
pot arunca la picioare în
treaga turmă a femeilor fru
moase. ..

FAUST : Turmă ?
MEFISTO : Acesta e cuvîntui. 

L-am găsit în dicționarele 
voastre, acolo unde e vorba 
de zoologie.

FAUST (ajuns la paroxismul 
mîniei) : Cum ai intrai în 
casa mea ?

MEFISTO : Eu nu intru nică- 
eri. Sînt pretutindeni. Dar, 
din păcate, există destui 
proști care cred în vise.

FAUST : Nu sînt.
MEFISTO : Știu. Dacă ai fi, 

nu te-aș face să visezi și 
să vorbești cu mine. Dar 
chiar în vis, timpul trece 
(îi pune iar cglinda în 
față).

FAI ST: Nu!
MEFISTO : Ce mai aștepți ?

FAUST : Pactul cu tine ? Ni
ciodată !

MEFISTO : Nici eu nu mai 
cred în pacte. Petece de 
bîrtie, chiar dacă-s iscălite 
cu sînge. Sînt, cum spuneți 
voi, Stan Pățitul. Ha, ha, 
ha ! Mefisto cel adevărat — 
Stan Pățitul. Aveți destul 
humor aici, pe pămînt. Ha, 
ha, ha.

FAUST : Rîzi cam fals, demon 
al răului.

MEFISTO : La urma urinei, și 
falsul poate părea autentic. 
Sînt St3n Pățitul.

FAUST : Să terminăm. N-am 
timp de palavre. Am o ex
periență grea.

MEFISTO : Și eu sînt sătul 
de vorbe. Să trecem Ia fap
te.

FAUST: Ce fapte?
MEFISTO : Fata în alb te do

rește tînăr. Eu, de asemeni. 
Și pot opri timpul. Dar nu 
ca actorul tău, saltimban
cul. ..

FAUST: El e mai autentic 
decît tine.

MEFISTO (autocontemp iîndu- 
se, se luminează brusc..Aproa

pe strigă) Ce tînăr sînt !
MEFISTO : Si vei rămîne, da

că...
FAUST (își pipăie obrazul):, 

Ce piele fragedă, ce flăcări 
în ochi!

MEFISTO : Timpul trece. 
FAUST : Ce-mi ceri în schimb ? 
MEFISTO : Nimic. Timpul 

trece.
FAUST : Ce-mi ceri în schimb ?
MEFISTO : Nimic altceva de

cît să fii fericit numai pen
tru tine însuți. După cum 
vezi, nu-ți cumpăr sufletul. 
De fapt, e și prea devalo
rizat. Nu l-aș putea schim
ba nici cu un gram de 
smoală.

FAUST: Fericit numai pentru 
mine însumi ! Mi-i sete de 
fericire.

MEFISTO : Timpul trece. Sînt 
obosit (se retrage, se așea
ză pe fotoliul dm ungherul 
roșiatic).

FAUST. Vrei un răspuns?
MEFISTO: II și am. ji-i sete 

de fericire. Da, da, ți-i se
te. (pauză). E am să uit. Și 
lui D n Juan i-i sete de fe
ricire. Mi-i de ajuns. Timpul 
treie. (ungherul se întune
că. Mefisto dispare. Intră 
actorul, vede că Faust doar
me, se așează pe același 
fotoliu din ungherul întu
necat, așteaptă).

FAUST (își ridică încet capul 
de pe brațele încrucișate. 
Pauză). Apoi iși freacă 
fruntea, tîmplele, se trezeș
te ). Ce vis urît ! Ce vis 1

ACTORUL : Muncești prea
mult, asta e.

FAUST : Tu aici, Mefisto ?
ACTORUL : îmi pere rău că 

te-am trezit. Nu știam că 
dormi. Dar odată intrat, 
n-am mai avut tăria să mă 
retrag.

FAUST : Ai făcut bine că ai 
venit. Și nu tu n>-ai trezit.

ACTORUL : Ți-a reușit expe
riența ?

FAUST : Nu.
ACTORUL: Cu atît mai bine.. 

Prefotonium e destul. Să 
continue alții.

FAUST: Dar nu înțelegi că 
descoperirea mea e pritra 
verigă și că n-o pot lăsa 
suspendată în vid ?

ACTORUL: înțeleg. Dar e- 
nergia umană are o limita.
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■

MPLEXUL
ZEISTIC

ALATUL
■

- MUZEUL DE ARTĂ PLASTICA

- MUZEUL ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI
- MUZEUL DE ISTORIE AL MOLDOVEI 

(in curs de amenajare)
- MUZEUL POLITEHNIC

deschise zilnic între orele 10-13 și 17-20.
Luni închise.

CASE MEMORIALE

BOJDEUCA „ION CREANGĂ" DIN ȚICÂU
CASA MEMORIALĂ „VASILE ALECSANDRI" 

de la Mircești
deschise zilnic între orele 10—17.

Incontestabil, lașul constituie o atracție pentru 
turiști prin așezarea sa pitorească, prm pres
tigiul sau istoric și cultural, prin iiumusețea 
monumentelor arhitectonice, adevarate bijuterii de 

arta intrate m patrimoniul ue aur ai țării. ua aces
tea se adaugă vaiorue contemporane cu care lașul 
s-a îmbogățit în uitimeie doua decenii: zona indus
triala și noiie construcții din cetatea universitară.

Chiar și intr-un lași de proporții moderne, cu 
microraioane ce au devenit adevărate orașeie, cu 
dispersări ce urcă pină in cuimea Repedei și cu 
blocuri-turn dominate de hotelul Unirea, centrul 
atracției ramine tot nucielui străvecnuor așezarl, 
acel simbure al lașului milenar din jurul Palatului 
Culturii. Cu acoperișurile sale în tonuri grave, cu 
turnuri zvelte ce-1 străjuiesc puncteie carumaie, cu 
ornamentație bogată în gotic namboiant toate con
cepute la dimensiunile istoriei ce s-a scris pe aceste 
locuri cu spada și cu pana, îosta curte domnească, 
pe locul căreia se ailă actualul Palat al culturii, 
domină orașul.

Și de astă dată se poate verifica importanța 
pe care o are amplasarea unui edificiu, cadrul adec
vat creat pentru punerea lui în valoare și integra
rea in peisaj. Această podoabă arhitectonică im
pune șl atrage in primul rind prin frumusețea ei, ia 
care se adaugă aerul de legendă și aura istoriei.

★
intre Palat și noul sediu administrativ al jude

țului este situata spienuiaa minune a irecuituui, 
casa Uosonei, ue cuiinu renuvaid. rusia țipaimța 
d<n penoada 10/9—luan va deveni in curnid 
secția ue carte vecne a Muzeului ae istorie a lite
raturii (am cadrul iviuzeuiui ae istorie a ivioiaovei). 
Se vor imuni aici intr-un cauru auecvai, stravecui 
mărturii aie artei caligrafice și m.n.aiuxisuce, ma
nuscrise și documente om pruncie tipărituri ae pe 
teritoriul ivioiuovei, începinu cu altui lo-rz pma in 
perioada lui Veniamin costacne.

*
in aceiași perimetru se află minunata ctitorie a 

lui țtieian cei iviaie, biserica uumneasca, printre 
rămășițe de ziduri întărite din vecnea cetate, cu 
pouoaue ue ceramică smălțuita în nriue și cu pic
tura exterioară oiermd un pandativ bijuteriei iul 
Vasiie Lupu, trei ierarhii așezata ae ceaiana parte. 
Danuit in marmură ca un auevarat uumc ai cununi 
noastre, Gn. Asacm se odihnește pe jiițUi dintre uo- 
riie școiii ia care a tost învățător și ion creangă. 
Aiatun, o piatra comemorativa amintește locui îus- 
tuiui notei retersourg, ae unae a pornit flacara re- 
voiuțtei ae la id^u...

De o neoănuită valoare documentar-istorică e 
lapiaariumul realizat ae către ameoiogi la intrarea 
in noui teatru ae vară. Aici găsim o transpunere in 
piatra a pecetei iui Șteian cei Mare, inscripțiile ori
ginare are lui Petru Kareș auuse ue ia oiserica 
L/ancu, aouă inscripții considerate a ii aie laminei 
iui Diinitrie Canteiuir aduse în țară o dată cu ose- 
m.ntete domnitorului cărturar ; piatra tomoaia a 
poetului geo.gian Besanon Gaoașvini țuesiKi), 
care — precum se știe — a murit ia iași; p.etre ae 
mormint auuse ae ia bis. Si. Vmeri, ctitone a Ure- 
cneșuior ; fragment de inscripție găsită m ruinele 
curților de la nmișești ale lui Vasiie Lupu; stema 
koznovăneștilor ; un fragment de inscripție din vre
mea lui Vasiie Lupu, provenind de la bis. Nicoriță, 
ctitorie a lui Gavrilă Lupu, fratele domnului; ele
mente arhitectonice provenind din frontul vechiu
lui palat al ocirmu.ru, azi Palatul Culturii; grilajul 
balconului de la Hanul bacaiu din f-ia^a unuii, 
in care s-a arătat Cuza Vodă mulțimii după ale
gerea ca domn al Moldovei: o inscripție cu un 
lragment din proclamația lui Alexandru îoan Cuza 
etc.

♦
După această sumară trecere în revistă a cadru

lui in care ne intimpină Complexul muzeistic al 
lașului și al Moldovei, complex care în 1968 a nu
mărat 110.293 vizitatori înscriși in controale, (in 
1969 cifra a trecut deja de 130.000), cîteva cuvinte 
despre noile realizări ale muzeelor din Palat.

In cursul anului acesta au fost achiziționate 
peste 600 de obiecte pentru toate muzeele. In afara 
unor piese privind ocupațiile străvechi și meșteșu
gurile, la care se alătură obiecte de port și țesături, 
notăm cumpărarea a două lucrări de Șt. Luchian : 
„Peisaj" și „Natură moartă cu vînat". De asemenea, 
muzeul de artă a mai intrat în posesia unor tablouri 
de Tonitza, Pallady, Petrașcu și Țuculescu, bineîn
țeles în afara achizițiilor curente. De asemenea, s-a 
mărit colecția cu o sculptură de Const. Arămescu: 
„Voievodul și doamna".

în curînd Muzeul politehnic va fi extins, mai ales 
la secția de instrumente muzicale. Se va crea și o 
secție nouă, a telecomunicațiilor, cu piese ilustra
tive, de ia tradiționalul bucium pînă la radar.

De asemenea, va fi extins Muzeul de artă, se
cția artă modernă, iar secția artă contemporană va 
căpăta o dezvoltare adecvată importanței lucrări
lor pe care le posedă.

Intre proiectele noastre rămîne pe primul plan 
crearea unui Muzeu al satului moldovenesc, ca uni
tate în aer liber și de proporții similare cu celelalte 
muzee de acest fel din țară.

GH. BODOR
Directorul Palatului Culturii 

Iași

ocirmu.ru
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A menajată în 16 în
căperi spațioase și
luminoase, galeria 

permanentă de artă cu
prinde o valoroasă colec
ție de pictură străină, ală
turi de o colecție și mai 
amplă de artă româneas
că — pictură, sculptură—,
în care sînt cu prioritate 
reprezentați creatorii mol
doveni. Astfel, în cele
două sectoare—național și 
universal — vizitatorul 
poate admira, alături de o- 
pere vechi, amintind pe 
eticheta lor numele pri
milor donatori — Costa-
che Negri' Sofronie Vîr- 
nav, Const. Stahi — o se
rie întreagă de lucrări 
reprezentative, rezultate 
din achizițiile ultimilor 
ani.

Seciorul de artă străină 
cuprinde opere din diferi
te genuri, din sec. XVI— 
XIX, grupate pe școli: 
italiană, spaniolă, flaman
dă, olandeză, franceză 
etc.

Printre cele mai remar
cabile și valoroase ta
blouri se pot menționa 
scene de gen „Culesul 
viei" de Leandro Bassano, 
„Autoportretul" de Ph. de 
Champaigne, „Fecioara în 
extaz" de Murillo, precum 
și pînze semnate de Ve
ronese, Tintoretto, Salva
tor Rosa, Van Dyck, 
Heemskerk.

Din achizițiile mai re
cente, atrag atenția pic
tura de mari dimensiuni 
„Bătălie navală", execu
tată în maniera olandezu
lui W. van de Velde, ca 
și spectaculoasa „Vedere 
de port francez" a lui 
Joseph Vernet.

*

Arta națională din sec. 
al XIX-lea pînă în pre
zent e desfășurată crono
logic în 12 săli, dintre 
care ultimele două sînt 
destinate creatorilor con
temporani. Numele unor 
importanți artiști români 
se impun atenției publi
cului prin opere repre
zentative : Theodor A- 
man, N. Grigorescu, Șt. 
Luchian, G. Petrașcu, Th. 
Palladv, Fr. Sirato, Iser, 
Ressu, Băeșu etc. De o 
frumoasă prezentare se 
bucură, de asemeni și ar
tiști marcanți ai epocii 
noastre, ca pictorii Ghia- 
ță, Catargi, Baba, Țucu- 
lescu, Nutzi Acontz-, 
sculptorii Han, Irimescu 
etc.

★

Creația din Moldova 
este bogat oglindită, a- 
ceasta constituind tocmai 
trăsătura caracteristică, 
dominantă a muzeului. Se 
întîlnesc grupate aici lu

crări din activitatea pri
milor meșteri moldoveni 
laici—Ion Balomir, Gh. A- 
sachi—paralel cu lucrările 
unor artiști străini stator
niciți pe aceste melea
guri — Niccolo Livaditti, 
•Ludovic Stavski. Le ur
mează picturi ale absol
venților ,,clasului de zu- 
grăvitură" de la Acade
mia Mihăileană : Lemeni, 
Năstăseanu, Panaiteanu— 
și în continuare producții
le conștiincioșilor promo
tori ai școlii de arte fru
moase ieșene — Stahi, 
Bardasare, Șoldănescu, 
Gh. Popovici, Troenescu.

La loc de cinste sînt 
expuse în muzeu operele 
lui Șt. Dumitrescu, To- 
nitza, Octav Băncilă, Cos- 
movici. Aurel Ciupe, nu
me cu rezonanță în pic
tura de la începutul aces
tui veac.

Firul artei din Moldo
va poate fi urmărit mai 
departe pînă la zi prin 
opera pictorilor Otto Brie- 
se, N. Popa, Mihăilescu— 
Craiu, Alupi, Hatmanu, 
Boușcă, Agafiței, Cămă- 
ruț, Hîrtopeanu, Podolea- 
nu, Gavrilean, Constantin, 
Iulia Hălăucescu, Radins- 
chi, Hotnog, Valerian 
Gheorghiu, Neagoe, lo- 
nescu, Matyus, Bartok, 
sau a sculptorilor Hette, 
Bîrleanu, Condurache, 
Florea Buzdugan, — și 
ale altora din generațiile 
foarte tinere.

Grija colectivului mu
zeului de a completa co
lecția cu lucrări ale cre
atorilor moldoveni se 
menține constantă, fără a 
abate însă interesul pen
tru valori din arta între
gii țări și cele din arta 
universală.

★

Paralel cu activitatea 
cotidiană, muzeografii 
prestează și muncă de 
cercetare științifică pen
tru punerea în valoare a 
artiștilor moldoveni din 
trecut, întocmind valo
roase expoziții retrospec
tive, cataloage cu date 

monografice, depistări dc 
opere la particulari și a- 
tragerea lor în circuitul 
public.

Ca o reușită deosebită 
vom nota retrospectivele 
N. Popa, Octav Băncilă, 
Nutzi Acontz, expoziții 
preluate apoi pe plan na
țional.

Chiar în aceste luni se 
află deschisă în sala Con- 
temporană retrospectiva 
închinată pictorului Gh. 
Popovici (1859—1933), or
ganizată cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la 
nașterea sa. Ca și la ce
lelalte retrospective, mu
zeografii au întocmit și 
publicat o cuprinzătoare 
monografie—catalog, ade
vărat ghid pentru cunoaș
terea operei acestui frun
taș al școlii ieșene.

După cum se arată și 
în prefața catalogului, ex
poziția de acum „reuneș
te pentru prima dată cele J 
mai semnificative creații 
ale pictorului, oferind ast
fel publicului larg și spe
cialiștilor posibilitatea cu
noașterii în amănunțime a 
creației sale. Ne-am pro
pus, de asemenea, să con
centrăm în catalogul de 
față cele mai importante 
date, relatări și comen
tarii privitoare la viața și 
opera pictorului, răspîn- » 
dite în diferite documente 
și publicații. Omagiem 
astfel, memoria unuia din
tre vrednicii reprezentanți 
ai școlii de pictură ieșe
ne, aducînd totodată mo
desta noastră contribuție 
la cunoașterea mai pre
cisă a operei sale".

Pentru anul viitor se 
află in pregătire o retros
pectivă C. D. Stahi. '

*

O atracție în plus o 
constituie faptul că sălile 
de artă contemporană a- 
dăposfesc manifestații de 
artă de anvergură națio
nală, cum a fost anul a- 
cesta expoziția de pictu- 
ră-sculptură Georgeta și 
Ticu Arămescu, artiști de 
prestigiu, binecunoscut’ 
în Statele Unite.

COMPLEXUL
MUZEISTIC

IAȘI
PALATUL
CULTURII
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Datorită muncii de 
depistare la teren 
și de valorificare 
muzeistică în cele 
mai moderne con- 

dițiuni, depusă de un co
lectiv de specialiști, în 
cadrul Muzeului Etnogra
fic al Moldovei vizitato
rii pot găsi și admira nu
meroase piese autentice 
din această parte a tării. 
Expoziția permanentă a 
acestui muzeu oglindește 
elocvent viața și munca 
populației din Moldova, 
ocupațiile și meșteșuguri
le practicate, oferind a- 
mănunte semnificative 
privind locuința, portul și 
unele obiceiuri ale mol

r
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MUZEUL ETNOGRAFIC
AL MOLDOVEI

dovenilor. Totodată, ex
ponatele sint mărturia 
cea mai convingătoare a 
inventivității meșterului 
popular în producerea și 
perfecționarea uneltelor, 
a dragostei pentru frumos 
a țăranului român, dove
dită și de cele mai obiș
nuite dar cu migală îm
podobite obiecte din gos
podărie, a măiestriei ar
tistice a harnicelor femei, 
cărora, din totdeauna le-a 
plăcut să-și împodobeas
că portul și casa.

★

In prima sală a expozi
ției sînt prezentate ocu

pațiile străvechi (cules 
din natură, vinătoare, 
pescuit, albinărit), ocupa
ții care s-au menținut 
pină astăzi, fără a pre
zenta, evident, importan
ța economică pe care au 
avut-o in orinduirile tre
cute. Unele din obiectele 
expuse în această sală 
impresionează în primul 
rind prin simplitatea con
strucției lor, ingenios 
realizată din diferite ma
teriale : scoarță de co
paci, în cazul coșulețelor 
pentru cules fructe de pă
dure, împletitură de nuie
le, ață sau trestie cu pa
pură, în cazul uneltelor 
de pescuit, metalul, din 
care sint confecționate 
ostiile și capcanele pen
tru vinat; în sfîrșit, lem
nul, materialul folosit cel 
mai mult. (Ciobaca de 
pe valea Bistriței ca și 
știubeile pentru albinărit 
sînt făcute din trunchi 
de copac scobit).

♦

Simțul practic al țăra
nului român se relevă și 
în sala următoare, în 
care ne este prezentat 
păstoritul, putindu-se ve
dea inventarul unei stine 
și diferitele aspecte lega
te de această ocupație.

★

Pentru prezentarea a- 
griculturii, cu caracteris
tici dominante pentru di
ferite orînduiri, pe lingă 
numeroase originale, e 
folosit și material auxi
liar (desene, grafice, hărți, 
fotografii). Intîlnim săpă- 
ligi de os, hîrlețul de 
lemn, cu ramă de fier, 
plugul masiv de fier, u- 
neltele de recoltat și tre
ierat, cum este tăvălugul 
de piatră, cremenea de 
tăiat paie etc. Imaginea 
mașinilor moderne folosi- 
te astăzi în agricultură, 
precum și a silozului de 
la Sîrca-Iași, încheie pre
zentarea acestei teme.

*

Din regiunile viticole 
ale Moldovei au provenit 

obiecte toarte interesante 
ce ilustrează modul in 
care se realiza procesul 
de vinificație în diferite 
perioade din istoria viti
culturii. Linul, (călcătorul 
primitiv de struguri) de 
la Idrici-Vaslui și teascul 
de vin de la Dobrovăț, 
cu două șuruburi, lucrate 
în întregime din lemn, 
numai cu cuțitul, sînt 
piese de mare valoare 
muzeistică.

*

Obiectele din sala ur
mătoare ilustrează varie
tatea meșteșugurilor, din
tre care cităm : pădurări- 
tul și transportul lemnu
lui, prelucrarea lemnului 
in cadrul unor îndeletni
ciri specializate (rotărit, 
butnărit, linguri, fuse etc.), 
fierăritul, olăritul etc.

Prin interesul deosebit 
pe care-1 prezintă din 
punctul de vedere al con
strucției lor, o categorie 
aparte o formează insta
lațiile tehnice folosite la 
piuărit (prelucrarea și fi
nisarea țesăturilor de li
nă) și la oloierit.

♦

Una din cele mai vechi 
și mai dezvoltate îndelet
niciri ale cărei produse 
trebuiau să satisfacă nu
meroase cerințe, în prin
cipal realizarea îmbrăcă
mintei și a țesăturilor 
necesare amenajării locu
ințelor, este industria cas
nică textilă. In cadrul a- 
cestei teme, sint prezen
tate diferite unelte folo
site pentru prelucrarea 
fibrelor textile, fazele de 
prelucrare a acestor fibre, 
precum și unele produse 
ale industriei casnice : 
ștergare, covoare de lînă 
în culori vegetale, piese 
de port, realizate din di
ferite materiale și în di
ferite tehnici. Exponatele 
de acest fel, prin frumu
sețea, gingășia, originali
tatea motivelor ornamen
tale, prin discreția și per
fecta îmbinare a culori
lor, încîntă și odihnesc 
ochiul. Costumele expuse 
oglindesc diferențierile lo

cale in cadrul caracte
rului unitar al portu
lui popular moldovenesc, 
precum și schimbările 
care au avut loc în de
cursul timpului, sub in
fluența evoluției condi
țiilor social-economice și 
a perfecționării mijloace
lor tehnice.

Relizate din diferite 
materiale, care, prelucra
te de mina iscusită a ță- 
răncii, capătă calități ne
bănuite (de exemplu, că
mașa din pînză de lînă 
țigaie, caracteristică pen
tru Moldova centrală la 
finele sec. al XIX-lea și 
începutul sec. XX pare a 
fi făcută din borangic) a- 
ceste piese, aparținînd u- 
nor generații diferite, do
vedesc păstrarea nealte
rată de-a lungul anilor a 
gustului pentru frumos, 
prețuirea moștenirii artis
tice populare, marea for
ță creatoare a poporului 
român.

★

Interiorul țărănesc din 
nordul Moldovei, satul 
Straja, aparținînd unei 
locuințe cu o singură în

căpere și tindă, prove
nind din secolul trecut, 
relevă trăsăturile carac
teristice pentru organiza
rea interiorului locuinței 
din această zonă. Gru- 
pînd armonios întregul 
inventar al locuinței mol
dovenești din perioada 
respectivă, interiorul a- 
cesta e un exemplu de 
perfectă îmbinare a utilu
lui cu frumosul. Mobilie
rul expus, lucrat numai 
din lemn, cu mijloace 
modeste dar cu un re
marcabil simț al propor
țiilor, al armoniei, împo
dobit cu frumoase cres
tături, afirmă bunul gust 
și fac din piese aparent 
obișnuite adevărate reali
zări artistice.

Parcurgînd sălile mu
zeului, străbați parcă se
cole de viață și de mun
că, recunoști nesecate iz
voare de frumusețe, iar 
alăturarea realităților pre
zentului de ceea ce a fost 
o dată înlesnește înțele
gerea prefacerilor care 
au avut loc.

PETRE CAZACU
§ef de secție la Muzeul 
Etnografic al Moldovei
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MUZEUL 

POLITEHNIC

Muzeul Politehnic din ca
drul Complexului ieșean 
funcționează cu două sec
ții bine dotate.

Secția energetică ilus
trează prin machete, dese
ne și piese originale, toate 
formele de energie descope
rite de geniul omenesc.

Vizitatorul are ocazia de 
a parcurge minunata istorie 
a cuceririi energiei de că
tre om, de la „turbina" lui 
Heron din Alexandria pînă 
la energia atomică; de la 
automobilul cu aburi și lo
comotiva lui Stephenson la 
motoarele rachetei cosmice; 
de la roțile vechi de moa
ră lucrate din lemn la hi
drocentrala modernă.

Iată macheta unei micro- 
centrale rurale cu turbină 
hidraulică în care suveran 
e lemnul ca material de 
construcție, ca și în centra
la eoliană de alături, cu a- 
ripile resfirate în vînt. A- 
cestora le urmează indicații 
privind utilizarea energiei 
solare, după care trecem la 
istoria turbinei: turbina
Kaplan, Francis, Pelton etc.

Alături parcurgem istoria 
automobilului, de la mache
ta primului automobil care 
a circulat in țara noastră 
și automobilul cu aburi 
Serpolet la motoarele mo
derne. In paralel, ne este 

dezvăluit secretul funcțio
nării tipurilor de locomoti
ve și al turbinelor cu a- 
buri: Branca, Heron. Ur
mează un grup turbogene
rator și mașina cu abur at
mosferică. Prin automobil 
ajungem la diferitele tipuri 
de motoare pentru avion 
și — în fine — la rachetele 
cosmice.

Intrind în domeniul elec
tricității, putem examina di
ferite mașini de producere 
a curentului electric, ceie 
mai vechi aparate de radio, 
un post radio-enUjă.or, 
schema machetă a cir^uiarii 
curentului etecLic intr-un 
complex de locație, macne- 
ta reactorului romanesc de 
200u kw. pentru producere 
de izotopi și macheta unei 
termocentrale.

Instalată în săli aparte, 
secția înregistrarea și reda
rea sunetului este cea mai 
căutată parte a muzeului 
prin îmbinarea cuceririlor 
tehnice cu poezia, vizitato
rul puțind urmări o adevă
rată „istorie cîntată" a mu
zicii mecanice. Putem intîini 
aici tot ce i-a încîntat pe 
străbunicii noștri, aparate ce 
împletesc ingeniozitatea teh

nică cu arta de construcție. 
Eleganta cutie muzicală fa
bricată în secolul trecut ne 
duce cu imaginația spre cri
noline și malacofuri, în timp 
ce orga mecanică Barbarie 
evocă acel vechi local pa
rizian din filmele de epo
că. Țambalul mecanic cu 
xilofon de Ia 1886 conduce 
prin orchestron, ariston, 
spre pianola automată și 
orga mecanică, marcînd în
treaga gamă de instrumente 
mecanice muzicale ce ne 
pare astăzi atît de îndepăr
tată.

Grav, fonograful Edison 
deschide o serie nouă care 
urcă spre contribuția elec
tricității în această mate
rie : Pick-up stereofonic, 
magnetofon etc. Ascultînd 
melodiile acestor instru
mente, de la suava muzică 
a carillon-ului pină la fan
fara din pîlnia gramofonu
lui, descriem mintal uriașul

progres al științei in a 
domeniu, astăzi atît de 
licitat.

O notă aparte a ace 
muzeu o constituie fa 
că peste tot sînt sublin 
contribuțiile savanților 
mâni la realizarea difei 
lor aparate. Sînt amil 
numele lui Traian V 
Dragomir Hurmuzescu, l 
ri Coandă...

De altfel, cu prilejul 
zitei sale la Iași, orașu 
care și-a făcut o parte 
studii (și unde a lucra 
restaurarea actualului F 
al Culturii), marele no 
savant Henri Coandă a 
zitat muzeul și a ră 
plăcut impresionat mai 
de sectorul motoarelor 
primele săli.

In general, un muzeu 
re poate interesa deop< 
vă pe specialiști ca și 
neinițiațl, un muzeu cu n 
perspective de dezvolt

MUZEUL

POLITEHNIC

EMINESCU

CREANGA
Doi adevărati prieteni, care 

— în primul rînd — s-au pre
țuit reciproc pentru darurile 
înnăscute și s-au încălzit la 
jarul unei tovărășii de taifas 
și visare, prelungită pînă în 
zori prin mahalalele și pito- 
reștile împrejurimi ale lașului. 
Pe cît au putut, s-au sprijinit 
frățește, iar dovezile lor de 
dragoste apar și mai înduio
șătoare cînd le privești prin 
perspectiva timpului, acum 
cînd comemorăm 80 de ani de 
la moartea lor.

Amintirea e încă atît de 
pregnantă în lașul acesta al 
teiului de la Copou, al hrube

lor de la Bolta Rece, al hanu
lui Trei Sarmale și al plopilor 
fără soț de la Bucium, incit 
aproape nu te-ai mira să le 
zărești umbrele trecînd ală
turi, pe vechile străzi, grăbind 
spre casa lui Vasile Pogor 
pentru obișnuita ședință juni
mistă : unul scurt și îndesat, 
călcind greoi și tirind nelip- 
situ-i cortel veșnic Întredes
chis, celălalt pășind ușor, ca 
in vis, cu capul aplecat pe o 
parte.

Spiritul prieteniei lor se 
păstrează nealterat mai ales in 
tihna bojdeucii cu lumină sfi
oasă, izolată de frămintarea o- 
rașului, încremenită în vre
me. Ascultînd cum geme vîn- 
tul iernii în dranița acoperi
șului, parcă auzi glasul domol 
al lui Creangă, cu inflexiuni 
de violoncel, repetind cuvint 
cu cuvint pe măsură ce slo
vele curg din penița de fier 
pe răvașul care va porni că
tre București :

Bădie Mihai,
Ai plecat și mata din Iași, 

Iăsînd în sufletul meu amără
ciune. Nu pot uita acele nopți 

albe cînd hoinăream prin Ci
ne și Aroneanu, fără pic de 
ginduri rele, dar în dragostea 
cea mare pentru lașul nostru 
iubit.

La Eși ninge frumos de azi 
noapte, incit s-a făcut drum 
de sanie. Ciricul și Buciumul 
sint și mai frumoase acum. 
Vino, frate Mihai, vino, căci 
fără tine sint străin. Te sărut 
pe frunte,

Ionică
Mihai n-a mai venit In 

schimb, a plecat Ionică la dîn- 
sul. Bojdeuca din Țicău le 
păstrează ambilor amintirea 
ca pe cel mai de preț odor. 
Obiectele, cărțile, tabloul lui 
Octav Băncilă — fost elev al 
lui Creangă — toate poves
tesc despre acești doi mari 
prieteni, care și-au împletit 
cei mai împliniți ani ai exis
tentei lor pe aceste locuri 
dintre culmea Șorogarilor și 
dealul Sărăriei.

REP.

LA
MIRCEȘT1

Din văzduh cumplita iarnă... 
se străduiește să creeze o atmosfe
ră de pastel, fulguind frumos peste 
luncă, spoind cu argint culmile de 
peste Șiret. Cei doi stejari frați par 
desenați cu cărbune pe tipsia șesului 
tăiat elegant de asfaltul șoselei. E 
ger de troznesc copacii din parcul 
secular; fumurile satului urcă drept 
ca niște semne de mirare...

In casa bardului, însă e cald și 
liniște, așa cum era pe vremea cînd 
pana sa, acum așezată pe călimară 
în bine meritată odihnă, scria titlul la 
.Istoria misiilor mele politice în 
Francia, Englitera și Italia" (pe care 
îl reproducem mai sus).

In casa cu geamlîc de la Mircești 
toate sînt așa cum le-a lăsat el îna
inte de a se muta în capela dintre 
stejari. Ai impresia că stăpînul așe
zării e pe undeva, prin livadă să 
controleze dacă iepurii n-au ros pu- 
ieții de cais și trebuie să apară din- 
tr-o clipă în alta, cu mustățile lui 
albe de bunic, poate mai mult bru
mate de iarnă decît de vîrstă.

Grija pentru respectarea autenti
cului, împletită cu meșteșugul eta
lării muzeistice, a realizat una din 
cele mai atrăgătoare case memoriale 
din fără. De aceea, fie vară, fie iar
nă zeci de mașini poposesc zilnic la 
poarta gospodărească, aducînd 
turiști din toate colțurile țării și de 
peste hotare.

Vizitatorul se poate documenta 
deopotrivă asupra operei și a vieții

lui Vasile Alecsandri, plecînd cu 
impresia că a petrecut cîteva ore In 
ambianța creatoare a bardului, pe 
care l-a întîlnit în acest cadru atît 
de drag lui.

La Mircești, totul aparține lui 
Alecsandri; casa nouă, casa veche 
a vornicului, parcul mausoîeumul 
impresionant în sobrietatea Iui, lun
ca ce coboară spre meandrele Și
retului, șipoțelul din livadă, chiar 
cerul acesta scămos care prevestește 
ninsoare...

La Mircești toate au cite ceva de 
povestit despre el: însemnările de 
pe mapa biroului, adnotările din 
cărți, uniforma diplomatului, servie
ta cu monogramă de argint...

In jurul casei, satul acum moder
nizat e așa cum l-a visat poetul, în
tregind cadrul liric al unei opere ce 
stă la baza literaturii noastre moder
ne.

La Mircești vă așteaptă bardul 
doinelor și al lăcrămioarelor.

VIZITAȚI 
MUZEELE IEȘENE!



versuri de

EMIL BRUMARU

CiNTEC LINIȘTIT
Nu am nici un regret ca să mă certe.
Prin simțurile mele schimbătoare
Plutesc încă bucăți subțiri de soare, 
Fărădelegi de vis, dorinți incerte.

Pe punți lucioase, printre fenomene, 
Ținîndu-mi liric cumpăna c-un crin, 
înaintez puțin cite puțin, 
Umbrit de somn, catifelat de lene.

INTERIOR
Sînt încăperi in care așteptarea
Se sparge-n țăndări crude ca o vază ;
Din solnițe, îndrăgostită, sarea
Să ne atace sufletul visează.

Ce gînduri stranii iau atunci ființă I 
In farfurii, trintite moi pe spate, 
Piersice roz au pleoapele umflate 
De somn ca de o tainică dorință.

Și-n după-amiezi suave, cu suspin,
Cind geamurile-s bălți de apă dulce 
Și tocătoarele de carne toacă lin, 
Miresme-alături vin să ni se culce.

CINTEC NAIV
O, azi sînt bucuros ca un cristal I 
Fără cusur mi-s hainele de înger. 
Mi-e fiecare nastur triumfal 
încoronat de proaspete răsfringeri.

Luați-mă oglinzi în cuarțul vostru 
încă puțin, căci vreau să plec de-acuma 
Spre dulcele Septembre unde rostul 
Meu este doar s-ating cu pieptul bruma.

ELEGIE
Am file moi de apă în găleți, 
Jiletci cu molii dulci in piepți de puf. 
Cutii de pudră-n care îngeri fleți 
Se tăvălesc pe burtă și fac : buf !

Fotolii ce atrag prin șiretlic, 
Mărare scumpe in călești de sos 
Și lingă vechi ibrice cu țuflic 
Amiezi monite intr-un glob lucios.

Dar numai tu cu sinii albi mă tulburi
Cind leneșe și fără drept de-apel 
Amurgurile urcă lin prin tuburi 
In sufletul meu trist de dovlecel.

CiNTEC NAIV
Fecioarele se încurcau în gene,
Motanii se frecau de damigene
Și ne era la toți atit de lene...

Torceau femei de angora în pat I

Și-ncet sufletul nostru-a căpătat 
Ape adinei cu lustru-ntunecat.

GL Y CER A
Glycera are verigi cu care bete
Nervoasă portocalele prea dulci
Și-un păr întunecat de vechi păcate 
In care nu e bine să te-ncurci.

Ce zeu să născocesc să îmi ajute 
Cu harul lui ca dînsa sâ mă lase 
Să-i fiu umilul sclav ce scoate plute 
Cu grație din sticle lungi la masă ?

Și piersice, stropind-o lin cu apă
Sâ nu leșine, să-i cșez in mină,
Sâ strig la papagal cind o să-nceapă
Să-i ocărască mersul de stăpină

Și sinii mari ce-i ține doar afară,
Licențioși, pe ei motani să-și culce,
C-un pămătuf să-i scutur la picioare
Din copăcei miresmele năuce

Și seara să-i citesc cu vocea clară, 
Spre-a adormi frumos, poeți subl:mi 
In timp ce-n porțelcne-o să transpară 
Războaie între gueL'i și ghibelini I!

aproximații critico

RADU CÂRNECI(l)
Există astăzi. la cel mai 

multi dintre poeții noș ri 
preocuparea de a-și teore
tiza talentul și modalîtățile 
proprii de expr mare. fie 
direct, prin confesiuni, in
terviuri și artico e progra
matice. nu o da'ă exclusi
viste, fie ind'rect. prin re
cenzarea de'ica'ă. cel mai 
adesea impresionistă, a li
ricii confraților de care oe 
apropie structural. Dar 
..eon.ie 1 Aerate ale poeți
lor — ser.a oda'ă Lovines- 
cu — nu interesează ce- 
cit pe măsura realizării *.n 
opere de artă" (1st. lit 
rom. contemporane, III, p 
104). Ceea ce s-ar putea 
surprinde imediat Ia unii 
dintre contemporani, mai 
a es tineri, este tocmai 
discrepanța Intre poziția 
teoretică și lapta artistici 
propriu-zisâ. Problema in 
sine interesează mai puțin, 
dar nu poate trece neob
servata Intr-o epocă lite
rară ca a noastră. cind 
modernitatea e confunda'ă 
adesea cu moda și nouta
tea iormală fără substan
ță. iar lirismul ffșnit din 
fintina tradiției revitalizale 
mai este incd suspectat de 
caducitate.

Că un autor poate să a- 
iirme teoretic o atitu
dine și să se înfățișeze in 
ipostaze creatoare aflate 
la polul opus, e, desigur 
un act oa.ecum involun
tar. El nu stingherește 
dacă divergența între aces
te realități nu-i prea ca
tegorică. Atunci cind un 
scriitor ne oferă însă o 
pildă de armonie intre te
orie și practică — și Radu 
Cârneci este dintre aceș
tia — situația e astăzi de 
natură să atragă mai mult 
pe cititorul preocupat de 
lucruri unitare și viabile. 
Pentru critică ea este un 
motiv în plus ca să medi
teze și să susțină impor
tanța (relativă, zic unii) 
pe care sinceritatea o are 
in poezie.

Fără să fie prea absor
bit de ideea unei autode
finiri teoretice. Radu Că!- 
neci și-a precizat totuși 
cu des'uiă c aritate cîte- 
va principii liminare. de
venite, in scurtă vreme, 
esențiale pentru cristaliza
rea personalității sa e ar
tistice. „Singura normă ca
re se poate impune poe
ziei — mărturisea el in
tr-un interviu — este a- 
cordul cu sine însăși. adică 
setea mistuitoare de since
ritate". Literatura, poezia 
in speță, .este cu atit mai 
durabilă, mai generalizan- 
tă". .cu cit se rec atuă 
mai organic de la indivizi 
anume. de la o tradiție 
cultural-național anume" 
(Tribuna, nr. 8. d.n 23 
febr. 1957). Poetul adevă
rat nu poate li decît o 
.voce a timtiului său", o 
.flacără în sufletul poporu
lui" ; cu un ochi el pri
vește la contemporani, ci; 
un altul la .trecutul de 
luptă și glorii cu strămoși 
de taină în uriașe sate 
subterane" (ci. Poezia a- 
cestui pămînt, in Cronica, 
nr. 31. din 2 aug. 1969).

Elementele acestei con
cepții derivă din estetica 
romantic-tradiționa'.ă ; cum 
poetul in practica literară 
le convertește intr-o for
mă activă, plină de vita
litate, ele dobîndesc, în 
perspectiva timpului nos
tru, o semnificație nouă, 
modernă. Nu facem o ob
servație gratuită. Inir-o 
vreme cind lirismul, pen
tru a fi rrodern, cedea-ă 
tot mai mult in favoarea 
inte’ectualizării emoției, n 
abstracțiunii și a g'aciall- 
lății, o poezie născută 
spontan din sen'imentotlta- 
te și din sul'etul proaspăt 
al trad ției este tot atit 
ele legitimă ca oricare altă 
tendință artistică fecundă, 

legată, prin mijloace pro- 
rii. de matca bineldcătonre 
a autohtoniei, a’tfei spus, 
de suiletul oamenilor a- 
cestui pămînt.

Radu Crânecl este un 
poet care, prin'r-o evolu
ție rapidă, am putea spu
ne chiar spectaculoasă, 
și-a dobindit, in lirica ul
timilor ani Am sunet pro
priu. da neconlundat. 

Structura’, el este un fre
netic, un spirit dionisiac 
despr.ns d.n magma ro
mani ismu'ui fugos și ego
centric. Debutul său cu 
placheta Noi și soarele 
(„Luceafărul". 1963), se or
ganiza. temperamental, sub 
această dominantă. Sensi
bilitatea poetului se risi
pea în gesturi largi, Im- 
nice. de adorare patetică 
a soarelui, a umimi și a 
peisaje'or silvestre. Suges
tiile blagiene pot ii indi
ca' e cu ușurință, dar nil 
aceasta interesează azi. E- 
serțial este faptul că ma
terialul sufletesc comuni
cat atunci mărturisea o 
frămintare interioară și o 
vo uptate de a stihul nu 
prea obtșnui'e la un de
butant. Starea de spirit 
din poemele sa'e viitoare 
se Înalță de aici. deși, ca 
expresie literară, prime e 
versuri șovăiau adeseori 
între truculentă, discursi
vitate și transparentă me
lodică. In plan mai gene
ral, insuficiente e se ex
plică și prin lipsa do per
sonalitate a multora din
tre mijloacele poeziei noas
tre din perioada respectivă.

Desferecat de formulele 
incerte ale debutu ui. Ra
du Cârneci își schimbă 
deodată vocea prin volu
mul Orgă și iarbă (E.P.L., 
1966). Tonul esle luat cu 
mai multă siguranță, uni
versul liric se structurea
ză pe coordonate mai per
sonale, iar procedeele ar
tistice se diversifică, dar 
nu in sensul speculațiilor 
in'e’ectua.'e, abstracte și 
Înghețate, ci al esențiali- 
zării expres ei și comuniu
nii sentimenta'e cu tair.a 
poeziei. Vocația scriitoru
lui se consolidează sub 
perspectiva ad'neirii li, is
mu'ui și n perfecțiunii ior- 
ma.'e, intr-un cuvr.nt, a 
maturizării poeziei, pr;n 
următoare e volume, Um
bra femeii (Ed. tineretului) 
și Iarba verde, acasă 
(E.P.L.). ambele publicate 
în anul 1968. Cartea sa 
din urmă, an‘olodia Cen
taur îndr.'gostit, apărută 
în colecția „Albatros", re
prezintă. pentru stadiul de 
evoluție la care a ajuns . 
poetul, un punct culmi
nant și totodată un aci 
critic, o dovadă fiind ho- 
tărîrea de a renunța în 
totalitate la versurile cu
prinse in placheta de de
but. precum și la unele 
bucăți neșlefuite din ce
le la’le cu egeri. De aceea 
e normai să luăm ca text 
de bază pentru o caracte
rizare critică globală ulti
mul său volum.

Sensibil ca o hariă eoli
ană. Radu Cârneci are ca
litatea de a-și dezvălui 
brusc emoția, intr-o poe
zie cel mai adesea tumul
tuoasă ca o apă de mun
te. Accentul sufletesc c de 
o prospețime odihm'oare, 
iar respirat a lirică, neli
niștită ca o flacără bătu
tă de vini, se orientează 
spre ci‘eva motive esenția
le din sinteza cărora auto
rul își creează un univers 
poetic amplu.

Ca poet al tradiției- în 
ceea ce a-e ea defini iv si 
dinamic. Radu Cârneci do
vedește un viu sentiment 
al trecutului și al dolinei, 
un acord sufletesc desă- 
virșit cu realitățile n.ias-

Mihai Dragon

(Continuare în pag. a 8-a)

INEVITABILA DILEMĂ
Și in fond, de ce să nu ne 

facem probleme ? De ce să nu 
vărsăm, din cind în cînd, două- 
trei picături de cerneală tipogra
fică în limpedea și normala 
noastră existentă ? Pentru că ce 
sînt altceva decît false proble
me, toate aceste nedumeriri stîr- 
nite pe marginea cărților (și 
tirajelor) inutile, care invadează 
săptămînal librăriile ? Editurile 
vor tipări în continuare încă o 
sută și o mie de autori, o sută 
și o mie de volume ratate, iar 
noi vom rămîne — poate — cu 
satisfacția unui week-end în „va
lea plîngerii". Dar la fel de fi
resc e, tot așa, din cînd în 
cînd, să ne întrebăm : validita
tea actului critic are vreo tan- 
qență cu aceste constatări și la
mentații ? Nu. Și de părerea 
noastră pare a fi și Florin Ma- 
nolescu, în preambulul său la 
.cronicile literare pe care le 
semnează în nr. 50 (din 11 de

cembrie 1969) al „României li
terare-. Dar tot acolo, „tînărul 
critic" reclamă un fapt ce ni 
se pare la fel de inutil : drepMl 
de a nega mediocritatea. „Eu 
reclam însă drentul criticii de 
a-și spune, în deplină libertate, 
părerea". Foarte bine I E ne
cesară însă negarea mediocrită
ții 7 E necesar să ne mai în
toarcem azi la metoda „salubri
zării" în literatură? „In fine, ex
cesul de tiraje face dovada pros
perității unei culturi care îsi 
poate permite risipa editorială, 
$i. chiar dacă mediocritatea nu 
s-ar just’fica în nici un fel, ar 
trebui să fim cel puțin fericiți 
că avem si noi, vorba lui Ca- 
r^ofale. falitii noștri-, — afirmă 
chiar F. M. Dar ceea ce ne 
rsmTne nouă de făcut este să 
af’rmăm valorile, nu să acope
rim naoini întrerri cu nrnteste 
la adresa nonvalorii. Si lucrul 
cel mai bun pe care-J putem. 
as**za. în fata m**d’ocr;tătii. f»^te 
t5c«*rea. Să ionizăm falca litera
tură $i să acord »m spațiul tino- 
«rrafic unor nreocun^ri cu ade
vărat folositoare. Dar ce face 
F. M.7 Se oruoă de sase vo
lum** de versuri care nn-f pri
lejuiesc decît facile oscHatH cu 
un material lft**rar studia» în 
ciclul preuniversitar și-i solicită 
elementare cunoștințe de grama
tică. Intr-o singură .cronică" (a- 
ceea la volumul .Dor ars" de 
Ov. Sturza) sînt amintiți Coș- 
buc, Eminescu, Blaga, Iorga, Ur- 
muz, Ant. Ivireanu, I. H. Radu
lescu, R. Ionescu — și asa mai 
departe — tine să precizeze în
suși criticul. Apoi, ceva mai în
colo, urmează o puzderie de ci
tate aqramate, unde „pentru a 
rezolva dezacordul sîntem obligați 
să presupunem că este vorba de 
un subiect inclus", sau în care 
„numai cine are o îndelungată 
experiență gramaticală se poate 

în vederea definitivării planului editorial 
pe 1970,

EDITURA „JUNIMEA"
roagă ca manuscrisele, ofertele și orice 
altă corespondentă să fie trimise pe adresa : 

EDITURA „JUNIMEA" 
Palatul Culturii 

lași

încumeta să spună unde se as
cunde subiectul, unde se ascunde 
predicatul și unde celelalte părți 
de vorbire...-. Și, după ce se 
desfășoară pe aproape o pagină 
cu „reflecții" pe marginea unor 
asemenea producțiuni, F. M. se 
întreabă, candid : „Mie însă 
spune-ti-mi cine s-ar încumeta să 
discute aceste „poezii"?! Cine 
s-ar încumeta să explice aceste 
versuri înțepenite, pe care Cara- 
qiale le-ar fi pus, cu siguranță, 
în gura lui Rică Venturiano“. Ori 
poate că gestul domniei sale 
implică un nemaipomenit curaj 
și tocmai asta vrea să sublinie
ze citatul ? Căci, ce înseamnă 
toate aceste „sondări-, decît 
false probleme ? Și de ce să se 
tipărească trei-patru poezii (bune) 
în plus, ori un eseu despre o 
carte serioasă, cînd se poate 
„medita" — în același spațiu 
tipografic — pe marginea me
diocrității.

Dar, poate, e și asta o „ex
periență necesară" pentru „un 
tînăr critic".

EMIL NICOLAE

CRONICA LIBRĂRIEI
Se pare că măsura luată de 

edituri de a nu mai indica, 
alături de clasificația zecimală, 
plafonul tirajului a rezolvat pro
blema discrepanței dintre valoa
rea unei cărți și numărul exem
plarelor născute prin rotativă I 
La urma urmei, politica struțului 
e totuși o politică.

Ce ne facem cu pachetele 
pentru cadouri, acele îmbietoare 
pachete în pelerină de celofan, 
cu fundulite fotogenice și cu un 
conținut foarte misterios ? Se a- 
propie sărbătoarea lor, librarii 
muncesc de zor, își pun toate 
speranțele în datini.

De astă dată, cărțile au prile
jul să verifice pe propria lor... 
copertă destinul hărăzit de au
tor, mai ales cînd se văd cate
gorisite în ; vedeta pachetului, 
cartea de mare solicitare și de 
negăsit pe căi normale, expusă 
cît mai mini-jup, deci vizibilă de 
la distanță, romanul de aventuri 
așezat ultimul dar așa fel ca 
să fie lesne ghicit, iar la mij- 
lor... depozitul. Acest nevăzut 
mijloc de pachet reprezintă dra
ma editorială : anonim s-a năs
cut. anonim dispare. Perseveren
tul autor mai adaogă un titlu 
pe lista meritelor postume, iar 
librarul respiră ușurat : am scă
pat și de ăsta !

Mos Gerilă, înțelegătorul tutu
ror deșertăciunilor omenești, face 
cărăușie filantropică. Are, totuși 
o scuză : de sărbători se cu
vine să fim samariteni, măcar 
la sărbători.



La puțin timp dupâ ce împlinise douăzeci de ani, D. la- 
cobescu dispărea la 9 octombrie 1913, victimă a ftiziei, lăsind 
versuri prin reviste, adunate de Ferpessicius într-o plachetă : 
Quasi din 1930. Deși preferințele liceanului de la Seminarul 
pedagogic din București, creator precoce, versificînd la trei
sprezece ani, se orientează spre Shakespeare, dyion, Tennyson, 
Wilde, contactul cu Baudelaire, Verlaine, Mallarme, Samain, 
din care traduce, e decisiv. O Gavotă poartă precizarea : „â la 
Verlaine'. însuși titlul plachetei, Quasi („ca și", „aproape") e 
împrumutat Poemelor saturniene ale aceluiași precursor simbo
list. Ca notă generală, sensibilitatea exacerbată, neliniștea tra
gică, „imensul pustiu", semnele extenuării progresive, într-un 
cuvînt simptomele destrămării, se cristalizează în confesiuni de 
o sinceritate totală, transcriind cu detașare orele unui de
clin inexorabil. Ultimele poezii sînt fișe clinice, în care obsesia 
morții pare descrisă de un observator străin, lucid pînă la 
răceală. Agonia îl învață „sublima voluptate a durerii". Dure
rea conștiinței, devenită durerea nervilor suprasolicitați, suge
rează analogii semnificative : „Apusul cască roze mari de 
sînge ; / Prin parc țîșnesc izvoarele de parfum... / Ascult cum 
plîng fîntînile și cum / Pe nervii mei arcușul serii plinge" 
(Amintiri, în amurg). Un Amurg desenează o „flamură fan
tastică de sînge": lumina estivală descumpănește : „Nici eu nu 
știu ce am I / Hemoragii de soare-mi bat în geam" (Poem de 
amiază). Supremă catastrofă : „cerul ftizie scuipă sînge* 
(Eldorado). Plumbul lui Bacovia, la D. lacobescu, e sîngele. 
Percepția ultralucidă a sfîrșitului alimen*eară sentimentul inuti
lității : „Voi ră"ăci și astă’i inutil" (Dimineața). Negarea totală 
urmează : „Nimica sfînt. Nimica bun. Nici o cadență (Spleen).

Paralel cu epuizarea fizică, imagini vaporoase exprimă 
tenuitatea, imponderabilul. Dansînd gavo*e, menuete, valsuri, 
în Ireale baluri sublunare, Pieroți și Colombine se sustrag 
gravitației terestre :

„Dansăm gavota moartă, in taină oscultînd 
Cum sufletul îngînă un foșnet de mâ*"se 
Ce ne conduce pașii lincez'tor -•«, Mînd"...

(Govotn)
Lunatecil în criză din Noapte fantastică urcă pe acope

rișuri, pisicile emit țipete bizare, „o mină nevăzută aruncă 

flori din lună". Starea de transă hipnotică și halucinație se 
exercită asupra mediului, cuprinzînd „murmurul bazinelor”, 
„arcușul serii", „ciprii plîngători". Parcuri, clavire, cheiuri goa
le, singurătăți polare, nostalgia depărtării, sirene sunînd, 

proiectează în toate direcțiile o tristețe densă. In balamuc, 
nebunii privesc cum unul mimează un dans de balerină (Sce
netă) ; morții din abisurile acvatice (In adincimi) retrăiesc fan
tastic într-o viziune poescă :

„Și morții reci pe care noi îi credem că dorm 
In adîncimi de fluvii, de mări și de oceane, 
Și morții reci pe care noi îi credem că dorm 
Trăiesc o nouă viață într-un ținut enorm 
De plante și mărgeane".

Aluziile erotice tind spre o sublimare a clipei, într-un 
infinit ideal. Liniștea vibrează „mai senzitivă ca o violină", 
cuvîntui fiind izgonit, ca inutil : „Fiecare vorbă ce am spune / 
Ar rupe armonia unei strune" (Nocturna ultimei nopți). In altă 
postură intervine sarcasmul, cu accente satanice :

„De-ți trebuiește, doamnă, o baie de noroi, 
La pieptul meu aruncă-ți elanul tinereții : 
Te vindec de iubire — reumatismul vieții..."

(Unei doamne)
Fragmentul Ocnașii, Impregnat de umanitarism, poate fi 

pus în legătură cu Ocnele lui Macedonski. Tortura tristei „mul
țimi halucinate" e descrisă în tonuri aspre, ca într-o gravură 
de Frans Masereel :

„Ocnașii albi ca varul, desculți, aproape goi, 
Cu gesturi de paiață și gesturi de strigoi, 
Desprind bucăți de stîncă cu grelele ciocane,— 
Cad bulgării de sare cu zgomot surd... și-apoi 
Din goluri pică apă ca sîngele din rane".

La vîrsta cînd alții tatonează, D. lacobescu ajunsese la o 
dexteritate formală remarcabilă. Poetul (n. Craiova, 1893), pe 
numele real Armand lacobson, era fiul lui lacob lacobson, 
medic, și al Dorotheii lensen, de origine austriacă. La moartea 
tatălui, în 1898, viitorul poet își urmă mama la București. A 
colaborat la Insula, Noua revistă română, Flacăra etc.

Const. Ciopraga

R
evenirea, după 11 ani, la ciclul 
Rădăcinile sînt amare dezvăluie la 
Zahar ia Slancu scopuri care depă
șesc cu mult simpla dorință de per
fectare artistică. După ce, in 1963, 

scriitorul a desprins din volumul al doilea 
al Rădăcinilor o operă unitară și valoroa
să, Pădurea nebună, asistăm acum în Vîn- 
tul și ploaia la reluarea primelor două 
volume din varianta anului 1959. Vîntul 
și ploaia se desfășoară pe parcursul a trei 
volume: 1. Vulpea, 2. Frigul, 3. Roza, și 
va ii urmat, după cum ne previne foaia 
de titlu a Întregului ciclu, de Actrița, ban
cherul și cîțiva oameni simpli și de Tine
rețe fără bătrînețe. Slnlem martori, deci, 
la un proces captivant de naștere a unei 
opere dintr-o altă operă, proces de clarifi
care a intențiilor inițiale.

Două sini direcțiile care au ordonat, te
matic vorbind, materia din Vîntul și ploaia, 
conducînd Ia modalități artistice distincte. 
Prima tinde spre evocarea literară, de fic
țiune adică, a bătăliei pentru cîștigarea 
alegerilor din 1946, așa cum s-a desfășurat 
ea înlr-unul din județele Moldovei de jos, 
unde naratorul candida pe listele Frontului 
Democrației Populare. Expunerea se face, 
tipic pentru Zaharia Slancu, la persoana 
Jntîi, așa cum o întilnim in propoziț a ini
țială : .Ne aflam laolaltă trei oameni". Un 
lirism declarai Însoțește evocarea, acor- 
dindu-i, peste suflul eroic, o tonalitate 
gravă, îndurerată. Șalele și locuilorii poartă 
Încă vii moștenirea tragică a războiului și 
a secetei. Sînt aceleași sate ca în Desculț, 
de pe „lunga, îngusta și săraca vale a Căl- 
mâțuiului". Mizeria lor și așa extremă, pa
re sporită încă, în bălaia neslîrșită a via
tului și a ploii de toamnă care le încon
joară cu noroaie pe unde mijoacele mo
derne de circulație nu pol trece. Un sal, 
Osica, apare intr-un primitivism loial, ca 
și Bordeienii lui Sadoveanu, all sal poar
tă sugestivul nume, Urlăvînl. Mai teribil
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decît lupta cu mizeria fizică este etorlul de 
a capta conștiința oamenilor asupriți de 
secole și înșelați sistematic de o propagan
dă perfidă. Țăranii manifestă neîncredere 
la vorbe și trebu.e o muncă epuizantă pen
tru a-i convinge că acum e altceva decît 
a fost in trecut, că istoria își clatină teme
lii socotite imuabile, că asistă la nașterea 
unei noi lumi și că pot fi parlicipanți ac
tivi la schimbări. Pagini admirabile slnt 
consacrate relațiilor cu oamenii năpăstuițr 
care trec de la îndoială la speranță, trans- 
formîndu-se dintr-o masă încă ezitantă în 
allați de încredere. Nu se rețin din roma
nul lui Zaharia Slancu, poate și datorită 
fluxului liric, individualități din rîndurile 
lor, in schimb rămîne, ca o memorabilă 
prezentă, colectivitatea cu reacții profund 
autentice și imprevizibile. De altfel, ma/o- 
rilatea înlîlnirilor, scriilorulerou le are cu 
grupuri de țărani în preajma alegerilor 
care aveau să hotărască destinul țării. A- 
ceastă colectivitate trăiește ca personaj li
terar, cu preocupări atît pentru imediatul 
ce necesita ieșirea din greutățile materiale, 
cit și pentru perspectivele mai îndepărtate. 
Scriitorul nu a sirr.pl.ficat lucrurile în con
fruntarea uneori victorioasă, alteori între
ruptă de inerente eșecuri, totdeauna însă 
dramatică. O discuție tulburătoare, într-o 
lungă veghe de noapte, se duce despre fe
ricire, încurcîndu-l nu o dată pe candidat. 
Altădată, o Intîlnire cu alegătorii e pe 
punctul de a fi ratată dintr-o cauză apa
rent neînsemnată. Candidatul se recomandă 
și este recomandat, pentru un plus de în
credere, fiu de țăran. Dar precizarea, are 
un efect invers celui scontat. Țăranii îl e- 
xaminează cu atenție din cap pină In pi
cioare și, cînd ajung la mîini, se opresc. 
Cel propus să-i reprezinte, „are mîini de 
domnișor, care nu s-a ostenit niciodată nici 
cu sapa, nici cu lopata și nici cu coarnele 
plugului" și, bineînțeles, e suspectat de 
demagogie. Asemenea scene, transformate 
in momente de artă, atestă o cunoaștere 
de adlncime a sufletului rural, siluîndu-se 
In cea mai bună tradiție a prozei lui Za
haria Stancu inaugurată cu Desculț.

Ar însemna însă să dăm o imagine in
completă a structurii compozite a cărții 
dacă am limila-o la pasionantul dialog de 
convingere a țărănimii, Există în Vîntul și 
ploaia, fără a contrazice filonul liric do
minant, o propensiune marcată spre epic 
și chiar spre un epic pigmentat cu elemen
te senzaționale. Bătălia alegerilor nu a fost 
numai una de atragere a alialilor, dar și 
o luptă, în cea mai deplină accepție, cu 
adversarii. Adversari care nu au ezitat să 
folosească arma diversiunii și a submină
rii, precum și... arme adevărate. Pleclnd la 
drum, scriitorul și tovarășii săi, cel mai 
adesea călare, nu uită să-și ia asupra lor 
pistoalele Beretta sau provizia necesară 
de grenade Kisser. Dușmani politici sau 
bandiți obișnuili, ascunși în păduri și după 
culmi, trag, provocînd victime. Au loc ur
măriri armate, cavalcade spectaculoase, cu 
morți din ambele tabere. Unul din adver
sari este prins haiducește cu arcanul. O le
gătură slrînsă unește Vîntul și ploaia cu 
Jocul cu moartea, roman preponderent epic 
al lui Zaharia Stancu. Se produc apariții 
bizare, recunoașteri neașteptate. Intr-o gru
pă de bărboși care își zic Martorii lui le- 
hova, aderenți deci la o sectă religioasă, 
este descoperit sub masca starețului Ca- 

listrat Grămadă de la schitul Molift, fostul 
legionar, cunoscut cu ani în urmă, Marei 
Cosîmbescu, fiul Diplomatului din Jocul cu 
moartea. Foarte posibil ca surprize de ace
lași gen, să ne ofere mai tîrziu și cîțiva 
din tovarășii de drum care simulează ra
lierea la forțele democratice ca prefectul 
Bușu'.enga, „tovarășul de Ia centru" Mo- 
sorel Bărbuță sau inspectorul din Ministe
rul de Interne Alistar Mlnzu și care se 
trădează de pe acum prin acțiuni irespon
sabile, frizînd uneori reducția mintală. In 
luptă cu dușmanii deschiși sau cu cei in
filtrați în propriile rînduri se definesc in
dividualități ca Licu Oroș, secretarul ju
dețean, Clemente Țigănuș, iar, dintre ță
rani, acei inflexibili și aprigi frați Gînj 
(tot ca personaj colectivi).

Ca în aproape toate celelalte cărți ale 
lui Zaharia Stancu, memoria afectivă joaca 
și aici un rol capital. Ea îl ajută să trea
că cu ușurință din primul plan •— campa
nia electorală a anului 1946 — în evocări 
ale trecutului mai mult sau mai puțin în
depărtat, raportat aproape totdeauna la ex
periența personală a naratorului. O figura 
înlîlnită, un cuvînt auzit declanșează prin 
asociații o succesiune de impresii, urmînd 
jocul capricios al amintirii. Imaginile evo
cate prin acest procedeu în Vîntul și ploaia 
se constituie pînă la urmă într-un cuprin
zător tablou al vieții politice românești 
din perioada interbelică și din anii războiu
lui. Diferența dintre cele două planuri este 
și una de structură. Rememorînd „rădăci
nile amare", scriitorul lasă tot mai puțin 
cîmp liber ficțiunii alternînd-o pe largi spa
ții, cu cronica. „Acum, cînd ostenesc asu
pra acestor pagini care sînt mai mult de 
memorialistică decît de roman — caut să-mi 
aduc bine aminte fiecare amănunt, să nu 
trec cu vederea nimic din ceea ce a lost 
important și să nu îngădui fanteziei să 
adauge ceva ce n-a avut loc. Numele per
sonajelor din acest capitol, ca, de altlel, 
numele personajelor din această întreagă 
carte, nu corespund totdeauna numelor pe 
care personajele reale le-au purtat în rea
litate. Unor personaje ca Iuliu Maniu, Ion 
Mihalache, Brălianu, Mihai și Ion Anto
nescu sau cam din aceeași categorie, le-am 
păstrat în carte numele pe care le-au pui- 
lat în viața lor particulară și în viața lor 
publică. Altor personaje le-am dat, din milă 
dacă vreți, sau din dorința de a nu face 
să șuiere într-un chip sau altul urmașii 
lor, nume născocite. Dar, la scrierea aces
tei cărți, nu numele reale sau născocite 
m-au preocupat ci oamenii înșiși, oamenii 
înșiși și mai ales faptele lor". Pagini de 
curată memorialistică întilnim în fragmen
tele dedicate celor două procese ale lui 
Antonescu, morții lui Ion I. C. Brălianu, 
instaurării dictaturii regale, pregătirii șl 
instaurării dictaturii legionare, minunii de 
la Maglavit ele. In ele recunoaștem pe 
marele jurnalist care a lost Zaharia Stan
cu, avid de a descoperi culisele, adică, 
mobilurile ascunse ale evenimentelor, fo
losind adesea vehemența pamfletului. Nu 
știm cum se vor concretiza mai departe 
intențiile sale memorialistice. Ceri este că 
asemenea scrieri ne lipsesc. Avem amin
tiri de și despre scriitori, dar nu mărturii 
complexe asupra epocii contemporane, așa 
cum au făcut-o pentru alte culturi și din 
unghiuri deosebite Malraux, Ehrenburg 
sau Mauriac. Zaharia Stancu este printre 

primii chemați să facă operația în cultura 
noastră.

Cu o „silă adîncă, dezgustătoare", măr
turisită, romancierul contemplă tabloul 
mascaradei politice și al moravurilor li
terare și artistice. Dacă e loc și pentru 
comic, acesta nu se găsește decît sub lar
ma grotescului, în conformitate cu lumea 
care îl generează .Imbrăcați in uniformele 
Frontului Renașterii Naționale, demnitarii 
țării transpiră în fața palatului regal, aș- 
teptînd să se scoale Buzatul — regele 
Carol al II-lea, mahmur, pentru a putea 
să-i salute din balcon. Convoiul mortuar 
al boierului Bordea, mecena vulaor și per
vers, nu pleacă pînă nu sînt găsite biju
teriile ascunse în sicriu, din însăși vo
ința decedatului, care face astfel o ultimă 
farsă moștenitorilor, un duel între pede
raști urmează a se desfășura cu boabe de 
mazăre în loc de gloanțe. Numele stranii 
accentuează impresia de alterare inten
țională a unor dale reale și au adesea 
tot rezonanțe grotești: poeții I, Harap- 
nic-Harapnicescu, Daniel Aluniș, Pavel 
Ulcică, romanciera Tania Tulpină, scul- 
ptorița Buhu, filozoful Balbus Mierlă, pu
bliciștii Gigi Țemboca, Landriș Zurzuc, 
Brîndușa Berbec, actrița Nevăstuica Pa
loș, sau politicianul Pierre Țăpoiu, contra
candidat din partea liberalilor în 1946. De 
fapt, în formula actuală e greu de spus 
unde începe ficțiunea și unde încetează 
istoricul; oricum, peste Interesul strict 
documentar, fragmentele în discuție din 
Vîntul și ploaia oferă un cert interes ar
tistic.

Ca și alte opere ale lui Zaharia Stancu, 
trilogia Vîntul și ploaia e scrisă sub sem
nul jocului asociativ al memoriei. Roman
cierul are obsesia timpului revolut, luptă 
pentru a salva prin artă valorile ame
nințate de eroziune. Optica se deschide 
mereu, îmbogățindu-se pe parcurs. Ro
manul rămîne unul preponderent poli
tic, dar cu o latură meditativă pronunța
tă, evidentă îndeosebi in Vulpea, volumul 
cel mai armonios al trilogiei. Moartea, în- 
tîlnită la fiecare pas egalizează în per
spectiva ei prieteni și dușmani, declan
șează întrebări fără răspuns asupra sen
surilor ultime a’e vieții. Două refrene re
vin cu insistență, făcînd trecerea între 
planurile narațiunii. Unul, „Vîntul și 
ploaia", relace o almosleră, celălalt, „Lu
mea n-are margini... Viața are margini... 
Lumea n-are margini", stimulează dispozi
țiile meditative ale scriitorului. El con
templă cu o voluptate amară chipurile a- 
tinse de ullragiile timpului, ajunse de la 
în/lorire la decrepitudine. O neliniște 
traversează paginile acestui roman-fruviu, 
o dorință de a cuprinde cil mai mult, 
trecînd peste barierele temporale. Nu 
o dată în fragmentele memorialistice, Za
haria Stancu își exprimă intenția de a 
scrie cărți despre perioade tratate în Vîn
tul și ploaia pe dimensiunile reslrînse ale 
cîte unui paragraf. De la o vreme, tre
cerile de la prezent la trecut se fac brusc, 
fără nici o pregătire, imaginile se supra
pun într-o dimensiune unică. Memoria, 
jocul fascinant cu timpul, depășesc în 
Vîntul și ploaia categoria unor simple 
procedee, transiormîndu-se în mari teme 
ale cărții.

Liviu Leonte
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D
e la o vreme mă urmă
resc cîteva imagini. Un 
iceberg, un munte de 
gheată plutitor abia per
ceptibil deasupra mării, 

tn timp ce întreaga sa masă, 
chila sa colosală de gheată 
albastră se ascunde sub apă, 
invizibilă și nebănuită. Sau o 
intrare strîmbă, ascunsă de 
mărăcini, greu de găsit, prin 
care se intră într-o grotă sau 
mai bine zis intr-un șir de 

> grote cu stalagmite și stalac
tite, cu lacuri și rîuri subte
rane, cu încăperi de gheată 
și cu lungi coridoare înguste. 
Sau o casă micuță, cu o sin
gură ușă și cu o singură fe
reastră din care se coboară 
într-un beci adînc, unde este 
închisă neagră și strălucitoare 
o formidabilă mașină care tre
pidează și geme zgomotos. Și. 
deși mereu îmi revin alte ima
gini, ideea rămîne aceeași: în
gustimea și simplitatea lucruri
lor care se văd: măreția, pu
terea și complexitatea lucruri
lor ascunse. Și, ca să spun pe 
scurt, iară metafore, ceea ce 
se vede sînt eu, un modest 
funcționar la una din între
prinderile bancare ale acestui 
oraș ; ceea ce nu se vede, nu 
știu cum să spun mai bine? 
sînt tot eu, forța mea vitală, 
energia mea psihică de care 
sînt conștient în mod precis, 
deși incapabil să o valorific. 
Din nefericire, între aceste 
două părți inegale din ființa 
mea nu există nici un raport, 
cea mai puternică nu dă nici 
un impuls celei mai slabe- Șl 
din această cauză uneori mă 
cuprinde bănuiala că partea 
invizibilă, creatoare, nu-mi a- 
parține mie în realitate, și că 
eu sînt numai paznicul ei ) 
deci ca toți paznicii nu mă 
pot folosi de bunul păzit și 
trebuie să mă mulțumesc să o 

Y* păstrez intactă pînă la moar
tea mea.

Convingerea că sînt numai 
depozitorul vitalității mele mă 
umilește și mă deprimă. Zi
lele trecute, minat de o acută 
nevoie de înțelegere, i-am po
vestit toate acestea unei gra
țioase dactilografe din biroul 
meu. Desigur nu am suflat o 
vorbă despre iceberguri, des
pre grote sau despre mașini 
subterane. M-am mulțumit să-i 
vorbesc despre timiditatea și 
izolarea mea. Bella m-a privit 
atent, în tăcere, cu ochii ei 
puțin încrucișați, a mestecat în 
continuare guma americană și 
a spus cu hotărîre: .Neferi
cirea ta, este că nu comunici, 
Girolamo*.

— Adică !
— Te-am observat cînd stai 

cu noi, cu ceilalți, nu vor
bești, nu participi, nu intervii, 
tu stai deoparte, izolat: adică, 
pe scurt, nu comunici.

' — Bine, dar eu nu am ni
mic de spus.

— Ce-are a face: a comu
nica nu înseamnă numai decît 
să ai ceva de spus.

— Dar atunci ce poate să 
Însemne a comunica ?

— A comunica înseamnă... 
a comunica.

— Ah, da. Bine, dar atunci, 
după părerea ta, cum să fac 
să comunic ?

Din nou a căzut pe gînduri. 
mestecînd cu forță guma și 
mijindu-și ochit In cele din 
urmă a răspuns: ,Nu știu, 
sînt lucruri pe care le facem 
fără să ne dăm seama, așa 
cum respirăm și cum mergem. 
Am o idee- Mîine mergem la 
mare împreună cu Luciano, 
Giuliano și Cara. Deh, observă 
cum fac ceilalți și apoi fă și 
tu ca ei.

I-am urmat sfatul. Imediat ce 
mașina a pornit spre Fregeue, 
ținta călătoriei noastre, ari 
început să-mi observ cu aten
ție tovarășii de drum, ca un 
entomolog ce spionează neob
servat comportarea unui grup 
de insecte. Foarte repede am 
făcut o descoperire. Tinerii 
vorbeau între ei cu vioiciune, 
transmițînd în cuvinte toată 
ușurarea și veselia dezlănțuită 
a unei zile de vacanță după 
șase zile de lucru. Comuni
cau. Dar nu vorbeau nimic 
personal, care-i interesa cu a- 
devărat, care-i privea direct, 
schimbau însă diverse infor
mații asupra celor mai variate 
subiecte : sport, știință, cine
ma, modă, politică, economie, 
și așa mai departe. Iar aceste 
informații aveau două carac
teristici puțin deconcertante: 
deși erau proclamate cu em
fază, nu SDuneau nimic nou 
despre nimic, fiind cunoscute 
și arhicunoscute; și nici nu 
erau ascultate: în timp ce u- 
nui vorbea, celălalt aștepta cu 
nerăbdare să termine, pentru

din volumul „UNA COSA t UNA COSA" de 
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a putea vorbi la rîndul său. 
De exemplu: .De la Roma la 
Milano, pe autostradă se fac 
cinci ore*.

Cu o mașină bună se poa
te face și patru ore.
Eu am făcut distanta Ro
ma—Florența în două ore. 
Eu am mers de la Floren
ța la Bologna în jumătate 
de oră.
Trebuie să încetinești me
reu, în special cu mașini 
mici.
Pericolul cel mai mare pe 
autostradă îl constituie 
tamponarea.

Și monotonia este pericu
loasă.
In special noaptea-

Dar ziua, unde mai pui și 
efectul soarelui. Etc., etc. M-am 
uitat la ceas; au vorbit de 
autostradă timp de o jumătate 
de oră, întorcînd problema pe 
toate părțile, dînd și ascultînd 
toate informațiile posibile, cu 
elan, cu căldură ca și cum 
ar fi făcut cu fiecare cuvînt 
o descoperire fundamentală. 
I-am privit: erau aprinși la 
față, cu ochii strălucitori de 
voie bună, animați. Nu m-am 
putut opri să gîndesc: «Ce 
dracu! Și toate astea pentru 
că au schimbat cîteva cuvinte 
despre funcționarea autostră
zii*.

Am vrut să încerc și eu la 
rîndul meu, Eram așezați ast
fel : conducătorul și Bella în 
față, Luciano, Cara și cu mi
ne în spate. M-am întors spre 
Cara, cealaltă dactilografă, o 
brunetă mică, plinuță și am 
văzut că fuma.

Am început: «Eu fumez 
20 de țiqări pe zi".
Mi-a răspuns prompt: ,Eu 
nu fumez decît 10".
Țigările orientale sînt foar
te slabe.

Țigările americane sînt
cele mai tari.
Țigările franțuzești au tu-
tunul foarte închis la cu-
loare.
Țigările englezești au tu-
tunul foarte deschis la cu-
loare.
Tutunul provoacă cance
rul.
Filtrul a eliminat perico
lul cancerului.
,Un prieten al meu fumea- 

să șaizeci de țigări pe zi
.Tatăl meu ajungea une
ori chiar la optzeci de ți
gări pe zi.
Și așa mai departe. Am 
aprofundat subiectul tutu

nului pînă la tutunul de pri
zat. pînă la pipă și la țigară. 
Cînd am tăcut mi-am dat sea
ma că în măsura în care în
țelegea Cara, comunicasem: 
mă privea languros, se apro
piase de mine cu șoldul, mîna 
ei îmi atingea ușor mîna. 
Bella a băgat de seamă și 
întorcîndu-se brusc a șuierat: 
«Cele mai bune țigări sînt 
.Transatlantic*, cu o voce a- 
tît de mînioasă, înclt Cara și 
cu mine ne-am tras înapoi, 
fiecare în partea sa.

Și iată-ne la Fregene. Șiruri 
de cabine vopsite în verde, 
iar în zare o fîșie de mare 
albastră. Mai întîi au intrat 
în cabină, Bella și Cara. Aș- 
teptînd afară le-am auzit vor
bind despre diverse costume 
de baie:

«Costumul din două pie
se este mai comod".

.Costumul întreg este la 
modă".
,Bikini-ul pune în valoare 
șoldurile".
«Costumul întreg îți face 
un corp mai zvelt".
„Ca să porti topless tre
buie să ai sîn frumos". 
„Toplesul este interzis".

Am avut din nou impresia 
că cele două fete comunicau. 

Dar oare ce comunicau ? Dacă 
judecăm după cuvintele auzite 
o nimica toată.

In cele din urmă Bella a 
Ieșit fără să mă privească și 
s-a îndreptat spre apă. M-am 
dezbrăcat în grabă, în timp ce 
tovarășii mei schimbau diver
se păreri asupra ceasurilor de 
mînă, antiacvatice sau norma
le. de aur sau de metal, cu 
curea de piele sau cu bră
țară, pătrate și rotunde; am 
alergat după Bella Mergea cu 
pași rari, leneși, iar undele 
calme ale mării îi spălau pi
cioarele.

I-am spus, apucînd-o de 
braț: .Bella, ce-i cu tineî*

Nu mi-a răspuns, mi-a a- 
runcat o privire piezișă si si-a 
tras mîna. Am insistat: .Bella, 
cu ce te-am supărat ? Tu m-ai 
sfătuit să comunic și eu am 
comunicat*.

,Da, da. am văzut nu te 
teme*.

.Ba nu. Bella. Cara poate 
a avut impresia că a comu
nicat cu mine; dar eu nu am 
comunicat cu ea. Bella, eu te 
iubesc și vreau să comunic 
numai cu tine și nu vreau să 
comunic cum fac ei. dînd și 
primind informații: vreau să-ti 
vorbesc despre mine; să-ți 
spun tot adevărul desore 
mine. As vrea ca tu să în
țelegi că eu sînt făcut ca un 
iceberg, ca o grotă adîncă. 
ca o mașină subterană, partea 
adevărată, adîncă din mine nu 
s- vede: ceea ce se vede nu 
este nimic. Iar eu Bella as 
vrea ca tu să cunoști partea 
ascunsă din mine, si dacă tu 
mă vei iubi, tn sfîrsit mă 
voi manifesta, mă voi reali
za*.

Am tăcut transpirat: nicio
dată nu mai fusesem atît de 
sincer, și nu mai vorbisem 
niciodată așa de mult despre 
flinta mea. Am tăcut și am 
privit-o cu speranță în ochi. 
Mi-a aruncat o privire cerce
tătoare. apoi a strîmbat gura 
cu dispreț. In cele din urmă 
a spus: .Nu te înțeleg*.

.Dar... eu.-.

.Nu te înțeleg și nu vreau 
să te înțeleg. De obicei tu 
nu comunici, Girolamo, cu 
mine tu nu comunici. Cu Cara, 
da. cu ea, puțin mai înainte, 
în automobil, ai comunicat. 
Du-te, du-te cu Cara".

.Dar bine, Bella...
,Du-te cu Cara și lasă-mă 
în pace".

Am auzit în aceeași clipă 
în cerul senin, explozia scurtă 
a unui avion militar, încă in
vizibil, ce depășea viteza su
netului. Am avut o bruscă 
inspirație; în timp ce avionul 
trecea pe deasupra capetelor 
noastre cu zgomot asurzitor 
i-am strigat Bellei:

„Un avion militar super
sonic I*.

A ridicat ochii și a urmărit 
cu privirea avionul care se, 
îndepărta, lăsînd în urmă o dîră 
lungă de fum. A răspuns re
pede cu răceală: „In curînd 
vor fi avioane supersonice și 
pe liniile civile".
i 1

Da, vom merge de la Ro
ma la New-York în două 
ore.

Problema avionului superso
nic este zgomotul puternic din 
momentul aterizării-

Apoi vor trebui să lun
gească pistele.
Avionul supersonic va 
costa mai mult.
Avionul supersonic va cos
ta mai puțin.

Și așa mai departe. Intre 
timp m-am apropiat, i-am luat 
o mînă pe care mi-a lăsat-o. 
M-a privit languros, mi-a su- 
rîs, a propus: .Mergem să 
facem o baie

«Să mergem".

Mînă în mînă, cu degetele 
împletite ne-am îndreptat îm
preună spre apă.

trad, de

Victoria Grigorescu

(Urmare din pag. 7-a) 

fre spirituale, cu etnosul 
românesc văzut în rea I- 
tatea lui de prezent etern. 
Comuniunea cu „strămoșii 
de balade și descintece", 
scufundați în „uriașul sat 
de sub pămint", se crista
lizează intr-un demers li
ric maiestos. cu unduiri 
ritualice și tonuri stinse 
care-i Înnobilează sufletul: 
„Pămint aJ strămoși or mei, 
iruct amar. / te rotești in 
mine innobilindu-mă : /
gust luminos de toamnă. / / 
Aici sînt ilăcări de co
mori. I Ilăcări de oase. / 
nopți de străbuni. / iată: 
vin voievozi pe cai de 
vini, I străvezii armate 
trec I printre zidiri ina.'te, 
ca prin păduri — / timp 
Întors in mine. / umbre 
dragi* (Fruct amar).

Nevoia de certitudine 
Interioară li ascute voința 
de a escava adincuriie fi
inței etnice și a-i proiecta 
esențele intr-un simbol al 
veșniciei: .Sap adine, / 
sap cu mi ini e. cu unghi
ile. cu sufletul. I caut ia 
temelia mea. / dar rădă
cinile mi se duc adînc, / 
și sunt fără slîrșit, / puz
derie de oase vuind In 
bronzuri mari, / legănlnd 
Carpafii.. " (Cîntec dac). 
.Apa tristă-a mortilor din 
veac", „virfurlle de dor', 
văiie ca niște .pre ungi 
hor duri", pădurile luxuri
ante cutreierate de cen
tauri Îndrăgostiți sfnt tot 
atîtea elemente metaforice 
ale existenței noastre in 
timpuri de luptă, de dure
re și legendă.

Pe linia romantismului 
eminescian. Întors spre ve
chimea autohtonă șl vîrsla 
mitologică a istoriei, fan
tezia tui Radu Cdrnecl 
plonjează într-o fabuloasă 
realitate dacică, sugerind. 
cu miiloacele unei poezii 
curate șl directe, vitalitatea 
și durata neamului în li
bera desfășurare a forțe
lor naturii, sub privirea 
tutelară a lui Zamolxe: 
„Era o vreme fără de pri
hană. I din mine ondu/lnd 
și-n mine stînd, / iar noap
tea se topea-n săgeți, stri- 
hană, / pierzîndu-se în vă
ile de glnd... / / Sublim, 
In pisc, oficiam de Soare, I 
nemărginirea legănlnd cu 
dor, I în sus, în jos, mi
nune domnitoare. I eu, veș
nicul de viață dătător...“ 
(Fiul lui Zamolxe). E de 
observat, chiar In versuri
le citate, că atunci cînd 
gestul liric e prea larg și 
vocativ, poetul mai mult

„APOCALYPSIS 
CUM FIGURIS1*

Premiera In străinătate a „A- 
pocalipsuJui cu liguri" de Jerzy 
Grotowski, jucat de la începutul 
acestui an la Wroclaw, a avut 
loc la Londra In cripta unei 
biserici anglicane i dincolo de 
ocean. Apocalipsul e așteptat la 
New—York, San Francisco, Los 
Angeles, .Totul surprinde șl re
fine atenția In această operă 
dificilă al cărei sens nu se 
predă la o primă reprezentație*, 
notează Raymonde Temkine In 
numărul din 16 noiembrie al re
vistei, „La Qulnzalne'. Specta
torul, introdus pe furiș parcă, 
găsește lungiți pe parchet niște 
oameni și o femeie in costume 
de un alb fără vîrstă în lu
mina reflectoarelor așezate chiar 
la sol. Sacrilegiul psiho-dramei 
începe în momentul cînd actorii 
acceptă, rînd pe rînd, rolurile 
lui Lazăr, luda, al Manei—Mag
dalena sau al lui loan.

Nu le mal lipsește decît un 
Crist : în rîsete și sarcasme, ro

APROXIMAȚII CRITICE
încercuiește taina trecutu
lui, decît s-o reveleze în- 
tr-o expresie echivalentă, 
ca intensitate, freamătului 
inimii sale. De lipsă de 
concentrație suferi, de 
pildă, poemul Psalmii lui 
Zamolxe, frumos totuși, pe 
fragmente, ca a'mosferă și 
dezlănțuire a vieții în ritm 
de ceremonie primitivă, 
s-ar mai putea invoca și 
alte cîteva bucăți insulici- 
ent structurate artistic, 
dar, vorba lui Croce, „cind 
există emoție și sentiment, 
se iartă multe; cînd însă 
acestea lipsesc, nimic nu 
le mai poate înlocui* (Li
rismul și totalitatea artei. 
Trad. H. Blazian, Ed. „A- 
devărui", f. a., p. 33).

O piesă cu totul excep
țională, pentru această co
ordonată a liricii romanti
ce a lui Radu Cârneci, 
este, desigur. Poem de tai
nă. Viziunea e fantastică 
de aspect „păgîn, antrapo- 
morfic'. Aceasta e o do
minantă a poeziei sule, 
cum observă și Const. Că
lin într-o substanțială cro
nică la volumul Iarba ver
de, acasă (ci. Ateneu, nr. 
1, 1969). Străbunii trccuțl 
în moarte reapar peste 
timp, ca niște fantasme 
pro.ectoare, convorbind li
niștit cu urmașii despre 
năzuințele lor surpate de 
vitregii. Impresia e a unei 
lirici dense, venite din 
straturile adinei ale sensi
bilității poetului: „Ploua, 
erau niște bărbați aspri, 
palide voci, / unul avea o 
gaură-n piept, altul in 
tlmplă, / ceilalți, arhan
gheli de pămint : unul sus
pina după o fată, I altui 
mă-ntrebă de-o femeie fru
moasă, I unul poftea o 
cană de vin roșu, poftea o 
țigară, / și toți mă sorbeau 
din ochii fără de soare. / 
de liniște stînd, în obra/f 
linii de moarte". La ceas 
de taină umbrele înainta
șilor se retrag solemn In 
vegetația acestui pămint. 
poetul sugerind cu o re
marcabilă forță artistică 
ideea de continuitate între 
generații, permanența spi
rituală a poporului încer
cat adesea de răstriște: 
„unul intră într-un stejar, 
a tul într-un fag, / unul 
se făcu st încă, altul brad, 
cel tinăr, / se subție în- 
tr-o floare... Eram tăcere 
și spaimă, / Ploua domol, 
ploua spre toamnă, adine 
și statornic — / plînsei 
amar, îndelung, și începui 
să sărut / mîiniie întinse 
a.'e copacilor..."

lul e atribuit Iul Ciemny (cu
vînt cu multiple sensuri în po
loneză : sumbrul, orbul, inocen
tul, arieratul, idiotul în sens 
dostoievskian). Singurul îmbrăcat 
în negru, Ciemny pare să nu 
Înțeleagă jocul, eșuînd în În
cercările sale de a participa la 
el, șl totuși ritualul nu se or
ganizează decît în funcție de el. 
E provocat și batjocorit ; străin, 
mal întîi la ceea ce se pe
trece, el își asumă rolul dure
ros în partea a doua, cînd 
proiectoarele sînt înlocuite cu 
fascicule de luminări.

Spectacolul n-are la origine un 
text rigid; s-ar zice că-1 o re
prezentație colectivă după texte 
din Biblie, Dostoievski, T. S. 
Eliot și Simone Weil, dar el 
n-are nimic dintr-un mozaic, cen
trat fiind pe o metaforică evi
dentă.

Nici o altă operă a lui Gro- 
towski nu e fondată pe astfel 
de contraste : umbre și lumini, 
negru și alb, strigăte de groază 
și hohote de rîs. Momentele de 
tăcere au un relief uimitor, zgo
motul sacadat al pașilor atunci 
cînd si u'tima luminare a fost 
strivită mărește tensiunea în care 
spectatorul s-a văzut plonjat de 
la intrarea în sală.

U. M.



UMANISMUL FILOSOFIEI SI STIINTEI
5 ? »

Problematica filosofiei este 
infinită și diversă pentru că 
infinită și diversă este lumea, 
materială cu necunoscutele 
sale, pe de o parte, omul cu 
universul său spiritual pe de 
altă parte. Este vorba de două 
existențe (obiectivă și subiec
tivă) de două universuri (ma
terial și spiritual — uman și 
a le reduce, a le dizolva, pe 
unul în celălalt este o eroare 
fundamentală căreia gîndirea 
umană i-a plătit tribut în în
delungata sa istorie. Acest 
fenomen s-a manifestat cu 
precădere atunci cînd între fi- 
losofie și științele particulare 
a existat hiatusul creat fie de 
slaba dezvoltare a acestora 
din urmă, fie de refuzul unor 
gînditori de a corobora actul 
științific cu reflexia filosofică, 
de a da faptului particular 
semnificații sintetizatoare, to
talizatoare. Este de la sine în
țeles, așadar, că între filosofie 
și știință există o unitate co
relativă, întrucît filosofia, în 
ofensiva sa își face aliat în 
cunoașterea științifică a reali
tății, iar știința, dată fiind 
structura ei compartimentată, 
diversificată, se înalță prin fi
losofie la sinteze și sensuri 
globale. Se impune prin ur
mare o renunțare la stricta 
delimitare (mecanică) a știin
ței de filosofie — ea însăși 
știință, și să observăm modul 
în care ele se completează re
ciproc.

Punînd semnul egalității în
tre obiectul științelor particu
lare și lumea obiectivă (uni
versul material determinat de 
legile sale) cel de al doilea 
dat al raportului de care vor
beam mai sus, omul dispare 
în spatele propriei sale crea
ții, cu întreaga problematică a 
propriului său univers atît de 
controversat.

De aceea, Marx afirma că 
filosofia își îndreaptă dispre
țul „împotriva tuturor zeilor 
cerești și pămîntești care nu 
recunosc conștiința de sine a 
omului drept zeitate supremă. 
Alături de ea nu trebuie să 
stea nici o zeitate" (Marx-En- 

gels, Scrieri din tinerețe, p. 
24).

Omul, cu destinul și cu i- 
dealul său suprem, libertatea, 
omul ca subiect al dedublării 
și înstrăinării, cu întrebările 
sale întruchipează acel uni
vers, acel domeniu în care o- 
perantă este doar cugetarea 
filosofică. Nici o știință par
ticulară, oricît de exactă ar 
fi ea, nu ar putea răspunde 
prin specificul său la întreba
rea : „Care este sensul exis
tenței umane

Filosofia însă, încă de la 
Socrates și mai înainte, se 
apleacă asupra acestui univers 
complex care este omul. In 
progresul de ansamblu al gîn- 
dirii omenești, fiecare sistem 
filosofic își are aportul său, 
chiar dacă din punctul de ve
dere al rigorii științifice sau 
al raportării la real unele com
portă discuții sau respingeri 
parțiale.

Spre deosebire de omul de 
știință care-și propune să afle 
ceva dintr-un domeniu anume, 
filosoful, făcînd apel la ra
țiune, dar fără să ignore in
tuiția, se înalță deasupra păr
ților spre a vedea întregul, 
integralitatea, lumea ca an
samblul din care el însuși face 
parte. Raportîndu-se la uni
vers, el se raportează în a- 
celași timp la sine. Obiecti- 
vîndu-se, subiectul devine 
cîmp de investigații pentru 
propria sa nevoie de cunoaș
tere. Reacția axiologică se 
mută astfel de la obiect la 
eu, de la conștiința obiectuală 
la conștiința de sine obiecti
vată. Aceasta în perspectiva 
istorică și în procesul prac
ticii sociale în care omul își 
înstrăinează spiritualitatea, con
tribuind astfel la umanizarea 
realității. Viata, existența cu 
rolul său bine precizat nu 
poate fi separată de idealurile 
umane, de sentimentele și sco
purile omului cu alte cuvinte 
de ființa sa spirituală, ci tre
buie înțeleasă ca un proces 
complex supus devenirii. De 
aceea ni se pare hazardată 
concluzia unui savant ameri

can care afirma că este aproa
pe clipa cînd „viața se va 
afla în mîinile chimistului care 
construiește și modifică după 
voința sa substanța vie”. Des
pre acest mod de a privi vii
torul, Heidegger se pronunță 
că ar fi un atac cu mijloacele 
tehnicii asupra vieții și asupra 
esenței omului. Nu trebuie 
însă să uităm că viața este 
o formă de mișcare a ma
teriei și a pune semnul egal 
între aceasta și om, înseamnă 
a reduce rațiunea, umanul, so
cialul la biologic, la chimic.

Ostilitatea marxismului față 
de biologizarea vieții umane 
ca și față de concepția teh
nocratică a înțelegerii ei este 
manifestată și ea decurge din 
esența umanismului său. Res
tabilirea raportului real între 
om și mediul social și natural 
pe de o parte, între om și om 
de altă parte, ca și risipirea 
falselor iluzii iscate de neîn
țelegerea unor raporturi dintre 
oameni sau dintre oameni și 
lucruri, face din marxism știin
ța în care omul și realitatea 
coexistă interacționind.

Știința contemporană între
vede valoarea sa în măsura 
raportării la înțelegerea feno
menelor; ea are în vedere, în 
ultimă instanță, omul. Ceea 
ce nu este făcut în spiritul 
unui umanism social își pierde 
importanta sau. ceea ce e și 
mai grav, este împotriva o- 
muîui. Nu înseamnă prin a- 
ceasta că știința (ca formă de 
manifestare spirituală) este 
antiumană, dar că unele des
coperiri ale sale pot avea e- 
fecte diferite prin întrebuin
țări diferite. In ultimă instan
ță. aceasta tine de scop și 
cum omul este singura ființă 
capabilă de a-si propune sco
puri. omul conține și morbul 
inumani tătiL

In ce privește știința, știin
ța contemporană, ea are va
loare. așa cum spune Schro
dinger .numai in măsura în 
care contribuie realmente... la 
răspunsul dat întrebării : „Cine 
sintem noi ?*. (Știință și uma
nism — Fizica timpurilor noas
tre — Ed. Desclee Brouver. 

Bruhes, 1954, p. 17), adică în 
măsura în care contribuie la 
cunoașterea omului și a aspi
rațiilor sale. Prin concepția sa, 
fizicianul modern se întîlnește 
cu Montaigne care afirma la 
rîndul său că „Fiecare om 
poartă cu sine întreaga formă 
a condiției umane".

Posibilitatea de cunoaștere 
și aprofundare a complexită
ții ființei umane rezidă în ca
pacitatea sa de introspecție, ca 
și în analiza creațiilor sale — 
expresia cea mai autentică a 
existentei sale. In aceste con
diții putem vorbi de o recon
siderare a problematicii uma
ne pe planul artistico-filosofic. 
Infinitul universului uman se 
dovedește, așadar, explorabil 
prin însăși capacitatea sa de 
inter și exteriorizare. Este 
vorba de infinitul extrapolat, 
nu de cel egocentric, de tip 
parmenidian. Să ne amintim că 
Marx, în teza a 6-a, arăta că 
esența umană ne este dată de 
ansamblul relațiilor sociale, nu 

Biroul de lucru al lui Gh. Asachi de la Arhivele Statului din Iași,

de individul izolat. Aceasta nu 
înseamnă că Marx a suprimat 
omul ca individ, ca persona
litate, nu înseamnă o intoxi
care a individului prin social, 
ci faptul că „esența umană" 
este o chintesență a manifestă
rilor umane în cadrul relații
lor sociale. Absolutizînd ceea 
ce Marx a relativizat, Hei
degger va afirma că sociologia 
reprezintă un pericol, deoare
ce ea absolutizează socialul. 
Filosoful de la Freiburg face 
abstracție de faptul că rolul 
individului sau al personalită
ții n-a fost negat de către fi
losofii marxiști. Astăzi, oricît 
ar fi sociologia de „agresi
vă", nimeni nu-1 poate reduce 
pe însuși Heidegger la un nu
mitor comun.

In abordarea problematicii 
umane și transumane filosofia 
nu se poate desprinde și izo
la de celelalte științe, întrucît 
în osmoza dintre ele rezidă 
profunditatea cunoașterii. A

ceasta nu înseamnă că este 
vorba de o dependentă totală 
a filosofiei de știință, ci o 
interdependentă relativă. Filo
sofia nu este doar atitudine 
practică față de realitate, căci 
filosoful trebuie să pătrundă 
atît în lumea obiectivă cît și 
în propria sa conștiință sau 
în noaptea subconștientului, a- 
colo unde, cum știm de la 
Hegel, toate pisicile sînt ce
nușii : dacă ar rămîne la sim
plele înregistrări de date ofe
rite de jocul aparențelor, fi
losofia ar fi mai departe pri
mejduită de ceea ce Marx nu
mea „manifestări nesănătoase 
care se fac vinovate de cel 
mai mare păcat, de păcatul 
împotriva spiritului și al ade
vărului, întrucît aici o inten
ție tainică se ascunde în spa
tele interpretării și o inter
pretare tainică în soațele o- 
biectului" (Manx, Engels — 
Scrieri din tinerețe—207).

N. V. Turcu

AL. CLAUDIAN-
profesor și
sociolog

Alexandru Claudian (1398 
1962) și-a început activitatea 
didactic-universilară în 1929, 
ca asistent Ia catedra de Is
toria filozofiei antice a Uni
versității „Al. I. Cuza" din 
Iași, al cărei titular era Ște
fan Zeletin. Ulterior, a de
venit conferențiar Ia catedra 
de Logică de la aceeași Uni
versitate, pentru ca în 1940, 
după dureroasa pierdere a lui 
Petre Andrei, să preia ca su
plinitor, iar după cîteva luni 
ca profesor definitiv, catedra 
de Sociologie și Etică. Pre
zenta sa în fruntea acestei 
catedre a ținut, cu întrerupe
rile de cursuri provocate de 
război, pînă în 1948.

Spre deosebire de predece
sorii săi, D. Guști și M. Ra- 
lea, care, absolvind Facultatea 
de Filozofie și Litere din ca
pitala Moldovei, plecaseră 
către București după anii de 
proiesorat la Universitatea 
Mihăileană, sau de P. Andrei, 
care învățase și rămăsese in 
focarul de cultură ieșean, 
Claudian a urmat calea in
versă și, un timp după ce a 
terminat studiile superioare, 
după ce a funcționat ca pro
fesor de liceu și s-a afirmat 
în Seminarul de Sociologie 
din Capitala țării, s-a hotăiît 
să se consacre operei științi
fice și pedagogice din cen
trul atîtor realizări și promi
siuni ale culturii românești. 
Scrisoarea pe care a adresaj-o 
Iui D. Guști cu prilejul ple
cării la Iași (document inedit 
consultat de mine prin bună
voința posesorului său, Octa
vian Neamțu) constituie in 
această privință o mărturie 

limpede : Claudian a simțit 
nevoia să părăsească atmos
fera febrilă din cetatea lui 
Bucur, pentru a se dedica 
studiului și predării, la poa
lele molcomelor coline mol
dovene.

In ciuda perioadei agitate 
cu care a coincis începerea 
cursului său de sociologie și 
a întreruperii acestuia in 
1948, Alexandru Claudian a 
reușit să elaboreze și să pre
zinte, potrivit unei concepții 
proprii, marile capitole ale 
programei din acel timp.

Cursul său de sociologie, 
eșalonat pe ani de funcționa
re normală a Facultății ieșe
ne, a cuprins :

a) Sociologia generală, în
țeleasă ca o introducere în 
materie și, în ' consecință, 
destinată să definească feno
menul social, noțiunea de le
ge socială, modul cum ope
rează principiul cauzalității în 
sociologie, determinismul so
cial, comparat și corelat cu 
cel geo-ecologic și biologica- 
antropologic. In cadrul ace
luiași curs, Claudian s-a ocu
pat și de metodele aplicate 
în sociologie.

b) Sociologia religiilor cu 
incursiuni în psihologia so
cială, etnografie, istorie și 
intr-o prezentare sincronico- 
diacronică, începînd cu poli- 
teismul și sfîrșind cu feno- 
menul creștin.

c) Sociologia politică, din 
care au fost predate capito
lele : clasele sociale. statul 
și teoriile despre stat, cauze
le războaielor.

d) Etica, înțeleasă ca știin

ță explicativă a moravurilor 
și a normelor recunoscute 
sau respinse in diversele e- 
poci.

Conținutul acestui program 
a reprezentat, de la început 
pînă la siirșit, o aplicare a 
materialismului istoric. Consi- 
derînd că singura explicate 
autentică a faptului social re
zidă în procesele evolutive 
de ordin economic, C auaian 
a izbutit să demonstreze că 
există un domeniu autonom 
al sociologiei. Domeniu ce se 
dovedește generat de conver
tirea datului economic nud — 
el însuși iapt social, dar cer
cetat In specificul său de că
tre economie — în organiza
ții, instituții, curente de gîn- 
dire și de sensibilitate, cioc
niri sau coaliții de forțe, a- 
titudini, comportamente, care 
se pot manifesta și inter-in- 
fluența in cele mai felurite 
chipuri și pe care sociologia 
trebuie să le cerceteze. In 
sfîrșit, domeniu care trece 
dincolo de direcțiile relațiilor 
interpersonal și de influența 
grupului asupra individului, 
aspecte ce revin psihologiei 
sociale și nu, cum greșit se 
afirmă uneori, sociologiei.

Prin aplicarea directă a a- 
cestui principiu la fapte con
crete din istorie — fie ele 
curente religioase sau siste
me filozofice, partide politice 
sau revoluții — Claudian 
aducea în amfiteatru experi
ența atît de veche, de bogată 
și variată a omenirii, trans
fer mînd-o în cîmp de obser
vație și analiză.

Se reliefa astfel, o dată cu 
desfășurarea cursului, relația 
și raportarea reciprocă obli
gatorie a sociologiei la isto
rie — si în special la „isto
ria socială a ideilor" — la 
economie, etnografie, politolo- 
gie, istoria artei și literatu
rii, etică, estetică. Totodată, 
gama reacțiilor umane la si
tuații date fiind limitată de 
esența omului și de unele re
petări inevitabile, chiar dacă 
parțiale, de împrejurări, sis
temul permanent de referință 
și fundalul chiar nemărturisit 
al cursului de sociologie ți
nut de Claudian îl constituia 
antropologia filozofică, mai 
ales sub aspectul factorilor 
care dlstorsionează cunoaște

rea adevărului și realizarea 
frumosului.

Audienții unui astfel de 
curs puteau urmări mecanis
mele social-istorice, — din 
care reieșeau atît metoda de 
cercetare cit și esența ietio- 
menului social, — fiind tot
odată obligați de logica în
săși a unui asemenea demers 
să-și extindă sfera de cultură 
generată și să opteze între 
modelele morale — cu tot re
lativismul lor, — fără a-și 
umbri luciditatea și fără a vr- 
vea sentimentul că sînt mo
ralizați. !

Principa’a capacitate de 
convingere a cursului izvora 
totuși din existența unei con
cepții personale, care susținea 
efortul — la Claudian înde
lungat, laborios — de pregă
tire a prelegerilor.

Conștiința lui de dascăl a 
putut veni de multe ori in 
conflict cu vocația studiului 
sau cu tentația lecturii, fără 
a se lăsa totuși înfrîntâ de 
ele. După cum scria în vo
lumul Cunoaștere și suflet, 
(Iași, 1940), „însăși munca di
dactică universitară este pen
tru cei care nu se pot decide 
să disprețuiască conștiinciozi
tatea profesiona’ă, o mare și 
nobilă cheltuială de vreme, 
dăunătoare activității strict 
personale. O risipă de vreme 
aublată firește de marca bu
curie a dăruirii de sine" (p. 
14).

Conștiinciozitatea profesio
nală, dar încă și mai mult, 
bucuria dăruirii de sine îl tă
ceau să prelungească discuți
ile cu studenții mult peste 
orele de seminar și în afara 
lor. Primiți sau întîiniți ca 
prieteni, solicitați să-și spu
nă părerea, studenții se for
mau și, pe nesimțite, consti
tuiau nu o „școală" consacrată 
ca atare, dar o sferă umană 
largă de difuziune a unui spi
rit comprehensiv și pacifist, 
lucid și indulgent, riguros 
fără uscăciune și obiectiv 
fără rigiditate

Cu greu va putea decide 
istoria gîndirii sociale din 
România dacă temperamentul, 
preferințele, viziunea sau pur 
și simplu lipsa de timp șî mai 
ales de mijloace financiare 
l-a împiedecat pe Claudian 
să introducă în cursul și la 

seminarul său prezentarea și 
experimentarea metodelor și 
tehnicilor de cercetare socio
logică.

In mentalitatea noastră ac
tuală și în fața imperativului 
de a cerceta realitatea ime
diată, pentru a putea răspun
de cererilor și așteptărilor din 
partea colectivității, această 
lacună ne apare cu mult mai 
serioasă decît în trecut. Nici 
nivelul cercetărilor contempo
rane de pe glob nu ne per
mite să ignorăm astăzi, în- 
tr-un curs de sociologie, des
crierea și aplicarea practică 
a procedeelor moderne de in
vestigație, începînd cu siste
mele de anchetă pe bază de 
eșantionaj și terminînd cu a- 
plicarea matematicilor, a ti
pologiilor sau comparațiilor 
încrucișate.

Dar logica de neclintit a 
oricărei investigații științi
fice rămîne Ia fel de străină 
simplei cumulări sau descri
eri de fapte, ca și parafrază
rii unor date și legi de mult 
recunoscute. Al șaselea con
gres mondial de sociologie a- 
grară din Olanda din 1968 — 
pentru a nu cita decît acest 
exemplu — cu pus în eviden
ță limitele micro-cercetărilor 
sociologice „concrete", curei 
din lipsa ipotezelor și a u- 
nei concepții unitare, se topesc 
în statistică sau constatare.

In lumina acestei situații, 
conținutul cursului de socio
logie al lui Al. Claudian ni 
se dovedește util, deși în per
spectiva actuală incomplet. 
Afirmația se referă nu numai 
la capitolele metodologice, ci 
și la surprinderea unor pro
cese ca industrializarea, ur
banizarea, migrația, integra
rea, mobilitatea socio-profe- 
sională, criza educației, cu 
toate cauzele și consecințele 
lor. Asemenea aspecte sînt 
chemate astăzi să introducă 
studentul în realitate și să-i 
stimuleze interesul. Dar pen
tru tratarea lor sociologică, 
pe baza materialismului is
toric, găsim în cursul lui Cla
udian un model util din punct 
de vedere pedagogic și so
ciologic, care pornește de la 
o concepție coerentă despre 
societate, despre legile și ca
uzalității, structurile și pro
cesele ei.

In învățămîntul superior, fi
gura educatorului ocupă un 
loc tot atît de central ca și 
în gradele anterioare de în- 
vățămînt, cu corectivul că 
modalitățile de realizare a 
rolului de profesor sînt mai 
complexe și mai pretențioase 
decît acolo.

Exemplul personal al ma
gistrului are o influență co- 
vîrșitoare asupra învățării de 
a învăța, a dezvoltării spiri
tului științific, a formării e- 
ticii profesionale. Acest exem
plu a dus in trecutul nostru 
cultural, Ia constituirea u- 
nor școli de prestigiu în ști
ințele sociale, medicale, teh
nice etc.

Traiectoria didactică uni
versitară a lui Claudian ni 
se prezintă retrospectiv ca o 
cale ascendentă, care i-a per
mis să îmbine predarea cu 
studiul, seminarul cu redacta
rea și cu publicarea lucrări
lor.

Din această îmbinare s-au 
demarcat la noi, grație lui 
Al. Claudian, două ramuri 
ale sociologiei — a cunoaș
terii șî a literaturii — care 
în străinătate s-au constituit 
în același timp sau mai tîr- 
ziu. Mărturie stau volumele 
publicate de Claudian, artico
lele sale din „lașul literar", 
comunicările la filiala din 
Iași a Academiei, ca și ma
nuscrisele păstrate de Zoe 
Claudian-Solomonescu și care 
sînt pregătitei în prezent pen
tru tipar.

Datorită activității de stu
diu, de predare și de cerce
tare din timpul cît a fost a- 
sistent, conferențiar și apoi 
profesor, Alexandru Claudian 
a onorat Universitatea din 
Iași, cu cursuri de o mare 
valoare științifică și pedago
gică, în care contemporanei
tatea găsește orientări și punc
te de plecare sigure, încuraja
toare .atît în conținut cît și 
în metode. El a realizat ple
nar funcțiile instructive, edu
cative și științifice ale învă- 
țămîntului superior, pe care 
le-a pus în serviciul unei 
nedezmințite fidelități față de 
adevăr, tineret și ființei u- 
mane în toate ipostazele ei.

VI. Krasnaseschi
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ÎN SINE?
Ne place să cinstim bă- 

trînețea, fiindcă ea, mai 
înainte de toate, este 
tezaur de viață și fapte, 
de bucurii și suferințe, de 
izbînzi și înfrîngeri, în- 
tr-un cuvînt — izvor de 
experiență și înțelepciune, 
înțelepciune! De fapt iată 
esența esențelor. Totul se 
revarsă în acest imens și 
neprețuit rezervor ce se 
cheamă înțelepciune. Isto
ria însăși nu este altceva 
decît istoria înțelepciunii.

Pentru multe din afirma
țiile și acțiunile noastre a- 
ducem ca argument expe
riența bătrîneții încercate. 
Deseori auzim expresii ca 
„așa cum spunea bătrî- 
nul", „să-i cer părerea ba
tonului", „bătrîne, aju- 
tă-mă c-un sfat". Sau cine 
nu cunoaște și nu a folo
sit de atîtea ori cunoscuta 
^metaforă „bătrînul lup de 
mare" ?

Marea, cînd dezlănțuită, 
cînd liniștită, devine astfel 
viața însăși. Viața din care 
a izvorît o lege verificată 
a pedagogiei: e bine să 
învingem greutățile pre
zente în virtutea unor 
bucurii viitoare, să ne 
luptăm cu furtuna căci 
numai așa vom ajunge să 
ne bucurăm plenar de fru
musețea liniștii. Foarte 
mulți dintre cei cu părul 
nins au consfințit cu pro
pria lor viață acest ade
văr.

Datoria cea mai nobilă 
a unui „lup de mare", în- 
tr-un anumit domeniu, este 
preocuparea permanentă de 
a insufla tînărului încrede
rea în el, împărtășindu-i 
cunoștințele și experiența, 
dar recunoscîndu-i merite
le și dîndu-i, în același 
timp, cîmp larq de acțiune 
pe cont propriu- Aceasta 
este condiția primordială a 
trecerii torței în mîinile 
celor care vin din urmă. 
Cînd Ibrăileanu încredința 
conducerea revistei „Viața 
românească' lui Mihail Ra- 
lea, o făcea cu conștiința 
datoriei împlinite, dar — 
după propria-i mărturisire 
— și cu convingerea că 
„tinerii știu mai bine ce 
vrea prezentul". Lucidita
tea marelui om de cultură 
este un exemplu, ca atîtea 
altele, demn de urmat.

Mai sint însă și unele 
excepții, Ele, ca totdeauna, 
nu fac decît să confirme 
regula. Am cunoscut cînd- 
va un asemenea caz într-o 
instituție. Am asistat la 
înăbușirea unor idei noi 
ale unor subalterni ai săi 
pentru că aceste idei nu 
încăpeau în patul lui Pro- 
cust preconizat de el. Nu 
corespundeau șablonului de 
rigoare. „Tinere, uită-te la 
părul meu clb*, — pare 
să fie argumentul etern și 
invariabil al acestui om, 
rostit pe un zîmbet forțat 
ce se vrea biruitor și 
atoateprotector. O inexpli
cabilă fobie fată de inteli
gență și inițiativă, față de 
ideile noi. și asta într-un 
domeniu al cărui oxigen 
vital il constituie ideile. In 
aparență este omul deschis 
tuturor noutăților și ini
țiativelor, în fond (citiți, 
în fapte) receptivitatea sa 
la tot ceea ce înseamnă 
suflu mereu înnoitor, proas
păt este aproape nulă. A- 
semenea indivizi atît de 
cuminți (citiți: pasivi!) a- 
tunci cînd sînt solicitați 
să-și aducă contribuția la 
îmbunătățirea muncii din 
instituția unde lucrează, 
furați de o anumită iner
ție. care folosesc apelati
vul „tinere*, dîndu-i în 
mod nejustificat o nuanță 
peiorativă, devin adevărate 
pericole, adevărate frîne 
pentru colectivele din care 
fac parte și implicit pentru 
societate.

Ceea ce caracterizează 
tinerețea, este pasiunea, și 
așa cum spunea într-un 
articol apărut recent, Mir
cea Malița, „sursele pasiu
nii nu trebuiesc căutate în 
cutele interioare ale eului; 
ele sînt situate în feno
menele ce-1 înconjoară pe 
individ, permițîndu-i o re
lație productivă". Societa
tea noastră socialistă crea- 
ză climatul desfășurării u- 
nei asemenea relații. Dar 
pentru unii acesta înseam
nă a-i scoate din inerția 
lor comodă. Acestora tre
buie să le-o spunem des
chis că bătrînețea nu în
seamnă nimic prin ea în
săși. Că dovada valorii ei 
o dă numai înțelepciunea 
și experiența creatoare. Că 
senectutea constituie o va

! » COROLAR11
Ultimul număr al revistei ele

vilor Liceului Internat din Iași 
(de fapt, un intirziat număr 
dublu) constituie o surpriză a- 
greabilă prin orientarea cuprin
sului către ceea ce, în adevăr, 
trebuie să fie o revistă de un 
asemenea profil. Adică, in locul 
materialelor ce par încropite in 
grabă și oricum, constituind în 
multe cazuri un mozaic de al
manah și o tribună a dibuirilor 
nesemnificative sau mimate, 
„Corolar" de acum reflectă un 
univers interesant privind preo
cupările și aspirațiile elevilor a- 
cestui liceu cu atît de strălucite 
tradiții.

De altfel, trecutul prestigios 
este actualizat intr-un mod inte
ligent, împletirea dintre genera
ții efectuindu-se lucrativ. Fap
tul că modestele dar meritoa- 
sele contribuții de critică lite
rară ale elevilor Adrian Fiter- 
nan si Andrei Hoisie apar ală
turi de cu vin tul lui Eugen Lo
vi n eseu, absolvent din 1899 al 
liceului; că articolele științifice 
semnate de Olaru Constantin, 
Costăchescu loan. Avram Eugen, 
Chirilă Lucian, Tomozei Alexan
dru. Linde Radu, Vescan Zeno, 
Vescan Robert. Curteanu Necu- 
lai. Pelin Alexandru și Matei 
Mircea sint urmate de colabo
rarea lui Mihai Maxim, absol
vent din 1961 : interviul luat an
trenorului federal Dincă Schile- 
ru. absolvent din 1927 al liceu
lui — această intilnire de pla
nuri formează un tot armonios și 
foarte instructiv.

Remarcăm o serie de bune 
initiative, ca de pildă genero
zitatea cu care au fost invitați 
a colabora la revistă elevi de 
la alte licee din Iași și chiar 
din București, ancheta .Ce ci
tim cronici despre teatru, 
muzică, arte plastice și sport, 
insă privind activități tinerești, 
o conspectare a cuprinsului pârtii 
științifice din revistele școlare 
și Revista revistelor școlare.

La nivelul cuprinsului științi
fic al acestui bogat număr se 
situează si partea beletristică, în 
care întîlnim pe Paul Balahur, 
Radu Șu»u, Cornelia Tănase, 
Ronald Peretz, Dorian Obreja, 
Valerin Condurache și Alfred 
Winkler, secondați de umoriștii 
școlii : Gh. Condurache, Viorel 
Blidaru și Feider Almos Bela.

Faritul că la aDaritia acestui 
număr dublu majoritatea elevi
lor semnatari sînt studenti con
feră un farmec în plus .Corola
rului'* sl ne obligă să amintim : 
coordonator și secretar de re
dacție, prof. Ion Manolache.

alții nu-i lasă sa se apropie. 
E și aceasta o interpretare sui- 
generis a devoțiunii filiale I 
Cunoaștem cazuri triste, cînd 
fonduri documentare de o va
loare inestimabilă au fost o- 
ferite hrană șoarecilor ori s-au 
părăduit treptat din cauza 
unei asemenea mentalități.

In alte situații, moștenitorii, 
străini de valoarea „hîrțoage- 
lor" care le încurcă spațiul, le 
valorifică domestic, confecțio- 

nînd zmee-turcaleț din manu
scrise, acoperind geamul ma
gaziei cu vreo pînză de Pe- 
trașcu sau punînd un incuna
bul drept pocriș pe oala cu 
lapte (putem cita cazuri con
crete !).

E firesc, deci, ca cercetătorul 
de istorie să recurgă la di
ferite compromisuri pentru a 
reuși să exploateze fondul 
care-1 interesează, bineînțeles 

atunci cînd dă peste aseme
nea posesori legali de valori. 
Diferitele conflicte ivite în a- 
ceastă direcție sînt edificatoare.

Un alt aspect ni-1 oferă si
tuația preluării unor fonduri 

de către muzeografi. Și prin
tre acești păstrători de valori' 
apar cazuri de molipsire cu 
un virus al. . . avariției, al 
eqoismului. Mîndri de comoara 
ținută sub cheie nu lasă oebi 
de cercetător să se apropie 
oricîte tîrcoale ar da . . . sus
pectul personaj I

Iată cîteva aspecte ce pot 
servi ca bază de plecare pen
tru o discuție sine ira et stu
dio cu privire la „dreptul de 
monopol" asupra documentelor 
de istorie, indiferent dacă ele 
ar privi literatura, arta sau 
știința.

M
In editura londoneză Grans- 

tone Pres, a apărut studiul 
lui Const. C. Giurescu „Tran
sylvania in the history of Ro
mania", lucrare ce are drept 
scop, așa cum arată — în 
prefață autorul, să demonstre
ze „locul și însemnătate pe 
care a avut-o Transilvania în 
istoria poporului român, înce- 
pînd cu cei mai depărtați stră
moși ai noștri Dacii, și ajun- 
gînd pînă în zilele noastre"

Pe temeiul mărturiilor isto
rice, arheologice și filologice, 
este demonstrată continuitatea 
elementului daco-roman în ar
cul Carpatic și caracterul de 
rezervor etnic al acestei re
giuni în decursul istoriei noas
tre; de asemenea, autorul su
bliniază rolul economic, politic 
și cultural de prim ordin |u- 
cat de Transilvania în unita
tea României moderne.

loare numai atunci cînd 
ea este confirmată ca a- 
tăre de către societate. A- 
cestora trebuie să le amin
tim un mare adevăr sub
liniat și de Tudor Vianu 
cu prilejul unei conferin
țe despre umanismul ac
tual : „Stima provine nu 
din locul pe care-1 ocupă 
persoana în ierarhia so
cială- Stima noastră este

călăuzită către talentul o- 
mului și către meritele pe 
care le cîștigă în sfera lui 
de activitate. Stima cu 
care sîntem îndatorați față 
de oricine este stima pe 
care i-o acordăm în raport 
cu aportul lui la munca 
colectivă*.

Constantin Coroiu

Rolul pe care Gheorghe 
Asachi l-a avut în Moldo
va în ce privește instruc
ția publică a fost covîrși- 
tor. El s-a preocupat în 
mod deosebit de organiza
rea școlilor în limba ro
mână. Dar pentru asta 
n-avea profesori bine pre
gătiți. De aceea, în înțele
gere cu mitropolitul Veni
amin Costachi, a plecat în 
1820 în Transilvania, oprin- 
du-se la Cluj, Blaj, Brașov 
și Sibiu, de unde spre 
sfîrșitul aceluiași an aduse 
patru profesori. Dintre a- 
ceștia, Ioan Nițu Costea, 
avocat din Brașov cu stu
dii literare, a început să 
predea cursuri de poetică 
și retorică. Iosif Maufi a 
fost încadrat pentru limba 
și literatura latină, secon- 
dînd totodată pe Vasile 
Popp la reorganizarea se
minarului de la Socola; 
iar Vasile Bob-Fabian era 
pentru limba și literatura 
latină, geografia și mate
matica. De la Sibiu a ve
nit „renumitul bărbat ro
mân Vasile Popp, doctor 
în filozofie și medicină, 
apreciat atunci ca unul din

GH. ASACHI SI->

cei mai învățați români 
din veacul al XlX-lea", an
gajat să predea filozofia 
și filologia comparată a 
limbii române. El primi tot
odată și direcția semina
rului de la Socola, dînd 
rezultate din cele mai 
bune.

In 1827 se organizează 
Gimnaziul Vasilian iar în 
1834 Academia Mihăileană. 
Tot în acest an luă ființă 
o școală pentru educația 
fetelor. Nevoia de profe
sori era și mai mult sim
țită. Atunci, Gheorghe A- 
sachi, din însărcinarea Lo- 
gofeției dreptății, a scris 
la Budapesta lui Damas- 
chin Bojinca, invitîndu-1 
să vină la Iași în învăță- 
mînt și ca să ocupe și un 
post de juristconsult, creat 
anume pentru el. Tot a- 
tunci s-au făcut publicații 
pentru angajarea altor 
profesori în vederea des
chiderii Academiei Mihăi- 
lene. Damaschin Bojinca a 
răspuns invitației ce i se

TRANSILVANIA
făcuse de către Gh. Asachi 
și la 1 aprilie 1833 a fost 
numit juristconsult, făcînd 
parte și din comisia pen
tru traducerea, completa
rea și întocmirea condicei 
civile a Moldovei „după fi
rea limbii naționale*, care 
a fost tipărită la 1834. La 
stăruința și recomandarea 
lui Gh. Asachi i s-a încre
dințat direcția seminarului 
de la Socola, relevîndu-se 
ca un profesor foarte mun
citor, atent Ia toate obi
ectivele vieții spirituale- 
naționale. Apoi în 1841 a 
fost trecut profesor la Aca
demia Mihăileană, predînd 
studii juridice. Tot la stă
ruința lui, Gh. Asachi a 
venit la 1834 și învățatul 
bănățean Eftimie Murgu, 
care a predat la Iași 
cursuri de filozofie, audi
ate de un public numeros 
și reușind să creeze o ple
iadă de intelectuali, care 
s-au resimțit mult de in
fluența personalității și 
cursurilor lui. In urma u-

nei neînțelegeri cu dom
nitorul Mihail Sturza, pen
tru ideile lui prea liberale 
și a cursurilor în care ară
ta un interes deosebit cla
sei țărănești, subjugate, 
Eftimie Murgu a plecat 
din Iași, spre regretul au
ditorilor lui și a lui Gheor
ghe Asachi, învățămîntul 
din Moldova pierzînd o 
mare forță didactică.

Dar cu legăturile ce-și 
făcuse în Transilvania, 
Gheorghe Asachi reuși în 
1837 să aducă la Iași pe 
P. Cîmpeanu-Maler, profe
sor de filozofie și drept, 
care ocupă catedra lui Ef
timie Murgu.

Rolul lui Gheorghe A- 
sachi s-a încheiat în au
gust 1879 cînd și-a dat 
demisia din postul de re- 
ferendar al școlilor, recu- 
noscîndu-i-se marile merite 
și servicii aduse învăță- 
mîntului din Moldova. Fi
gura lui se estompează în 
actualitate ca un far lumi
nos, în acțiunea de pro
movare a culturii poporu
lui nostru.
Prof. Emil Diaconescu

Tn „România literară'* nr. 51- 
1969, Petre Nicolau intervine 

poate prea tranșant într-o con
troversă privind „memoria" lui 
T.ucian Blaga, totul pornind de 
la un articol publicat de Al. 
Căprariu în „Tribuna" si re- 
ferindu-se la „dreptul de mo
nopol" asupra documentelor ce 
privesc istoria literară.

Ne permitem a sublinia, por
nind de la această polemică 
dîrză. că dincolo de tenacita
tea cu care Dorii Blaga ser
vește sau nu memoria tatălui 
său (pășind în arena publicis
tică ori de cîte ori consideră 
necesar) și dincolo de ener
varea lui Al. Căprariu, al că
rui Volum de corespondentă 

Blaqa-Breazu așteaptă la edi
tură de vreo doi ani. se pro
iectează o anume situație la 
modul general privind moște
nirea de piese interesînd is
toria literară si cea a științei. 
In rare cazuri, urmașii se 
preocupă de o competentă va
lorificare a hîrtiilor rămase lor. 
selectînd materialele si utili- 
zîndu-le pe o linie care ar fi 
fost acceptată și de marele 
dispărut. Oricum ar acționa 
Dorii Blaga, se pare că avem 
în față unul din cazurile feri
cite.

Mai grave și, oarecum, fără 
ieșire sînt desigur situațiile în 
care moștenitorii, înfipți în 
drepturile lor legitime, închid 
cu șapte lacăte biroul celui 
dispărut,' reeditînd parabola 
osului îngropat, pe care nici 
ei nu-1 mînîncă, dar nici pe

♦
„Corpus monumentorum reli- 

gionis Equitum Danuvinorum" 
(Culegere de monumente ale 

religiei cavalerilor danubieni) se 
intitulează studiul prof. dr. doc. 
Dumitru Tudor apărut în Edi
tura olandeză E. Y. Brill.

E vorba de primul volum al 
unei monografii de istorie a 
religiilor, volum care prezin
tă catalogul complet, descrip
tiv și ilustrativ al monumente
lor sculpturale privitoare la a- 
cest enigmatic cult al divini
tăților dacice.

*
Sub auspiciile UNESCO, s-a 

editat o interesantă lucrare : 
Istorio omenirii, cu o prezen
tare grafică impecabilă. Tex
tul e redactat de o pleiadă 
de specialiști de toate națio
nalitățile, ale căror idei sînt 
discutate adesea în subsolul 
paginii de către confrați. De 
aici, obiectivitatea acestei o- 
pere a cărei realizare a recla
mat nu mai puțin de 19 ani.

Cele 8 volume care au apă
rut cuprind preistoria (I), an
tichitatea (II), evul mediu (III), 
perioada 1300—1775 (IV), seco
lul al XlX-lea (VI, VII), se
colul XX (VIII). Istoria ome
nirii nu este clasica defilare 
a regilor și războaielor aces
tora, care trec pe un plan se
cundar. Autorii au reliefat în 
primul rînd importanta deosebită 
a realizărilor științifice și teh
nice ale omenirii.
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cadran

prezențe 
românești

FRANȚA :

In numărul 28 al revis
tei „Arcneclogia", care a- 
pare la Pans, acad. Con
stantin Daicoviciu semnea
ză articolul „Comori arheo
logice din Transilvania”. în
soțit de un bogat material 
fotografic, articolul își pro
pune să prezinte cititorilor 
francezi unele dintre cele 
mai valoroase și interesante 
lucrări descoperite in Tran
silvania de-a-lungul secole
lor.

UNIUNEA SOVIETICA:

Numărul 142 al publica
ției „Decorativnoe iscusstvo”, 
(revistă lunară a Uniunii 
Artiștilor Plastici din 
U.R.S.S.), este dedicat în 
mare parte artei românești 
Articolele semnate de spe
cialiști români urmăresc să-i 
facă cititorului sovietic cu
noștință cu aspectele cele 
mai caracteristice ale artei 
românești in general, șl cu 
ale artei populare în spe
cial. Criticul Petru Comar- 
nescu semnează un articol 
referitor Ia realizările plas- 
tldenilor români în cei 25 
de ani care au trecut de 
la eliberare, iar materialul 
datorat arh. Cornelia Preda 
șl intitulat „Arhitectura o- 
dihnel* analizează cele mai 
modeme și îndrăznețe rea
lizări arhitectonice din sta
țiunile balneo-climaterice 
românești: Dintre celelalte 
articole sau studii publicate 
în acest nnmăr mai amin
tim: „Muzeul Satului* de 
Gheorghe Focșa, „Icoane pe 
sticlă de Eleonora Busilu, 
„Vesminte pentru sărbă
tori* de Paul Petrescu.

STATELE UNITE:

Cu ocazia organizării in 
Statele Unite a expoziției 
retrospective „Brâncuși", 
„The Solomon R. Guooen- 
heim Museum* din New- 
York, în colaborare cu Mu
zeul de artă din Philadel
phia si Institutul de Artă 
din Chicago, a editat un 
voluminos catalog, semnat 
de Sidney Geist, autorul u- 
neia dintre cele mai re
marcabile monografii des
pre Brâncuși apărute pină 
acum.

Volumul cuprinde un 
amplu studiu referitor la e- 
voluția artistică a lui Brân
cuși, reproduceri ale celor 
83 de sculpturi și 23 dese
ne expuse, explicații pe 
marginea acestor lucrări și 
o cronologie a datelor ce
lor mai importante din via
ța și creația celebrului 
sculptor.

Lucrarea este cit se poate 
de binevenită căci, așa cum 
afirmă Thomas M. Messer, 
d rectorul Muzeului Guggen
heim, în introducerea la a- 
cest catalog-album, „...deși 
numele lui Brâncuși stră
lucește în rîndul acelora 
care au dat formă și sens 
artei moderne, operele lui 
ajung la noi prin puține 
sculpturi, iar expozițiile cu 
lucrările lui sînt rare. Dato
rită perfecțiunii, a rarității 
și unicității lor, prin va
loarea lor, ele reprezintă a- 
devărate comori în adevă
ratul înțeles al cuvîntului, 
păstrate într-o relativă izo
lare una de alta, cărora 
arareori li se permite să se 
combine într-o temporară 
interacțiune. Pentru a în
trerupe depărtarea în care 
se află izolate și pentru a 
da un sens sculpturilor lui 
Brâncuși, iată scopul aces
tei expoziții, o ambițioasă 
întreprindere...*.

Nicolae Nicoarâ

„Șl TOTUȘI,
...Pe plăcile de marmoră 

sint Înscrise cuvintele: „aici 
au fost împușcați in timpul 
ocupației nemțești 50 de po
lonezi. .. 20 de polonezi... 
80 de polonezi"...

Ardeau în seara aceea cal
mă de toamnă nordică, lumi
nile palide aprinse in dreptul 
acestei plăci și Jos. la baza 
zidului, se înă țau movile al
be de crizanteme, ofrande a- 
duse celor care au tăcut su
prema jertfă pentru patria 
lor. In Varșovia, sînt 450 
de asemenea plăci...

Intr-o discufie cu tovarășul 
ministru Janusz Wieczorek, 
președintele Consiliului pen
tru ocrotirea monumentelor 
luptei martirilor, am putut alia 
amănunte interesante:

„Comisia amintită, ne spu
nea domnia-sa, a fost Înfiin
țată In 1947 printr-o Lege a 
Seimului polonez, tocmai pen
tru a cinsti memoria luptei 
victimelor celui de al doilea

Lewis Carrol

proza umoristică engleză CURSUL MAGISTRAL
„In domeniul științific ți, de fapt, în aproa

pe toate domeniile, e mai bine în general 
să începi cu începutul. Se întîmplă uneori, 
desigur, să fie mai bine să începi de la ce
lălalt capăt : dacă vrei de exemplu să vop
sești un cîine în verde, ar fi poate prefera
bil să începi de la coadă, dat fiind că pe a- 
colo nu mușcă. De aceea"... Dar Bruno îl 
întrerupse: „Pot să vă ajut?* „Să mă ajuți 
la ce ? făcu profesorul uimit. „Să vopsiți un 
cîine în verde I strigă Bruno, dumneavoastă 
l-ați putea începe de la bot iar eu. ..1* „Nu, 
nu" spuse profesorul, încă n-am ajuns la ex
periențe. De aceea, reluă el revenind la no
tele sale, vă voi expune axiomele științei. A- 
poi vă voi prezenta cîteva specimene. După 
care voi explica una sau două operațiuni. 
Voi termina, în sfîrșit, cu cîteva experien
țe" (...)

„Ignorarea axiomelor, continuă conferen
țiarul, constituie un serios handicap în viață. 
Și se pierde doar atîta timp repetîndu-le fă
ră încetare I Să luăm de exemp'u axioma : 
„Nici un corp nu poate fi mai mare decit el 
însuși*. Auzim destul de frecvent spunîndu-se 
„De bucurie nu-și mai încăpea în piele". Or, 
este evident că persoana în chestiune e per
fect incapabilă de așa ceva, bucuria neavînd 
nimic a face aici". (...)

„Specimenul următor este un elefant". Dar 
am văzut deja elefanți, bombăni împăratul. 
„Desigur, replică profesorul, dar nu la 
megaloscop I Știți că e imposibil să vedeți 
bine un purice fără ajutorul unei lentile care 
mărește, numită microscop. Ei bine, la fel 
este imposibil să vezi un elefant fără ajuto
rul unei lentile care micșorează : e ceea ce 
numesc eu un megaloscop (...)* Și iată că 
un elefant, ridicat pe labele dindărăt intră 
iegănîndu-se, ținînd între labele din față un 
enorm fluier cîmpenesc. Profesorul deschide 
în grabă un portret mare situat la extermi- 
tatea megaloscopului și, la semnalul grădi
narului, animalul lasă fluierul și intră fără să 
protesteze în aparat, iar profesorul închise 
imediat poarta, „lată specimenul gata să fie 
observat I exclamă el. Dimensiunile sale sînt 
exact cît cele ale unui șoarece - mus 
communis- I" împărăteasa îl examină cu un 
aer solemn cu ajutorul lornionului său I „E 
foarte mic, făcu ea cu o voce sumbră". „Mai 
mic, mi se pare, decît cea mai mare parte 
din elefanți". Profesorul tresări surprins și 
bucuros : „lată ceea ce e exact I murmură el. 
Apoi întorcindu-se spre asistenți, proclamă cu 
voce tare : „Alteța sa Imperială a făcut o 
remarcă înțeleaptă 1" Și din mulțime țîșni un 
unanim strigă de entuziasm.

A două experiență a noastră, anunță pro
fesorul, constă în a produce un fenomen ex
trem de rar, dar abso’ut admirabil : l-am 
botezat lumina neagră I Ați văzut deja lumi

nă albă, lumină roșie, lumină verde etc. Da: 
niciodată pînă în ziua aceea memorabilă, nici 
un ochi cu excepția celui al meu n-a contem
plat încă lumina neagră I Cutia aceasta e 
plină cu o astfel de lumină, lată cum am 
obținut-o : Am pus o luminare aprinsă in
tr-un dulap perfect întunecos apoi am închis 
ușile. Dulapul s-a umplut, evident, cu lu
mină galbenă. Am luat apoi o sticlă cu cer
neală neagră și am golit-o peste luminare 0 
Spre marea mea bucurie toți atomii de lu
mină galbenă au devenit negri I A fost, pe 
drept cuvînt, cel mai frumos moment din ca
riera mea I Am umplut apoi această cutie...

Vom trece apoi ia cea de a treia expe
riență. Profesorul coborî de pe estradă și-și 
conduse asistenții în fața unui stîlp solid în
fipt în pămînt. De el era legat un lanț de 
care era agățată o greutate metalică și, în 
sens opus, o balenă de corset la capătul că
reia era fixat un inel, „lată o experiență din 
cele mai interesante, anunță profesorul. Ea 
cere, din nefericire, mult timp dar asta nu-i 
decît un inconvenient minor. Observați cu 
atenție. Dacă desprind greutatea și o las, ea 
va cădea la pămînt. Toată lumea e de a- 
cord ?* Toată lumea fu de acord. „La fel, 
dacă voi curba această balenă de corset în 
jurul țărușului și fixez inelul în acest cui, ba
lena va rămîne curbată ; dar dacă scot ine
lul, balena își va reveni. Toată lumea e de 
acord" ? Toată lumea fu de acord. „Bine. Să 
presupunem acum că o lăsăm foarte mult 
timp în această poziție. Forța conținută în 
balena corsetului se va epuiza, nu-i așa, și 
ea va rămîne curbată chiar dacă desprindem 
inelul. De ce nu s-ar produce acest feno
men cu o greutate de metal “?

Balena corsetului se obișnuiește atît de 
bine să rămînă curbată, îneît devine incapa
bilă să se redreseze.

De ce n-am concepe atunci că și greuta
tea se poate atît de bine obișnui să rămînă 
în aer, îneît ea devine incapabilă să mai 
cadă ? lată ce mi-ar plăcea să știu 1* „Iotă 
ce mi-ar plăcea să știu 1" strigară asistenții. 
„Cît timp trebuie să așteptăm ?" bombăni 
împăratul. Profesorul aruncă o privire la ceas. 
„Ei bine, cred că pentru început o mie de 
ani vor fi deajuns. Vom desprinde atunci 
greutatea cu precauțiune ; dacă va mai a- 
vea, cum pare posibil, o ușoară tendință să 
cadă, o vom lega din nou de lanțul ei pen
tru încă o mie de ani*.

împărăteasa avu atunci una din cele scli
piri de bun simț care-i stupefiau pe cei din 
jur.

„In așteptare, spuse ea, avem timp să asis
tăm la o altă experiență".

Traducere de M. UNGUREAN

VARȘOVIAti

război mondial. In care Po
lonia a lost greu lovită. La 
1.000 de locuitori In Belgia, 
de pildă, au murit 7, iar in 
Franța 15, în limp ce in Po
lonia 220 de oameni. Deci 
fiecare al 15-lea polonez și-a 
pierdut viata In timpul ocu
pației. Au murit peste șase 
milioane de polonezi, din 
care 600.000 in lupta directă, 
iar 5,4 milioane au fost omo- 
rîți în lagărele de concentia- 
re, lagărele de prizonieri și 
alte aefiuni criminale. Am 
depistat astfel, cu a/utorul 
populației, a tineretului In 
special, peste 20.000 de ast
fel de locuri unde au luptat 
și au murit polonezi, din ca
re peste 8.000 sint numai la
găre de concentrare.

Identificarea acestor locuri, 
amenajarea și popularizarea 
lor au o mare valoare edu
cativă, mai ales pentru tine
ret. Pe de o parte pomenim 
lupta eroilor martiri, pe de 
altă parte avertizăm asupra 

pericolului reînvierii fascis
mului. Noi avem o tristă ex
periență. Cel ce n-a trăit a- 
ceaslă perioadă, nu poale 
simți exact ceea ce simțim 
noi, care sîntem nevoiți sd 
vorbim mereu despre aceste 
lucruri triste, despre ceea ce 
hărăzeau lasciștii popoarelot 
Europei. Cine n-a văzut pan
tofii de lemn ai deținuților, 
părul de lemeie din care se 
făcea pînză pentru tapiserii, 
jucăriile pentru copii găsite 
in ruinele lostu'ui lagăr, nu 
poate înțelege imensa dramă 
a umanității, nu poate înțe
lege chipul de tiară al fas
cismului. .

Peste orașul mare, modern, 
cu blocuri e sale zvelte, cu 
marile întreprinderi și maga
zine, cu circulație amețitoare, 
se suprapune imaginea ora
șului martirizat de bestiile 
fasciste, orașul in a cărui 
memorie sînt păstrate figuri
le luminoase ale ce.or mai 
buni fii ai săi.

Starego Miasto e un cartier 
al Varșoviei în care descinzi 
parcă în plin ev mediu po
lonez. Ca<e mari, durate din 
piatră, vinării amenajate în 
subsoluri afumate de vreme, 
cafeneaua unde se servesc 
specialități poloneze (rață 
friptă cu măr copt I), magazi
ne de cristaluri și obiecte de 
artizanat și evident muzeul 

orașului, toate aducînd sub 
ochii vizitatorului imagini de 
acum cîteva sute de ani în 
urmă. Aici, in sala muzeului, 
prin bunăvoința unei lucrătoa
re a instituției amintite, am 
putea vedea un film realizat 
de operatori polonezi In pri
mii ani ai puterii populare. 
Folosind materiale din arhi
vele Werhmachtului, cineaștii 
reușesc să creeze o peliculă 
plină de tortă, care demască 
planurile lui Hitler de a dis
truge din temelii orașul.

După cum se știe, în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, Varșovia a fost distrusă 
în proporfie de 85 la sulă 
Procentul este înspăimlntător. 
Fabrici și uzine, case de lo
cuit, monumente ale artei șl 
culturii poloneze au căzut 
pradă flăcărilor și dinamitei. 
Pelicula arată ochi de copil 
înspăimîntați, fețe pline de 
ură ale bărbaților, tristețea 
formidabilă a femeilor, toate 
pe fondul cenușiu al acelor 
zile pline de groază. Dintre 
mormane de moloz dintre 
baionete, transpare energia și 
holărirea uriașă a oamenilor 
care au refăcut orașul, fluviul 
acela subteran clocotitor, care 
în ciuda imenselor greutăți a 
hotărît „Și totuși, Varșovia". 
.. .Privită prin prisma acestor 
începuturi, drumul parcurs de 
la movilele de moloz care în

semnau atunci Varșovia, ■ la 
orașul de 1.200.000 de locui
tori de astăzi fam fost infor
mați că abia anul trecut ca
pitala poloneză a ajuns la 
populația dinainte de război), 
ni se relevă astfel în limi
tele coordonatelor sale reale. 
De la etajul treizeci al pa
latului Culturii, orașul își e- 
talează dimensiunile lui ac
tuale.

Ceea ce surprinde este fap
tul că orașul a fost refăcut, 
nu numai cu străzile și cu 
instituțiile sale, ci sînt mar
cate și locurile de interes is
toric sau cultural, locurile 
care amintesc de anii grei al 
luptei pentru libertatea și in
dependența țării.

Intrarea în mausoleul luptei 
și martirajului, adăpostit în 
clădirea Ministerului Educației 
Naționale, este dominală de 
o inscripție găsită în una din 
celulele închisorii și al că
rei conținut este cutremură
tor : „Este ușor de vorbit des
pre Polonia, mai greu este 
de muncit pentru ea, și mai 
greu de murit, dar cel mai 
greu este de suferit".

Din suferințele martirilor de4 ( 
ieri și din munca de astăzi 
a oamenilor liberi. Varșovia 
și Polonia populară crește și 
înflorește continuu.

N. Cîntec j
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