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Nicoiae [ațotnir

COL O ANA
Diapazon al vremii marmoreean vibrînd, 
Coloana se-năsprește de propria-i mindrie.

Presimte bălăria ți ierbile de rind
Cum prin explozii lente o rod la temelie,

Cum ploile ți viatul o prind valpurgic in 
Viermuitoarea horă a morții, ți cum turbă

Că drepte frumusețea ți visele rămin,.
Că, marmora : coloanei nicicind nu .moare -curbă,
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PETRUPUL INVIZIBIL
Pe trupul invizibil, țuperb, al poeziei
Acest hipnotic abur ți-mbătqtor nimic — 
Cit de frumos cuvintul, cit de umil, ți mic, 
Umbrește, ca o zdreanță, minunea armoniei.

Și totuși translucidul Cotidian ascunde 
Valența transparenței ți treniurul primar.
II smulg din invizibil pe-acesf nimic stelar 
Contururile pure, vibrările profunde. ’

CATRENUL..
Catrenul, purul I Visul sideral,': •'*' ’
Creuzot al transparențelor, revărsă ’
Lumini — triunghiuri. Cheie de cristal : 1 
In tetraedrul de cristal întoarsă.’ !‘ '
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SĂ RÂMii i^TR-UH-SVOR
Am-năvălit in viață dintr-o dată strigind ■■ • 
să mi se facă ioc să trec prin timp cu-n-cuc . < . ■.

- pe umăral sting. 
Lumea dormea , . : •
ți-am mișcat un pic bastonul pipă la soare t 
inert să-mi vină bine mie ■ . , >
să trec pe lingă lună in picioare.
Din greșeală am făcut un pas in tinerețe, tandru, 
lingă ochi foșnea eternitatea dintre foi de leandru 
ți viitorul s-a mutat cu-n anotimp mai in

față, greu, 
citeva veacuri se risipeau frumos in moarte

chiar la spatele meu ; 
Atunci m-am aplecat in cer cu obrazul alb 
să leg de mine sfera să pot s-o sap 
ți-am stat fără să vreau peste Izvor 
privindu-mi sufletul cum pleacâ-n lume 
iar eu rămin pietrișul sclipitor.

GÎLCEAVA
Și de astă dată s-ar putea să tune și să 

fulgere din senin pentru te miri cine, gata 
să simuleze tulburătoare nedumeriri și să 
ridice iarăși întrebarea insinuată malițios 

- la apariția volumului Ulysse: „O nouă 
1 carte de G. Călinescu?'

Dar bine, — va răspunde orice prețuitor 
al moștenirii călinesciene, necontaminat de 
iezuitisme spectaculoase și nici de ambiția 
ridicolă a monopolului — G. Călinescu în 
ultimă instanță nici nu a scris „cărți"; el 
a creat o operă de-a lungul căreia și-a des
fășurat organic concepția de viață, etică 
și estetică, verificabilă în fiecare compar
timent, indiferent de modalitatea particu
lară adoptată: poezie, proză, teatru, exe
geză, critică, reconstituire analitică din 

_ unghiul istoriei literare, publicistică de cea 
mai variată speță. Pentru cei ce apreciază 
în spiritul ei această operă și sînt pă
trunși de permanenta sa actualitate pen
tru stimularea spiritelor contemporane, 

orice încercare de restituire prin valori- 
L ficarea, fie și a unor fragmente numai, 

considerate potrivit structurii de ansam-

ÎNȚELEPTULUI
blu cristalizată în viziunea călinesciană — 
nu poate prilejui subiect de dispută, necum 
de îndoieli și scepticism. Dimpotrivă, inte
resante ar fi cît mai multe asemenea res
tituiri, din perspective cît mai diverse, pro- 
movînd fiecare în parte o nouă posibili
tate de descifrare și de caracterizare a 
componentelor universului călinescian.

Așadar, ca și Ulysse, Gîlceava înțelep
tului cu lumea s-a născut din dorința adu
cerii pe masa cititorului fidel lui G. Căli
nescu a unor noi segmente din opera sa, 
neincluse pînă acum în vreun volum, în 
scopul de a lărgi aria cunoașterii, nu atît 
șub latura ineditului, cît sub aceea de ve
rificare a unor teme proprii, caracteristice, 
surprinse adesea chiar în procesul ivirii 
și definitivării lor.

Conceput simetric, ca o replică la Ulysse, 
acest al doilea volum cu titlul cantemiresc, 
de care Călinescu însuși s-a folosit în epoca 
.Lumii', va înfățișa un „pseudo-jurnal de 
moralist', luînd noțiunea de moralist (mo
res) în accepția fundamentală, de observa 
tor al’ societății ispitit’ să clarifice indivizii

CU LUMEA
și să-i însereze în schema unei tipologii 
universale. Ulysse închipuia un .pseudo- 
jurnal de critic", urmărind confruntarea lui 
G. Călinescu cu mișcarea literară a tim
pului, constituirea unui program estetic de
finitoriu, în fapt nașterea și cristalizarea 
călinesclanlsmuiui. Titlul volumului — de
parte de a se conforma mecanic unui titlu 
anunțat de criticul însuși în prima sa fază 
— primea de astădată o semnificație me
taforică, vrînd să sugereze laolaltă perso
nalitatea și destinul chiticului, mereu orien
tat către o Ithacă a Idealului său estetic. 
In consecință, editorul s-a preocupat să 
identifice notele definitorii ale programului 
respectiv și să le ilustreze selectiv, lăsînd 
cititorului plăcerea de a recompune par
titura. Criteriul urmat era unul simfonic- 
muzical, dedus din chiar constituția ma
teriei; “ ■■ ■ ■ ■

Cu totul alte caracteristici ■ înfățișează 
latura de moralist. a Jui G. Călinescu, ani 

, de zile concretizată Jn puzderia de „cro- 
, nici ale mizantropului*. Aici materia se 

cere contemplată pas, cu pas pentru a se

constitui într-o structură solidară, impu- 
nînd editorului un criteriu constructiv- 
arhitectual. In felul acesta se asigură citi
torului putința de a realiza dimensiunile 
unui edificiu ce se înalță chiar sub ochii 
săi, cărămidă cu cărămidă, pe parcursul 
a două decenii șl mai bine (exact între 
1927—1949), timp în care cărturarul G, 
Călinescu se dovedește a nu fi stat deloc 
izolat între cărți, nici măcar atunci cînd 
le elabora pe ale sale. Pentru cine a pă
truns în fibra particulară din care s-au 
țesut Cartea nunții,Bietul Ioanlde sau Is
toria literaturii nu va mai prezenta o sur
priză ordonarea ce transpare din fiece 
filă a Gîlcevei înțeleptului cu lumea, felul 
absolut tipic Iui Călinescu de a se pasiona 
de tot ce se întîmplă în jur, de la modă 
la evenimente politice externe, cît de 
prompt înregistra și interpreta lucruri ce 
scăpau cu siguranță altora mai puțin .sin
guratici", mai puțin «mizantropi* și mai 
ales cu ce prospețime era permanent qata 
să se aplece asupra prezentului imediat 
si să se elibereze de optica momentului 
pentru a integra întîmplări cotidiene, 
fapte de azi într-o concepție durabilă asu-

GEO ȘERBAN
- 4 ^continuare în pag. a 8-a)



jurnal MEMORIA POETULUI

ESTE POSIBIL?
De mai bine de o săptămină, James Lovell, Fred Haise 

$1 John Swigert s-au întors din lumea rece a stelelor. E- 
moțiile sînt încă proaspete, trăite de noi toți, pentru su
perbii, fantasticii noștri semeni.

Evenimentul a stat în atenția întregii lumi și, bineîn
țeles, n-au lipsit speculațiile, de la cifra 13, de la .Ody
ssey* pină la... .moartea cosmică*. Pentru că, am fost 
gata să acceptăm și înfrîngerea momentană, să notăm 
in calendarul Terrei numele celor trei cosmonauți, să-i 
numim Prometel, să-i cîntăm în poeme, să le ridicăm sta
tul. .. Din fericire, și pentru măreția geniului uman, ca
pabil și de sacrificii, dintr-o nețărmurită fericire, zic, nici 
una din îndoielile noastre nu s-a concretizat. Cei trei, 
Lovell, Haise și Swigert, au rămas oameni vii, ca noi, 
se pot bucura, pot ride, pot zîmbt malițioși lunii pe care 
n-au atins-o. Dar zborul lor a întrecut toate zborurile de 
pină acum. Rînd pe rînd, momentele dificile, nemaiîntîl- 
nite în zborurile cosmice, au fost învinse.

Oamenii vor mai zbura pe lună, vor mai pune piciorul 
pe .carnea* ei încă plină de mistere, dar acest zbor nu 
va fi uitat. Nu va fi uitat zbuciumul, tensiunea celor .de- 
acasă*, dar mal ales cei trei, in noaptea imensă a cosmo
sului, lumlnîndu-șl din cînd în cînd, cu lanternele de bu
zunar, fețele, ochii, disperarea. Pentru că orice se va 
spune, nu pot să cred că n-au fost disperați, cel puțin 
in secundele premergătoare acelora în care s-au pornit 
motoarele.., Aceeași disperare de la sfîrșit, de pretutin
deni, dar aici, a unor oameni despărțițl de oameni nu de 
malul unei subterane, a unei peșteri, de-o avalanșă de ză
padă, de un stupid accident, de o boală, ci despărțițl de 
un spațiu imens, de un hău de basm. Dar ei, oamenii 
aceștia, superbii și fantasticii noștri semenL au rămas fru
moși. Ei au demonstrat celor care au început să se închine 
mașinii, uitînd omul, că peste tot în orice moment, cea 
care decide este ființa umană.

Evenimentul s-a încheiat, dar din el, alături de frumu
sețea zburătorilor, a mai rămas ceva, ca o sclntele, izbuc
nită spontan, ce ne-a emoționat deopotrivă și ne-a dat spe
ranțe că frumusețea Terrei nu va fi mînjită, pulverizată : 
solidaritatea oamenilor. Furiile cosmosului ce amenințau 
pe semenii noștri ne-au unit dintr-o dată pe toți, toți am 
dorit să se întoarcă nevătămați, toți am vrut sincer să-i 
ajutăm, flotele mai multor țări, care au declarat că-și ofe
ră sprijinul, au stat gata pregătite... Deci se poate, este 
posibil să ne întindem mîinile unul altuia, indiferent de 
credință, de oontânent. Atunci de ce nu este posibil ca 
această solidaritate în fața cosmosului să ne-o aplicăm pe 
Terra ? Cînd acele glasuri pronunțau, cuvint cu cuvînt, 
temerile în legătură cu cel trei, dorința ca să scape din 
încleștarea stelelor șl ofereau ajutorul în numele umani
tății, în acel moment, cu siguranță, cădeau oameni uciși 
de oameni. Este posibil oare ca să arătăm frumusețea 
noastră nu numai Seienei, ci și Terrei ? Se poate oare 
stîrpL prin aceeași solidaritate umană, în numele frumu
seții umane, cancerele ce se întind cînd într-o țară, cînd 
In alta, cînd pe un continent, cînd pe celălalt ? Războiul î_ 
Este posibil să topim bombele, să dăruim energiile din 
ele acestor zboruri, sau Pămîntului ? Am reținut dintr-o 
statistică faptul că un avion cu reacție costă greutatea lui 
In aur. Atunci o bombă nucleară, sau o rachetă intercon
tinentală depășește cu mult șl această măsură. Cită ener
gie risipită între oameni, ca să se pîndească, să se ucidă, 
să se pulverizeze, să se distrugă ca specie l Șl cită înfo
metare, cite boli neînvinse, cîte frumuseți încă neatinse L.

Zborul celor trei, Intîmplare care s-a strecurat printre 
cifrele precise, încurcînd totul, n-a scos la Iveală numai 
surprizele ce ni le poate oferi cosmosul, ci mal ales, a 
provocat scîntela aceea care a luminat ochii tuturor oa
menilor, ochi In care am văzut, pentru un moment, că 
este posibil să fim unițL Dar tot ochH noștri de oameni, 
pot ascunde șl altfel de gloduri. Se spune: .Viitorul Insă 
va da ia iveală pe cei ce trișează* — dar cu aceasta nu 
ne putem mlngîia.

Deocamdată scîntela a fost, am văzut-o, șl speranța a 
încolțit, putem să credem că este posibil...

CORNEUU ȘTEFANACHE

.Eu unul — deși am copilărit mai 
mult pe Argeș, in familia mamei și 
locuiesc la București — m-am con
siderat și mă consider moldovean 
din Miorcanii Dorohoiului, bineîn
țeles ca temperament poetic și ca 
tendință generală a firii mele adinei4* 
declară Ion Pillat în „Mărturisiri" 
(Revista Fundațiilor* — febr. 1942).

E firească, deci, afecțiunea cu care 
oamenii de pe plaiurile dorohoiene 
și, alăturat! lor, reprezentanți ai cul
turii românești de pe toate melea
gurile, au ținut să cinstească memo
ria poetului într-o zi din aprilie 
cînd s-au împlinit 25 de ani de la 
moartea lui Ion Pillat Colocviul ști
ințific organizat în sala teatrului 
„Mihai Eminescu44 din Botoșani, des
chis de prof. Dinu Pillat, ca și șe
zătoarea literară de la Miorcani, în
cheiată de poeta Monica Pillat, au 
readus printre noi, în Moldova, fi
gura blîndă și personalitatea celui 
care a fost un entuziast și mereu 
tînăr cîntăret al frumuseților pămîn
tului românesc.

După ce vorbitori din Iași, Bucu
rești, Cluj, Botoșani, Suceava, au 
analizat opera lui Ion Pillat, anco- 
rind-o în timp și spațiu și anali- 
zîndu-i adiacentele j după ce a fost 
evocat omul blind și prevenitor, așa 
cum va rămîne în memoria gene
rațiilor — a luat cuvîntul Poezia, 
stăpîna vieții lui Ion Pillat. In sala 
teatrului, au cadențat, prin talent 
actoricesc, stanțele celui care a cîn- 
tat cu egală simțire melancolia „Gră
dinii între ziduri" de la Miorcani 
dar și încărcatele de legende pla
iuri de „Pe Argeș în jos". Iar Ia 
Miorcani, „în casa veche și joasă, 
așezată în mijlocul unui parc fru
mos și mare, îngrădit cu un zid de 
piatră44, în ambianța familiară re
constituită cu pioșenie și între volu
mele lui, poezia de azi a Moldovei, 
prin mai vîrstnici și foarte tineri 
scriitori veniți de la Iași, de la Ba
cău, de la Suceava, de la Botoșani, 
a depus lingă tîmpla marelui ei slu
jitor buchet de metafore întru res
pectuoasă prețuire. Cu aceeași tre
murare primăvăratică de suflet cu 
care a făcut-o în acest aprilie în
treaga țară, confirmînd mărturia bar
dului : „mă simt legat pentru tot
deauna și exclusiv de pămtntul si 
sufletul acestei țări".

TICHIA DE MĂRGĂRITAR
In „Tribuna*, A. Marino cu bine

cunoscuta sa pasiune pentru Idei, 
evidentă și in febrilitatea stilistică 
attt de atractivă, aduce o serie de 
precizări interesante cu privire la 
timpul narațiunii, timpul epic, spre 
deosebire de timpul istoric. Cu acest 
prilej, editorul șl monograful Iul Ma- 
cedonski constată superi lui tatea ace
lor idei zise de avangardă care pre
tind că „mitul modern al poeziei nu 
poate asimila epicul**, că „Istoria* 
(anecdota) este o „noțiune perimată*, 
șl combate intr-un chip nou șl origi
nal modelele imitate ale unei anume 
„ anti 11 te râturi* despre care se spune 
că ar fi saturată de epic. Or, epicul 
răspunde unei permanențe a spiritului 
uman, Mădele antiepice, antillrice 
etc. reprezintă un „simplu fenomen 
de contagiune, mimetism intelectual, 
afectare"... „tichia de mărgăritar din 
poveste*. Exprimate de A. Marino,

aceste afirmații sînt cu atlt mai 
binevenite, în momentul actual, cu 
cît argumentarea lor este și convin
gătoare.

SURPRIZE EDITORIALE
Eficiența descentralizării editoriala 

începe să se facă simțită. Cărți de 
valoare, care nu se știe dacă ar ii 
putut ajunge în meritată circulație 
prin tipar, sînt anunțate și urmează 
să apară încă în cursul acestui an. 
Nu de mult, anunțînd viitoarele apa
riții ale editurii „Junimea", revista 
noastră indica pregătirea, în vederea 
tipăririi, a prețiosului manuscris ră
mas de pe urma marelui și regreta
tului orientalist Th. Simenschy : Un 
dicționar al înțelepciunii, interesînd 
în egală măsură și specialiștii și 
marele public.

Tot așa, în linia surprizelor edi
toriale, semnalăm din planul pe 1970 
pe care ni l-a trimis Editura „Dacia44 
(Cluj), în afara Operelor complete 
ale lui Ion Vinea (vol. I, II), o edi
ție a lucrărilor principale ale ma
relui umanist Vasile Boqrea, pe care 
N. Iorga îl aprecia drept „cel mai 
învățat dintre români". E vorba de 
studii care interesează în cea mai 
mare măsură filologia clasică și ro
manică, istoria, etnografia, dialecto
logia românească etc. In aceeași linie 
vom mai aminti de cartea prof. Henri 
Jacquier Lauda limbii române, cu- 
prinzînd o apologie a specificului și 
calităților limbii noastre datorată u- 
nui specialist care a avut posibili
tatea de a o privi atît din exterior 
(profesorul clujean, francez de ori
gină, și-a făcut studiile în Franța), 
cît și din interior, după o activitate 
de 46 de ani în România. Mai este, 
de asemenea, anunțată o carte de 
articole ale lui Octavian Goga, reu
nind, sub titlul Publicistică, mate
riale apărute în reviste și volume 
ca Insemnă'ile unui trecător, Pre
cursori, Discursuri.

manifestare importantă care se cons
tituie ca un valoros început de 
tradiție.

Conceput ca o largă manifestare 
în cele mai diverse domenii de ac
tivitate ale vieții studenților ieșeni, 
festivalul care poartă numele fon
datorului învățămîntului politehnic 
din țara noastră, Gh. Asachi, s-a des
fășurat pe multiple planuri : știin
țific, artistic, sportiv. Un loc de 
seamă l-a avut cea de a XVII-a 
sesiune de comunicări științifice a 
studenților politehniști, la care au 
fost prezentate peste 150 de lucrări.

Paralel cu sesiunea științifică, stu
denții centrului universitar au parti
cipat cu entuziasm la concursul ar
tistic orqanizat cu acest prilej la 
Casa de cultură a Tineretului și Stu
denților unde au fost prezente for
mațiile de teatru, estradă și folclor 
din majoritatea institutelor de în- 
vățămînt superior din Iași.

S-au desfășurat, de asemenea, nu
meroase manifestări în cadrul Ate
neului Studențesc și un interesant 
colocviu — „Noi orientări în pro
iectare" — temă de mare utilitate 
pentru viitorii ingineri.

Concursurile sportive au întregit 
atmosfera de tinerească emulație, re- 
levînd încă o dată cu pregnanță 
potentele multiple ale studenților.

Iași se află acum un tezaur de fru
musețe, necunoscut încă. Mărturisim 
că, la rîndul nostru, în momentul 
în care am fost invitați de către 
profesorul de desen C. Ciubotarii, 
instructorul cercului, să vedem de
senele pe sticlă ale copiilor, nu- 
ne-am arătat extrem de interesați. 
Ei bine, credem acum cu încăpătl- 
nare că puzderia de picturi pe sticlă, 
foarte frumos înrămate, nu poate 
evita o ieșire în public. Și iarăși 
credem că exnunerea este bine să se 
facă în cocheta sală a Galeriilor Fon
dului plastic, aici nestematele înca- 
drîndu-se de minune spațiului.

Nu știm de ce (sau poate știm), 
dar vedem în iminenta expoziție un 
succes, un mare succes de public.

N. IRIMESCU

PRECIZARE

DIHJZARE CU... REFUZ
Raidul-anchetd întreprins de redac

torii și colaboratorii „României lite
rare* în țară, ca să se convingă pe 
viu de mecanismul de funcționare a 
difuzării presei este ext'em de sem
nificativ : barometrul uti'i lății, aten
ției circulației, răspîndirii corespun
zătoare a săptămînaiului Indică de
zarmante defecțiuni. Constatările Ia 
fața locului (indiferență, întîrzieri, 
afișe neîntrebuințate, o slabă popu
larizate etc.), ridică o problemă de 
ordin social și care este valabilă 
nu numai pentru „România literară", 
ci pentru toate revistele de litera
tură și cultură care apar la Bucu
rești, Cluj, Timișoara, Bacău, Con
stanța, Pitești, Craiova, Iași : regle
mentarea difuzării, preocuparea sis
tematică, susținută pentru răspîndi- 
rea revistelor noastre. Difuzarea a 
devenit o piedică în cunoașterea idei
lor pe care presa le comunică. Re
vista noastră primește numeroase 
scrisori care acuză lipsa de serio
zitate a lucrătorilor de la difuzarea 
presei, care întîrzie nemotivat distri
buirea. De ce „Cronica* apare la 
chioșcuri joi în orașul Pitești, clnd 
ea pleacă din Iași vineri seara f La 
Cluj revista e pusă în circulație doar 
în 2—3 exemplare I „Tribuna* apare 
la Cluj joi, iar la Iași ajunge... 
sîmbătă la amiază I Difuzarea revis
telor este un act social și politic 
care trebuie respectat, luat în se
rios, căci altfel ea devine un... refut 
al propagării culturii noastre I

FESTIVAL „GH. ASACHI44
In săptămâna 19—25 aprilie s-a des

fășurat cea de a doua ediție a fes
tivalului studenților Institutului Poli
tehnic „Gh. Asachi44 din Iași —

D POSIBILĂ EXPOZIȚIE

Privim desenele copiilor și ne mirăm 
ca în fața unui tărîm al tuturor 
posibilităților. Am vrea șl noi să mai 
avem, măcar pentru o clipă, bucuria 
desprinderii totale de sol, și a hălă- 
duiril Învoite în împărăția tuturor 
spațiilor.

Aceste cuvinte ar încerca să vă 
convingă că la Casa pionierilor din
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cam 10—15 comete, dintre care o 
bună parte o constituie cometele pe
riodice, apariția unei comete stră
lucitoare, care „sare în ochi44, este 
un fenomen destul de rar.

Un asemenea fenomen a fost și 
cometa descoprită relativ recent de 
astronomul Bennett din Pretoria 
(R.S.A.). Salutăm inițiativa ziarului 
România liberă care în numărul său 
3 aprilie a dat o scurtă știre asnpra 
acesteia. Totuși nu ne putem opri 
să nu semnalăm unele erori care 
s-au strecurat — nu știm din vina 
cui — în cele cîteva rînduri. In ziar 
se precizau următoarele : „Ea se pre
zintă spectaculoasă, cu coada uriașă 
îndreptată spre sud. Luni spre marți, 
avea lungimea de 3 diametre lunare’.

Din observații proprii, în perioada 
6—7 aprilie, am constatat că respec
tiva cometă posedă o coadă de 3 
grade, ceea ce reprezintă de fapt 
6 diametre lunare. Și dacă o cometă 
cu o coadă de 3 grade este carac
terizată ca „uriașă44, una avînd o 
coadă de 30 de grade ce calificativ 
va primi ?

Dar nu numai atît. Unghiul de po
ziție al cozii era de circa 300 de 
grade, ceea ce ne-ar îndreptăți să 
afirmăm că era mai degrabă îndrep
tată spre nord I De altfel, orice ab
solvent a 7__ 8 clase s-ar fi putut
convinge, prin simpla observare a 
cometei, că în timpul ei de vizibi
litate, între orele 3—4, coada era 
îndreptată în sus, iar pentru un lo
cuitor stind in poziție normală, la 
emisfera nordică, sus înseamnă nord. 
Nu putem să nu regretăm «semen* a 
scăpări, care, la fel ca și cometa, 
„sar în ochi". Văzînd că în ziarul 
menționat nu apare erata necesară, 
facem noi cuvenita precizare.

VIRGIL V. SCURTU

ÎNCEPÎND DIN NUMĂRUL VIITOR VOM 

PUBLICA UN NOU CAPITOL („TRANSPLANT 

TUL“) DIN MEMORIILE DR. CHRISTIAAN 

BARNARD

desen de CONST. C1OSU

DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ NĂDEJDEA
In racheta „Politehnica* 

au explodat rezervoarele de 
oxigen. Motivul ? Nu presi
unea interioarei, ci ciocnirea 
cu ditamai Steaua. Soarta 
naufragiaților se aflâ în mi
na (și mintea) computerului 
Justin. Aproape câ rimează 
cu Huston, nu vi se pare ? 
Există destule șanse ca voia
jul prin spafiile aerate ale 
fotbalului românesc să se 
încheie, pentru .Politehnica* 
lași, absolut în conformitate 
cu deviza (evident, parafra
zată) lui .Apollo XIII": EX DI
VIZIA A, SCIENTIA... Deo
camdată, temperatura în
conjurătoare crescînd brusc, 
orice fel de comunicații cu 
astronava sînt întrerupte. 
Răgaz în care vom încerca 
să analizăm cauzele cata
strofei. După cum bine se 
știe, lansarea a mers ceas. 
Primul semn îngrijorător l-a 
constituit accelerarea pulsu
lui astronautului Gavrilă în 
momentul în care a fost i- 
dentificată constelația Crel- 
niceanu-Pantea-Tâtaru. Al 
doilea semn rău : plasarea 

în spațiul de joc a ciudatu
lui asteroid numit, in cata
loagele cerești și lumești, 
Sotir-Mediaș. Era, cum s-ar 
zice, pe post de 13...

Lâsind gluma, lăsînd amă
răciunea, să consemnăm e- 
venimentul : „Politehnica* a 
oferit un plocon gentil sura
telor de suferință : propria-i 
soartă. Din acest moment, 
destinul echipei ieșene de
pinde nu de ea, ci de ghi
nionul (eventual) clujenilor 
ți orâdenilor. Adică, bucură- 
mă doamne cu întristarea 
aproapelui. Trist, dar amar
nic de adevărat I Nu mi-ar 
părea atît de rău dacă n-aș 
ști câ studenții au jucat, în 
acest campionat, demn și 
elegant, deși contextul —ca 
să-i spunem astfel — n-a stră
lucit niciodată prin prea 
multă demnitate și eleganță. 
Există însă, pe lumea asta, 
și factorul imprevizibil numit 
ghinion. Ghinion care a 
spart rezervoarele de oxigen 
ale „Politehnicii* ți acum, 
după un tur în Jurul diviziei 
A, nu ne mai rămîne decît 
să așteptăm amerizarea In 

apele tulburi ți reci ale di
viziei secunde.

Și totuși .poate...
Sînt convins că, la ora cînd 
scriu aceste rînduri (dumini
că seara), cinci ieșeni din 
șase calculează viitoarea 
traiectorie a „Politehnicii*. 
O fracțiune de grad la go
laveraj ți...

Dar de ce s-a ajuns aici? 
Poate fiindcă dom'profesor 
Gavrilă, după ce a făcut un 
meci excelent cu CFR Cluj, 
ți-a luat nasul la purtare, 
permițîndu-și să joace cu 
„Steaua" la modul șmeche
resc ți iresponsabil. (Aici 
s-au defectat și releele com
puterelor de la Cap-Justin: 
în loc să indice înlocuirea 
lui Gavrilă cu Pali, aparate
le l-au jertfit, inutil, pe Ro- 
mila. Asonanța, probabil, a 
iscat toată încurcătura). 
Poate pentru ca înaintarea 
nu știe să țuteze la poartă. 
Poate pentru că „Steaua", 
pe care azi o vedem ți nu 
e, ți-a păstrat, din epoca 
ei de glorie, șiretenia ți cal
mul cosmic, imperturbabil. 
Poate — adică nu, asta cu 

siguranță 1 — fiindcă dom* 
arbitru Sotir n-a vrut să vodă 
cel mai clar 11 metri pe ca
re l-am întilnit în viața mea 
(minge scoasă cu mina din 
poartă, după ce depășise ți 
portarul II). Poate... Poate— 
Poate....

Un lucru este, din păcate, 
foarte sigur : încă n-avem, 
la lași, o echipă cu adevă
rat zdravănă, capabilă să 
imbine altruismul cu avari- 
ția - spectacolul pur cu 
agoniseala lucidă.

Racheta „Politehnico* se 
clatină în derivă.
Nea Justine, dă ordin să se 
aprindă racheta modulului 
și caută, prin unghere, car
tușele de litiu. Și dacă e- 
chipajului tot nu-i va ajunge 
oxigenul, uite, renunțăm noi, 
toți ieșenii, la o respirație 
din trei. Că tot o să ne ți
nem răsuflarea pină cînd, 
in ultima etapă, vom afle 
marea veste : A sau B I î 
Dați-mi voie să fac un pro
nostic : A. Dar nu vă bazați 
pe ei : nimeni nu-i profet in 
țara lui I

M.R.I.



• POZIȚIA NEAMȚULUI ÎN IERARHIA JUDEȚELOR. ‘ GE
NEROZITATEA NATURII OBLIGĂ. * CE VA FI PESTE 5 ANI. 
‘UZINELE POT DEVENI ȘI OBIECTIVE TURISTICE. ‘PIA
TRA VA RIVALIZA CU BRAȘOVUL ? ‘ O MODERNĂ BAZĂ 
A SPORTURILOR DE IARNĂ CU TELEFERIC ȘI INSTALAȚII 
SPECIALE. ‘STAȚIUNEA NAUTICĂ DE LA BlTCA DOAM
NEI. ‘JUDEȚUL LUI ION CREANGĂ UN TEZAUR DE VA
LORI FOLCLORICE. • MUZEUL ETNOGRAFIC DE LA DURĂU. 
•CRITERII ÎN ALEGEREA OAMENILOR. ‘ÎNTRE INIȚIA
TIVA PERSONALĂ ȘI „DOSARUL- PERSONAL. ’TOTUL E 
SĂ ÎNVEȚI ȘI SĂ TE DESVEȚI ÎN ACELAȘI TIMP. ‘FĂRĂ 
LITERATURĂ NU POATE EXISTA CUNOAȘTERE ȘI ÎN UL
TIMĂ INSTANȚĂ CONDUCERE. ‘CA CITITOR AL „CRO
NICII- ÎMI PERMIT...

V-am ruga ca în acest intervin, pe care vi-1 
solicită revista noastră, să începeți prin a contura 
locul județului Neamț în contextul geografiei 
noastre contemporane. Generalul îl cunoaștem ; 
ne-ar Interesa cu deosebire particularul, acel 
„sunet specific- al Neamțului.

— Metafora din ultima parte a întrebării dv. mi se pare 
■deosebit de sugestivă, întrucît existența unui „sunet specific 
al Neamțului” presupune încadrarea lui într-un concert ar
monios — dezvoltarea impetuoasă și multilaterală a întregii 
patriL Care sînt intensitatea și timbrul acestui sunet? Defi
nirea lor cere părăsirea metaforei în favoarea datelor con
crete. Nu spun o noutate, afirmînd că județul Neamț dispune 
de multiple resurse naturale și condiții optime de dezvoltare 
economică și socială. O puternică industrie și o agricultură 
în plină ascensiune reprezintă o bază economică trainică 
pentru această unitate administrativă aflată într-un cadru 
natural demn de invidiat. Din punct de vedere al dezvoltării 
industriale, ne situăm pe locul al 13-lea în ierarhia județelor 
— ceea ce nu-i puțin lucru —, industria noastră chimică 
desfășurată pe platforma Săvineștilor realizînd, în anul 1969 
de pildă, întreaga producție de fibre relon și melană a țării. 
Produsele întreprinderilor noastre cum sînt: firele și fibrele 
sintetice, țevile de oțel și burlanele de foraj de la Uzina 
de țevi Roman, mașinile-unelte pentru prelucrarea lemnului, 
cimentul, precum și produsele economiei forestiere, sînt cu
noscute și apreciate tot mai mult pe piața internă și externă.

Toate cele amintite pînă aici sînt grefate pe un trecut 
istoric bogat în argumente, ce atestă hărnicia, priceperea, 
vitejia și eroismul oamenilor din această parte a țării. Măr
turii materializate ale acestor argumente stau Cetatea lui 
Ștefan și mormîntul lui Alexandru cel Bun, Humuleștii lui 
Creangă și drumurile de munte ale lui Hogaș. Istoria nouă a 
acestor meleaguri este marcată de hidrocentrala și Marea de 
la Bicaz, de argonauții săvineșteni și metalurgiștii romașcani, 
de orașul de reședință recunoscut de turiști drept Sinaia Mol
dovei. Dar pentru cine vrea să ne cunoască mai bine, ținem 
deschise larg porțile și vom avea cu prisosință pîine și sare 
pentru prietenii mai de aproape sau mai de departe. Toți vor 
putea recunoaște, vizitînd județul nostru, trăsătura esențială 
a vieții întregii patrii: avîntul economic și spiritual.

Care sînt perspectivele orașului și județului în 
viitorul cincinal ?

— Ca urmare a amplului program adoptat de Congresul 
al X-lea al partidului, economia județului Neamț va cunoaște 
jj-în viitorul cincinal un ritm înalt de dezvoltare. Prin prizma 
'valorilor absolute, atît cantitativ cît și calitativ, ritmul de 
dezvoltare reprezintă un important progres în raport cu si
tuația din cincinalele anterioare. In mod firesc și în cinci
nalul următor industria județului va cunoaște un înalt ritm 
mediu anual de dezvoltare. In 1975, acest lucru va permite 
realizarea unei producții cu 75,5 la sută mai mare față de 
1970. Industria chimică își va menține în continuare locul 
preponderent în industria județuluL Creșteri însemnate vor 
cunoaște, de asemenea, industria construcțiilor de mașini, in
dustria ușoară, industria alimentară. Cred că nu-i lipsit de 
interes să amintesc că în perioada cincinalului următor vor 
fi date în folosință noi obiective industriale printre care: 
unitatea azot 4, instalația de fibre PNA, instalația de fibre 
poliamidice de la Uzina de fibre și îngrășăminte chimice Să- 
vlnești. Paralel cu noile obiective se vor dezvolta capacită
țile de producție la întreprinde! ile mecanice Roman și Piatra 
Neamț, fabrica de tricotaje „8 Martie* Piatra Neamț, Fabrica 
de zahăr Roman. Studiile întreprinse de organul județean de 
partid au evidențiat importante rezerve de creștere a pro
ducției, rezerve care se estimează la aproape 700 milioane 
Iei. Mă refer în primul rînd la resursele naturale (materiale 
de construcții, calcar, argile, marne, balast, săruri 
de potasiu), apoi la patrimoniul forestier, pădurile ocupînd 
circa 43 la sută din suprafața județului, la importantele re
zerve de materii prime pentru dezvoltarea industriei alimen
tare. In cadrul agriculturii o atenție deosebită va fi acordată 
în continuare dezvoltării zootehniei, culturii plantelor teh
nice, pomiculturii.

Realizarea integrală a prgramului de dezvoltare econo
mică prevăzut pentru cincinalul viitor va avea adînci impli
cații în viața locuitorilor de pe plaiurile Neamțului, va deter
mina profunde transformări sociale, cu consecințe directe 
asupra creșterii nivelului de trai și a gradului de civilizație 
a populației. Nu-i lipsit de interes să amintesc că populația 
urbană va reprezenta circa 35 la sută din populația județului, 
că din totalul salariaților în 1975, 50 la sută vor Jucra în 
industrie. Concomitent cu creșterea veniturilor țăranilor coo
peratori va crește și gradul de civilizație al satelor noastre, 
în mediul rural fiind prevăzută construcția a numeroase obiec
tive social-culturale — școli, cămine culturale, băi comunale 
etc.

Credeți că pitorescul și industrializarea pot face 
casă bună ?

— Fără îndoială. Peisajul industrial nu îl înlocuiește și 
nici nu-1 alterează pe cel natural, ci — mai ales în condițiile 
județului nostru — ele se completează armonios. Mărturie 
pentru aceasta stau toate obiectivele industriale din județ, 
dintre care, cele mai mari, au devenit și obiective turisticei

Apoi mai există un aspect deloc neglijabil, al problemei. 
Crearea unor mari obiective industriale atrage în mod ne
cesar dezvoltarea orașelor pe raza cărora au fost construite. 
Se poate aprecia, fără putință de tăgadă, că orașul Piatra. 
Neamț, cu toate condițiile favorabile oferite de așezarea sa

PERSPECTIVE NEMȚENE
-de vorbă cu tov. STEFAN BOBOS,

prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.-

geografică, n-ar fi ajuns la nivelul urbanistic actual, cu pito
rescul său specific, dacă pe raza lui nu s-ar fi ridicat plat
forma industrială de la Săvinești și nu s-ar fi dezvoltat uni
tățile economice existente. Același lucru se poate spune și 
despre orașul Bicaz, ca — de altfel — despre cea mai mare 
parte a orașelor țării.

Aș dori, însă, să atrag atenția și asupra altei laturi a pro
blemei. Desigur, aspectul unui obiectiv industrial trebuie să 
fie atrăgător, încadrat armonios în mediul înconjurător. Dar 
nu trebuie nici un moment să se uite că rațiunea construirii 
unui astfel de obiectiv a constituit-o, esențialmente, eficiența 
sa economică, în calculul căreia se integrează și valoarea 
investițiilor alocate. Excesul cheltuielilor de investiții desti
nate amenajărilor de ordin pur estetic influențează negativ 
asupra eficienței economice. Viata a dovedit însă că se pot 
realiza edificii industriale frumoase și fără astfel de exces, 
și cu atît vor fi mai mari meritele proiectanților și ale con
structorilor cu cît vor reuși să realizeze obiective mai ief
tine și mai frumoase în același timp.

In sfîrșit, în acest context se cuvine să amintesc și efor
turile urbaniștilor din județul nostru de a valorifica tot mai 
deplin pitorescul natural existent. De pildă, perspectiva de 
dezvoltare a orașului Piatra Neamț prevede ca noile' cartiere 
ce se vor construi să închidă, ca un adevărat inel, baza 
muntelui Pietricica, fapt ce va da localității o notă pe cît 
de pitorească, pe atît de originală.

E cunoscută valoarea turistică a orașului Piatra 
Neamț considerat Sinaia Moldovei, ca și a jude
țului Neamț. Cum vedeți o cît mai bună punere 
in lumină a obiectivelor turistice ?

— Perspectivele de valorificare a obiectivelor turistice 
din județul Neamț sînt practic, nelimitate. Mă voi referi, de 
aceea, la cele mai apropiate, fără pretenția de a le epuiza 
chiar și pe acestea.

Faptul că municipiul Piatra Neamț este comparat cu Si
naia ne măgulește, dar ne și obligă.

Cum va arăta, din acest punct de vedere, în anii urmă
tori orașul de reședință a județului, împrejurimile acestuia ? 
Să efectuăm împreună un sumar tur de orizont, primul popas 
făcîndu-1 pe masivul Cozla. Aici se va dezvolta un punct 
zoologic corespunzător bogăției faunistice a județului. In 
preajma celor două restaurante vor fi construite case de 
odihnă, noi locuri de parcare, iar ceva mai sus, pe versantul 
opus pe o modernă pîrtie de schi, se va putea ajunge cu aju
torul telefericului.

O altă pîrtie de schi, dotată cu tele-scaun va constitui 
unul din punctele de atracție ale masivului Cernegura. Să 
adăugăm la aceasta pîrtiile de săniuță și bob pentru compe
tiții locale și republicane, cabanele turistice. Pietricica, acest 
monument al naturii în care se conservă, fosilizate, mărturii 
ale faunei și florei oligocenice, va deveni un veritabil labo
rator în aer liber, deschis activității cercetătorilor naturaliști 
din întreaga lume, un drum de acces călăuzind pașii turiștilor 
spre o elegantă cabană-restaurant. Lacul Bîtca Doamnei are toate 
șansele să devină o modernă bază nautică a țării, în care scop 
se vor construi un debarcader, o cabană-restaurant, un loc 
de parcare corespunzător.

După cum se știe, în ultimii ani s-au întreprins mari ac
țiuni de punere în valoare a frumuseților naturale ale jude
țului, a numeroaselor monumente istorice și de artă. A fost 
recondiționată pictura lui Tonitza de la biserica din Durău, 
Hanului Ancuței i s-a reimprimat atmosfera sadoveniană cu
noscută. Pentru turiștii de pretutindeni, s-a extins spațiul de 
cazare, în cabane s-au construit noi unități alimentare. Mă 
refer la campingul de Ia Potoci și la motelul „Cristina* așe
zat într-un punct deosebit de pitoresc, pe malul lacului Bicaz.

Cum ați constatat că se oglindesc în ochii vizi
tatorilor străini realitățile nemțene ?

— Nu mi se pare deloc o lipsă de modestie să afirm că 
locuitorii Neamțului s-au obișnuit cu aprecieri, dintre cele 
mai favorabile. Ele se refereau însă pînă nu demult la reali
tățile noastre naturale, la pitoresc.

Și nu putem spune că natura nu a fost generoasă cu 
acest ținut al Neamțului. Bucurii, satisfacții mult mai adînci, 
mai complexe îți procură însă aprecierile mai recente în le
gătură cu aceste locuri. Pentru că ele reușesc să satisfacă nu 
numai orgoliul nostru afectiv, de beneficiari direcți ai acestui 
pitoresc, ci și altul de natură intelectuală, care ilustrează di
mensiunile copleșitoare pe care omul le atinge, prin el însuși, 
în centrul acestor realități. Realizările obținute în toate com
partimentele activității noastre nu numai că nu distonează 
aceste frumuseți spontane dar, mai mult, le nuanțează le 
sporesc sensurile estetice, sociale. Edificatoare, în acest sens, 
profund mobilizatoare sînt aprecierile pe care secretarul ge- 
nereal al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a înscris 

în cartea de onoare a UJLS. Săvinești cu prilejul vizitei efeo 
tuate în județul nostru în toamna anului 1966: „Ne-a făcui 
plăcere să ne aflăm în mijlocul celor care folosind tehnica 
avansată pusă la dispoziție, valorifică prin hărnicia și price
perea lor, în mod superior gazul metan, una din bogățiile 
naturale ale țării Felicităm călduros colectivul U.F.S. Săvi
nești, pentru frumoasele sale realizări și îi urăm noi succese 
în activitatea sa rodnică*.

Aprecieri deosebit de favorabile pentru colectivele de 
salariați ale întreprinderilor noastre pentru realitățile jude
țului nostru sînt formulate de numeroase alte personalități 
din țară și de peste hotare, de turiști poposiți pe aceste me
leaguri. Un vizitator din Sao Paolo, care a mai vizitat orașul 
Piatra Neamț cu trei decenii în urmă, a scris în cartea de 
onoare a hotelului: „Felicitări poporului care a știut să facă 
din ruine, acest frumos oraș, o adevărată operă*. In ziua 
de 1 iunie 1968, în hotelul .Ceahlăul' a locuit delegația par
lamentară iraniană. „Pentru excepționalele condiții și minu
nata primire în hotel și oraș, de neuitat, vă mulțumim* no
tează tot aici Sharif Emami, președintele senatului iranian,

Sînt în aceste cuvinte argumente peremptorii ale afirmării 
noastre, ale noului destin constructiv adînc uman, cu care 
ținutul Neamțului se înscrie în sensul socialist al țării;- în 
contemporaneitate.

Desigur, aprecierile ne măgulesc. Nu înseamnă, însă, că 
ele ne împiedică să vedem că mai avem destule de făcut în 
ce privește deservirea și îndrumarea turiștilor, valorificarea 
și amenajarea unor obiective turistice ș.a.

V-am solicita poziția dv. față de necesitatea valo
rificării tezaurului folcloric și etnografic atît de 
original din județul Neamț.

— Bogăția folclorului nemțean, permanenta sa înnoire cu 
creații originale, ne împiedică să putem vreodată să afirmăm 
că am făcut sau că vom face totul pentru valorificarea lui. 
Interesul nostru față de această importantă problemă în multe 
acțiuni care s-au întreprins pînă acum și care — mă refer la 
cele devenite tradiționale — vor fi continuate și în anii vi
itori. Sărbătoarea Muntelui Ceahlău, sărbătoarea Războieni- 
lor, manifestările folclorice susținute anual la Hanul Ancuței, 
sînt minunate prilejuri de afirmare a artei noastre populare, 
a folclorului nemțean, de confruntare a talentelor de pe cu
prinsul întregului județ. Din doi în doi ani, mii de artiști 
amatori din județ se întîlnesc în cadrul unor pasionante în
treceri prilejuite de Festivalul național al artiștilor amatori. 
Adăugăm la aceste manifestări festivalurile județene ale cîn- 
tecului, dansului și portului popular, manifestări de masă deo
sebit de apreciate. A intrat în tradiție, de asemenea, organi
zarea unor expoziții județene de artă populară, în cadrul 
cărora s-au afirmat nume care au intrat nu numai în 
circuitul național ci și internațional. Nicolae V. Popa din 
Tîrpești și Elena Niță Ibrian din Săbăoani sînt doar două 
exemple din multele care ar putea fi date. Aș aminti, de 
asemenea, de muzeul etnografic de la Durău, adevărată 
oglindă a preocupărilor materiale și spirituale de secole ale 
oamenilor din aceste locuri. De asemenea, în cîteva comunei 
ale județului funcționează secții ale școlii populare de artă; 
cu un mare număr de cursanți. In alte comune s-au deschis, 
sau se află în faza predeschiderii expoziții etnografice și de 
folclor. Un aspect deosebit de semnificativ al preocupărilor 
noastre pentru valorificarea comorilor folclorului nemțean 
îl constituie profilarea integrală a activității cooperativei meș
teșugărești „Arta decorativă" din Tîrgu Neamț pe producția 
de obiecte de artă populară specifice acestei zone.

Există încă numeroase posibilități de punere în valoare 
a tezaurului folcloric și etnografic din județ. Pornind de la, 
convingerea că acest tezaur constituie temelia trainică a cul
turii acestor locuri, vom manifesta în continuare grija și aten
ția cuvenită afirmării lui, încurajării tuturor inițiativelor. In 
acest sens, socotim că un rol deosebit revine intelectualilor 
satelor, primii care pol aduce o contribuție esențială la co
lectarea, selecționarea și punerea în valoare a comorilor crea
ției populare.

In ce mod sprijiniți inițiativa personală și cum 
vă alegeți oamenii ?

— întrebarea dv., deși se referă la două aspecte diferite., 
conține elemente comune.

Mai mult decît oricînd, în etapa în care ne aflăm, ini
țiativa personală are un rol deosebit de important. A nu spri
jini și valorifica această inițiativă, a nu-i crea făgașul favo
rabil afirmării, constituie mai mult decît o greșeală, cu totul 
inadmisibilă pentru oricine are o muncă de conducere.

Inițiativa personală constituie, în același timp șt unul 
dintre principalele criterii de selecție și promovare a cadrelor. 
Subliniez: nu singurul, dar dintre cele mai importante, și in 
orice caz mult mai presus decît „dosarul*...

Aveți încredere în tineri ?

— Cine nu are încredere în tineri nu are încredere în 
viitor.

Ce loc ocupă literatura în activitatea dv. ? La 
modul sincer: Citiți „Cronica* ? Ce vă place din 
ea și ce nu ?

— lnțelegînd prin literatură și alte domenii decît bele
tristica, pot să încerc un postulat al timpului nostru: fără 
literatură nu se poate. Fiindcă literatura înseamnă informare, 
și fără informare nu înseamnă cunoaștere, perfecționare, deci 
— în ultimă instanță — conducere. Vă amintiți ce mare ac
cent a pus tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara din de
cembrie 1969, pe necesitatea perfecționării continue a pregă
tirii cadrelor de conducere. Cum se poate realiza acest 
deziderat fără a fi la curent cu literatura politică, economică, 
de specialitate, cu beletristica ? A fi la curent nu înseamnă 
însă a citi totul. Dar are mare importanță priceperea de a 
alege ce să citești, corespunzător necesităților activității de
puse, universului spiritual individual.

Sînt moldovean deci... citesc și „Cronica*, pe care o 
socotesc printre prietenii mei. Apreciez tematica ei bine 
ancorată în viață, diversă și atrăgătoare. Citesc cu plăcere 
reportajele și unele materiale științifice și nu-mi scapă nimic? 
din ce se scrie despre... județul nostru (între noi fie vorba, 
cam puțin la acest capitol). Și, ca între prieteni, cîteva su
gestii : ceva mai mult despre activitatea didactico-educativă, 
ceva mai mult despre Moldova (și poate mai puțin numai 
despre Iași).

REP.
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Peisaj din BalcicION PETROVICI

cronica teatrală
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN

Una din ultimele expoziții de 
la Galeriile „Apollo“ a adus in 
fața publicului lucrări ale cîtorva 
artiști propuși la notorietate. Așa 
cum se află înmănunchiați aici, 
ei sint, de fapt, protagoniștii re
centelor premii conferite de 
U.A.P. pe anul ,1969.

Și dacă ar fi să acordăm deplin 
credit forului justițiar, ne-am afla 
in fața celor mai buni dintre 
cei mai buni. Inutilă o deschidere 
de discuții din care să reiasă le
gitimitatea meritelor, Că.-i fără, 
îndoială, în fata mărturiilor de 
incontestabil talent ale lui Ocțav 
Grtgorescu și Costel Badea, orice 
punere. îtt cumpănă n-ar fi decît 
un demers , cotțfirmator, Așupra 
măsurii în care un altul dintre 
ceilalți premîâți este reprezenta
tiv, și pentru ce, anume, nici un 
dubiu n-ar mai avea rost. Fiind
că, precum se știe, faptul e pe
cetluit cu autoritate și fără drept 
de apel : aceștia ne sint lau
reata.

Ar fi de cumpănit mai curind 
o altă problemă. E vorba dacă 
în discernerea unor atari valori, 
cu rezonanță națională, ba chiar 
internațională, opinia publică n-ar 
avea ceva de spus ?

Și există mijloace de investi
gare a prizei la public, a apeten
ței acestuia față de anume autori 
și opere, a răcelii, a repudierii, 
ori dimpotrivă, a căldurii cu care 
îmbrățișează - realizări,, uneori de 
investigare a .mării sale îngă-, 
duințe...

In expoziția de la „Apollo* 
opțiunile , U-A-Prului, , date deja 
publicității, au fost puse acum In 
fața ochilor celor mulți. In care 
Scop ? .Poate spre a le justifica. 
Dar pentru a ; expunere care, ar. 
însemna : „judecați, ,și dumnea-' 
voastră I", muzeal vorbind, o altă 
sală,, spațioasă,. ,ar.--fi fost maf 
nimerită pentru etalarea prospec
tivă a -lucrărilor, (fn acest caz 
ax fi apărit in fața noastră," "com
petitiv ; desiguV," și tapiseriile" Gra- 
zielei Sto’chita, ori operele unor 
alți sculptori).

Nu ne dumirim de fapt asupra 
Criteriilor -care ău : stat* Ta baza " 

.selecției.,. Nil.e-..< ciudat; oare ca 
numai .Clujul, să. fi fost reprezen
tat de d>l artiști "— perechea 
Ana ;Hupaș ■— Mircea 'Spătarii —■ 
iar alte centre- —* lașul, Baia 
Mare, Timișoara, .de pildă pe ai>. 
cărei reprezentanți i-am văzut ex- 
puiiînd vara trecută la Nilrnberg 
cu, vădit . și.'recunoscut prestigiu 

. — să. nu fi răzbătut pînă la exi-, 
gența juriilor ?

Neîndoielnic, expoziția a fost 
un prilej . de meditație. Dar ea 
n-a lămurit de ce aceștia și nu 
alții sînt laureafii.

Și iată încă nerezolvată proble
ma : cum poate masa cunoscăto
rilor de artă, ea însăși, compa
rativ, și poate mai obiectiv, să-și 
cîntărească și să-și desemneze nu 
favoritil, ci artiștii cu adevărat 
reprezentativi ?

Sperăm că problema va fi re
zolvată la anul . .

VIORICA NECULA

COR OL FtTf
Ingenuitatea flambată a glasu

rilor și prospețimea de îaroă și 
rouă a expresiei erau menite a 
conieri corului de fete al Liceu
lui de muzică din Cluj o valoare 
în sine într-un sector aparte ai 
esteticului în care sinceritatea și 
puritatea intenției permit uneori 
sublimarea naivității și a even
tualelor imperfecțiuni. In realitate, 
însă, concertul realizat de acest 
ansamblu vocal sub conducerea 
'injoruiui-proiesor Mihail Guttman 
a însemnat mai mult decît o 
condescendență ușor aburită de 
sentimentalismul matur.

Admirabil animator, spirit ac
tiv situat la antipodul comodității 
și rutinei, intepret exigent duolai 
de un excelent pedagog, Mihail 
Guttman a reușit să prezinte îm 
preună cu corul și un grup de 
instrumentiști selectați din clasele 
X—XII ale aceleiași școli (Dosa 
Nicolae, Popa loan — corn, Mr 
haty Vasile, Marc Dorel — flaut, 
Har Valeriu, Kovacs Laurențiu, 
Chizgan Constantin, David Ane — 
percuție, Selmeczi Gheorghe — 
pian, Pop Maria — harfă) un pro
gram muzical surprinzător ca al
cătuire la o ținută artistică cu 
totul remarcabilă. Alegerea lucră
rilor executate pare a ilustra nu 
numai tendința valorificării unul 
repertoriu cu o anumită specifi
citate cît, mai ales, ancorarea în 
contemporaneitate, căutarea și de
pășirea anumitor dificultăți ast
fel încît realizarea interpretativă 
a fiecărei lucrări în parte a în
semnat o adevărată .lecție' cu 
problematica ei inedită și irepe- 
t abilă.

Prima parte, ingenios și inspirat 
asamblată a cuprins două lucrări 
corale ample (4 coruri de Brahms 
op. 17 cu acompaniamentul de 
hartă și doi corni și Z. Kodaly 
— 5 poeme corale „Nopți pe 
mante*) în interpretarea cărora 
corul a demonstrat suplețe vo
cală, acuratețe, maleabili taie ex
presivă, varietate coloristică.

Urmărind aceeași inteligentă 
proporțioaalizare a succesiunii, în 
partea a doua a concertului au 
fost incluse pe de o parte două 
coruri de dimensiuni reduse 
.Țara' de D. Popovici și .Noul"* 
de Sigismund Toduță (ultimul fi
ind o adevărată bijuterie a scri
iturii moderne corale), iar pe de 
alta două lucrări de mai mari 
proporții — V. Herman■ .Stanțe 
bacoviene' pentru două cornuri, 
flaut și percuție și D. Capoianu 
„Ca să faci portretul unei păsări" 
cantată de cameră pentru cor de 
fete, pian, flaut și percuție.

Din punctul de vedere al exe
cuției trebuie remarcată dezinvol
tura comportamentului coral și 
instrumental, Biguranța tehnică, 
frazarea sinceră, pornind dintr-o 
deplină adeziune intuitivă.

Concertul clujenilor dovedește 
nu numai că se poate face mu
zică serios și complet chiar la 
nivel de școală medie dar și că 
orice repertoriu poate deveni ac
cesibil cu condiția s4 fie intere
sant, atrăgător, de o valoare 
certă.

LILIANA GHERMAN

■ FIORUL NORDIC
Așadar, foarte puțin cunoscută la noi, cine

matografia suedeză ne oferă, din cind în cind, cite 
.un. excelent exemplu de ceea ce înseamnă ea 
de fapt; confirmîndu-se celebritatea de care 
se bucură în istoria mondială a celei de a 
șaptea arte, celebritate de care noi aflăm mai 
ales indirect. E drept că cele cîteva — foarte 
puține — opere ce ne-au fost prezentate se 
înscriu cu mare succes în această zonă de ce- 

elogiul naturii, Implicînd-o, savant și poetic, în lebritate. Două din . filmele lui Ingmar Bergman 
' ...... .. ................ ' („In pragul vieții" și „Fragii sălbatici"), apoi

acel amintit mai sus „N-a dansat decît o vară" 
și, ceva 
un minim

Și iată 
critic de 
ne facă încă o dovadă, încă o demonstrație de 
aleasă ținută artistică, de rafinament al gîndirii 
și de subtilitate în tratarea și interpretarea u- 
nor situații limită, a unor profunde sentimente 
și a unei disperări sobre și ireversibile. Căci ce 
altceva este filmul său „Elvira Madigan" decit 
o mare dragoste trăită cu calmă disperare, 
cu conștiința sfîrșitului inevitabil ? Această con
știință a tragediei iminente înnobilează atît de 
mult sentimentul încît îi dă aură de legendă, 
iar gesturile îndrăgostiților capătă gravitate de 
ritual. O asemenea iubire numai în moarte își 
poate găsi liniștea și împlinirea. In viață, orice 
mare iubire se poate destrăma, se poate dilua, 
timpul o poate ucide ; moartea o încununează 
cu eternitate. Bo Widerberg este un scriitor și 
un artist profund, pentru el contează numai 
sensul fundamental al poveștii celor doi îndră
gostiți. (Este cunoscut faptul că s-a pornit de 
la un caz real : în 1889, dansatoarea pe sîrmă 
Elvira Madigan și ofițerul suedez dezertor Six- 
ten Sparre s-au împușcat după ce și-au trăit 
cu pasiune devoratoare marea lor iubire ; fu
gari, retrași de rigorile sociale, au ars ca două 
flăcări și cînd n-au mai avut din ce trăi nu 
și-au pus problema întoarcerii în lume, ci a 
plecării definitive).

Povestea lor e tratată de Bo Widerberg (sce
narist, regizor și monteur) cu simplitate și no
blețe, cu 
fășoară 
dar nu-i 
simulat, 
cu aer de baladă romantică, 
și-a găsit o expresie cinematografică modernă, 
în care ritmul și armonia imaginii, culoarea și 
muzica (Mozart, Bach, Vivaldi), interpretarea 
excelentă a celor doi actori (Pia Degemark și 
Thommy Berggren) concură la o operă de alea
să ținută artistică, la un elogiu adus iubirii și 
frumuseții.

• - „Elvira Madigan* vine să ne amintească încă 
o dată cit de puțin cunoaștem cinematograful

■ suedei și să rid întărească regretul pentru mult 
prea- rarele noastre înțjfniri cu o școală de film

■ de mare originalitate și profunzime. Asemănă
toare în"linii'le el principale cu „Proscrișii" lui 
Victor Sjostrom, of>erp lui Bo Widerberg face,

' ca și aceasta, — pe lingă un studiu psinologic 
insinuat cu finețe într-,o baladă romantică —, 
eiuyiui iruiuin, impi 
conținutul filmului, îrinobilînd-o cu sentiment și 
punind-o să sublinieze sentimente. Procedeul e 
specific cinematografului suedez încă de la 
prima sa „explozie", cea din 1914, care-i avea 
da protagoniști pe Stiller și Sjostrom. Munții, 
atit de insistent filmați în „Proscrișii", aveau 
âcelași rol pe care îh „Elvira Madigan" îl au 
poienile înflorite, pădurea grea de verdeață, 
lacurile tainice. Numai că Widerberg nu alu
necă spre descrierea în sine a naturii, cum i se 
întîmpla adesea lui Sjostrom, neglijînd descrie
rea societății. Povestea celor doi îndrăgostiți 
are implicații sociale foarte precis sugerate. 
Bo Widerberg știe — de la Stiller probabil — 
să facă din decor un element activ al poves
tirii. Leon Moussinac observase că la Stiller 
decorul devine „un element care domină an
samblul povestirii", și care „subliniază, cu o 
stranie putere, caracterul unei scene, explică 
și completează un gest sau o expresie, desco
peră psihologia personajelor dramei". Urmaș 
fidel al acestuia, Widerberg aplică cele învă
țate obținînd o profundă poezie pe care un 
ales simț plastic o ajută și o valorifică.

Dintre înaintașii lui Widerberg i-am amintit 
aici doar pe Sjostrom și Stiller, ca pe cei care 
și-au înscris, printre primii, numele în agenda 
gloriei mondiale a cinematografului suedez. 
Intr-o altă etapă însă, la începutul deceniului 
al cincilea, o nouă înflorire readuce școala 
suedeză în atenție. Se impun acum Hasse Ek- 
man, Ake Ohberg, Eric Kjallgren, Rolf Husberg 
și, mai ales, Alf Sjoberg. Cu acesta din urmă 
debutează, ca scenarist, Ingmar Bergman. Ca 
și după primul război mondial, se produc însă, 
și la sfîrșitul celui de al doilea, exoduri spre 
Hollywood, dar noi talente se ridică și pierde
rile se resimt doar în cantitatea producției 
cinematografice. Noua generație de regizori 
întrunește nume ca Fautsman, Ingmar German, 
Ame Mattson (autorul acelui mare succes in
ternațional, cunoscut și la noi : „N-a dansat 
decît o vară", cu Ulla Jacobson în rolul princi
pal). Este perioada ascensiunii lui Ingmar Berg
man care, după scenarii pentru Sjoberg și Mo- 
lander, devine regizor (primele filme : „Criza", 
„Plouă pe dragostea noastră"). Ritmul lui de 
lucru : două filme pe an.

Dar nu acesta este obiectul cronicii de față 
și deci nu vom insista.

mai recent, „Prințesa" ne-au oferit 
contact cu arta filmului suedez.
că vine acum Bo Widerberg, scriitor, 
artă și cineast remarcabil — vine să

sensibilitate și rafinament ; ea se des- 
pe ecran luminoasă și strălucitoare, 
lipsește un suspense tragic, subtil di- 

Deși e o poveste din secolul trecut, 
Elvira Madigan"

ȘT. O. MUGUR

de Virgil Stoenescu
Modul în care Teatrul Naționali din București a servit 

noua piesă a lui Virgil Stoenescu (scena din Piața Amzei) 
poate fi invidiat de oricare alt autor român contemporan, 
chiar și de cei mai reputați, care mizează în primul rînd 
pe mina de aur a textului, și nu numai (sau mai ales) pe 
abilitățile unei superficiale observații sociale, pornită de la 
și rămasă la exploatarea argoului „bulevardist".

S-a spus și s-a scris că, în lucrările saie, acest autor, 
se arată preocupat de conflictele sufletești ale tinerilor 
aflați în momente de cotitură ale evoluției lor. Ceea ce a 
arătată însă atît Nota zero la purtare (piesă în orice caz mai 
închegată și mai antrenantă, scrisă în colaborare cu Octa
vian Sava), cît și Scrisori de dragoste este mai curînd grija 
de a atrage cu orice preț, de a cîștiga adeziunea de moment 
a unei părți a publicului, chiar dacă farmecele și fardurile 
folosite în acest scop sînt din cele mai ieftine și — uneori — 
stridente. Conflictele reale sînt eludate, profunzimea rămîne, 
și în Moartea ultimului golan o ambiție (poate nu chiar au
tentică) 
aceeași : 
de viață 
sau mad 
valorifică în cele din urmă calitățile reale, înlăturînd poj
ghița frivolității și a fallsei bravade. Cum ? In ce fel se rea
lizează „moartea" (deci transformarea) ultimului (?!) „golan",— 
cum se autodefinește Dinu? Prin dejucarea cîtorva calcule ego^ 
ste, interesate, în ce privește plasarea în muncă după absc® 
vire, prin cîteva discuții moralizatoare (mai mult reproșuri 
pentru ușurătatea sentimentelor) cu o fată nu superficială 
(Gina), prin „lecția" ținută de un ministru, bănuit și dorit 
viitor-socru etc., etc. Este oare suficient? Este credibil?

întrebarea rămîne pusă chiar dacă, într-o scenă dul
ceagă, (cu Gina în fața închipuitei vitrine) autorul vrea să 
puncteze la Dinu antecedentele unui timid care împrumută 
doar masca unui cinic. Oare cei care, ca Dinu — personaj, 
cum am spus, cinic, „cuceritor" rafinat (benzi de magneto
fon, fursecuri, lichior, lumină scăzută), admirat pentru aceas
ta de Fony, emul al său („golanul" are și emul) care îi și 
zice boss — oare asemenea tineri ne pot oferi măcar o idee 
vagă asupra frămîntărilor reale ale tineretului de astăzi? 
A crede astfel înseamnă a întreține o iluzie vrednică de poli
tica struțului.

Dar — se poate replica — autorul nici nu și-a 
altceva. De acord. Insă atîta timp cît o lucrare, 
viza cine știe ce semnificații de ordin filozofic sau 
psihologic, se referă la situații actuale, sugerîndu-ne 
în planul eticii individuale și sociale, sîntem îndreptățiți 
s-o judecăm sub raportul respectării unor adevăruri sociale 
de un ordin mai general. Nu-i vorba de estetica mimesîs-ului 
însă, în asemenea coordonate, confruntarea cu realitățile.... 
reale este în chip necesar implicată. Or, însăilarea firavă 
de situații, „agrementate" cu expresii argotice de ultimă 
oră, nu poate conferi personajelor o traiectorie convingă
toare. Ea escamotează, mai degrabă, frămîntările autentice 
ale celor de vîrsta lui Dinu, Fani, Gina, în loc să le lumi
neze, așa încît alăturările încercate între autorul acestei 
piese și Mihail Sebastian, Mircea Ștefănescu sau Tudor 
Mușatescu, se reduc de fapt la un simplu joc al asociațiilor întîm- 
plătoare, disparate, așa cum ar fi aceea dintre un ban de aur 
și un nasture de tablă... La urma urmei, să nu uităm că fe
nomenul psihic al asociațiilor de idei poate avea la bază 
uneori și contrastul. Pentru că, piesele fiecăruia din autorii 
citați mai sus se recomandă printr-o structură aparte, liris
mul, umorul, nostalgia, jocul de cuvinte subordonîndu-se 
unei priviri mai adînci asupra vieții, fie în lumina irizată 
a visului, a idealului,

Dar, în fine, piesa 
mînare de foiletonist, 
într-o țesătură, într-o 
impresia fatuității iar — în ce privește eficiența — 
depăși ecoul imediat al unui bun cuplet de revistă.

Totuși, prima scenă a țării, manifestînd îngăduință fată 
de un scenariu ce nu poate fi luat în dscuție ca producție 
literară, oferă altor teatre o bună pildă, cel puțin in ceea 
ce privește modul de a trata o lucrare originală. Ne gir.rîim 
la aportul regiei (Ion Finteșteanu, artist al poporului 
interpretării, la decorurile arhitectului Bedros, la costu—ele 
de gust, inspirate, țintind la caracterizarea personajelor (schi
te de Gabriela Nazarie). Cu asemenea colaboratori și cu 
o distribuție în fruntea căreia se situează chiar Ion Finteș
teanu, este firesc ca lucrarea să se bucure, cel puțin în 
timpul reprezentației, de o veselă primire, aplauzele subli
niind mai ales poantele actoricești. S-a evitat încărcătura, 
îngroșarea situațiilor, în acest sens interpretarea lui Costel 
Constantin, debutant la Naționalul bucureștean, după bunele 
note obținute în activitatea de la Iași, constituie un exem
plu de conștiinciozitate și de severă supraveghere, în ă u- 
rînd ieftinătatea de ton și atitudine. In rest, se remarcă. în 
primul rînd, prin haz natural și aplomb, Rodica Pcpescu. 
Ilinca Tomoroveanu pune sensibilitate reținută într-un rc! 
ingrat prin inconsistență, Ovidiu Moldovan poate fi sincer 
și de un umor convingător în „adjunrtul"... lui Dinu. în 
timp ce Chirii Economu aduce prestanță înțeleaptă în rolul 
ministrului. Eforturi, profesionalitaite judicios înțeleasă, ca 
să se asigure o anume linie de plutire unui text îndoielnic. 
In orice caz, această procedare este, din partea unui teatru, 
mult mai recomandabilă, față de neîncrederea vizibil ară
tată de către alte scene, regizori și interpreți, unor piese 
oare, poate, merită o soartă mai bună.

și, în același timp, o doleanță. Schema este 
niște tineri cu rele deprinderi, legate de o formulă 
cinică pînă la brutalitate se transformă mai mult 
puțin brusc, și devin „băieți buni", oameni care-și

propus 
fără a 
măcar 
soluții

fie în nuanțele apăsate ale satiră, 
este așa cum este, autorul are înde- 
știe să mînuiască poanta, totul Insă 
rețea care nu reușește să înlăture 

fără a

N. BARBU
an

VICTOR MIHĂILESCU-CRAHJ
Deosebit de cuceritor ni se 

pare acest 
comandat de 
pe care ÎI 
nouă ieșire 
Victor Mihăilescu-Craiu (con
statare prilejuită și de actuala 
sa expoziție de la Policlini
ca specială — Calea 23 Au
gust — Iași). După îndelun
gate zbateri între luciditate 
și atracțiile euforiei croma
tice, Mihăilescu a reușit să le 
apropie, atingînd acel stadiu 
definitoriu care îi dă dreptul 
de a fi un exponent al asce
zei în privința economiei ca
drului, dar generos pînă la 
prodiguitate în culoare. Des- 
pănușarea de tot ce nU serve
ște esența spirituală a temei

zbor spre Înalt, 
seducția luminii, 

sugerează orice 
In public a lui

l-ar ii condus spre uscăciunea 
sintezelor intelectualizate da
că n-ar li fost, Înainte de 
toate, un mare colorist. Căci 
Victor Mihăilescu-CraMt culti
vă bucuria cromatică, impresi- 
onlnd prin acel patos roman
tic propriu trăirilor interioare 
orientate spre ineiabil și e 
devorat de voluptatea spațiului.

Culoarea sa, respirînd o 
melancolică aplecare spre gri- 
uri spiritualizate și transpa
rențe ce dezvăluie totul, re
prezintă adevărata împlinire a 
acestui artist de sănătoasă tra
diție moldoveana. Ea îndulceș
te anumite asperități ale li
niei, joacă irizări blajine peste 
rigorile de volume și, mai 
ales, exultă lumină, vitalitate

și prospețimea eternă a vie
ții In continuă prefacere. Do
minantele cromatice ale lu
crărilor lui Craiu dezvoltă o 
senzualitate discretă, fără 
grandilocvente și fără căutări 
prețioase.

Ajuns în faza deplinei măie
strii, artistul își potențează 
atît de sigur și precis regis
trul de exprimare Incit frizea
ză apropieri de clasici, dar 
mai ales uimește prin subli
marea ca de alambic a eli- 
xirurilor oferite. Simfoniile lui 
în alb, cu orfevrerii de lumină 
pe zăpadă ; toamnele Iui care 
se nasc sub ochii noștri din 
melopeea vegetației îngenun- 
chiate vibrînd nu prin împăs- 
tare, ci recurgînd la virtuțile 
declorofilării pînă ce pasta de 
ulei, subțiată de lumină, ri
valizează cu acuarela, — toate 
transmit ritmul unui tempera
ment cuceritor. Culoarea pu-

să de el arde cu o anumită 
intensitate — inflexiune de 
tumult reținut împlinit cu 
nostalgică duioșie. E culoare 
Mihăilescu Craiu.

Iată un fericit, scutit de a-și 
semna tab’ouriie cu însemne
le onomastice obișnuite; o 
lucrare de Craiu nu mai poate 
ft confundată. Ajunge o silue
tă de copac desfrunzit, o ve
chime de casă apăsată de 1- 
mensitatea cerului, ca să ți-1 
simți în preajmă.

Dar ceea ce e și mal minu
nat în acest univers Mihăi- 
lescu-Craiu, în care pătrun
dem și de astă dată sfioși dar 
nerăbdători ca într-o rară car
te de poeme, pe care îți pla
ce s-o savurezi singur și neob
servat spre a te bucura copi
lărește de surpriza fiecărei me
tafore, e familiaritatea cu ca
re ești lntlmpinat. Artistul nu 
oficiază cu gesturi solemne de

conștient demiurg, nu-și de
monstrează virtuozitățile cu 
morgă de maestru recunoscut, 
nici nu te desconsideră prin 
explicitări predicate de fa 
Înălțime.

El e mereu plecat prin car
tierele năpădite de liliac ce-și 
pleznește nerăbdarea, printre 
uzine cu orgi albe, pe dealu
rile care dorm în respirația 
aburită a primăverii, 
urechea aplecată spre 
sevei și al primăverii 
meni. E melodia care 
să-și topească țurțurii crista
lelor de suflet In olul cu vop- 
seli. Numai astfel se pot ob
ține culorile noastre cele de 
toate zile’e pentru zugrăvit 
„din subfire* frumuseți. E un 
oarecare semen al nostru, dar 
în același timp un meșter.

Marele meșter Victor MiM- 
iiescu Craiu.

AUREL LEON

Stă cu 
clntecuT 
din oa- 
11 ajută



colocvii contemporane

SENSURILE REFLECTĂRII w
Teza materialismului istoric 

definește relația artă-realitate 
prin prisma raportului general 
dintre existența socială și con
știința socială, de aceea va
labilitatea ei nu se limitează 
doar la arta societăților îm
părțite în clase și nu presu
pune, în orice condiții, exis
tența caracterului de clasă al 
artei (cazul artei primitive sau 
al celei create în cadrul for
mațiunilor sociale specifice 
modului de producție asiatic 
etc.).

Discuția despre caracterul 
de clasă al artei se cere și 
ea purtată în cadrul luării în 
considerație a autonomiei re
lative a artei față de socie
tate, față de istorie, față de 
realitate, în genere. Legătura 
artei cu societatea i se părea 
lui Marx atît de firească în- 
cît (propunînd, parcă, teme 
de discuție viitorilor esteti
cieni marxiști) arăta în Con
tribuții la critica economiei 
politice, că greutatea nu con
stă în a demonstra și înțele
ge faptul că trăsăturile unei 
anumite formațiuni social-eco- 
nomice se răsfrîng în arta ei, 
ci în a explica modul în care 
opera de artă reușește să de
pășească istoria realității de 
care se leagă și să rămînă 
peste veacuri „un model ine
galabil de frumusețe" (Marx 
se referea la epopeea vechi
lor greci).

Dacă materialismul istoric 
elucidează determinările exis
tențiale ale artei, relațiile ei 
cu existența socială, în gene
ral, socialismul științific este 
interesat de finalitățile con
crete ale valorii artistice, de 
modul în care aceasta contri
buie la creșterea prestigiului 
cultural al societății socialiste, 
servind în același timp (în mo
dalitățile specifice artei) în
făptuirii idealurilor politice, 
morale, ideologice etc. ale a- 
cestei societăți. Ar fi greșit, 
însă, să se creadă că din per
spectiva socialismului științi
fic arta ar fi considerată un 
mijloc pentru îndeplinirea u- 
nor scopuri concret istorice 
de natură politică, ideologică, 
morală etc.

Prin însuși idealul omului 
multilateral dezvoltat — al re- 
dobîndirii de către om prin co
munism, a esenței sale uma
ne, socialismul științific in
clude o înțelegere a artei ca 
xăspuns la o necesitate gene
rală, specific umană — dorin
ța omului de a se obiectiva 
ca creator, de a construi noi 
universuri substanțiale și spi
rituale.

Deși perspectivele asupra 
artei pe care le deschid ma
terialismul istoric și socia
lismul științific se identifică 
în bună măsură, ele nu tre
buie totuși înțelese ca și cum 
ar coincide total.

Socialismul științific privește 
arta prin prisma luptei pen
tru comunism și teoriile des
pre artă, animate de ideile 
socialismului științific, se ra
portează în general la aceste 
condiții istorice. Materialismul 
istoric se referă în principal 
la izvoarele sociale ale ar
tei, la cauzele și determina- 
țiile sale existențiale ca for
mă de manifestare a spiritua
lității omenești în genere. So
cialismul științific vizează fi
nalitatea social-politică și mo- 
ral-ideologică a artei, defi
nește condiția artistului ca 
cetățean al societății socialis
te. Materialismul istoric se 
referă la raporturile dintre 
artă ca sferă aparte a con
științei sociale și existența so
cială ca factor, în ultimă in
stanță, determinant al evolu
ției, al orientării și specificu
lui artei.

Materialismul istoric rapor
tează arta la întreaga existen
ță socială, indiferent de ca
racterul acesteia. Socialismul 
științific raportează arta la 
țelurile luptei pentru emanci
parea societății prin comunism, 
la menirile artei în condițiile 
existenței luptei între ideolo
gii de clasă opuse (ale pro
letariatului și bugheziei) și 

ale edificării societății comu
niste, în general.

Confundarea concepției ma- 
terialist-istorice despre arta ca 
reflectare a realității cu norma 
,mimesis"-ului s-a produs, o 
dată cu înțelegerea denatura
tă, unilaterală, a caracterului 
partinic, marxist al artei, con- 
siderîndu-se că, din moment 
ce ideologia și politica parti
dului comunist au un caracter 
științific, arta trebuie să re
flecte și ea realitatea aseme
nea științei (că opera de artă 
cu adevărat valoroasă ar tre
bui să includă în ea o cunoaș
tere științifică a realității). 
Prin aceasta modalitățile de 
angajare ale artei, în forme 
diverse, de la un artist la 
altul și de la un gen artistic 
la altul au fost, în genere, 
unilateralizate, restrîngîndu-se 
posibilitățile infinite ale artei 
de a pleca și de a se întoar
ce la realitate. Or, după cum 
fenomenul artistic o dovedeș
te cu prisosință, arta militan
tă poate îmbrăca forme de 
expresie dintre cele mai 
variate, valoarea socială, po
litică, ideologică, morală etc. 
a unei opere vizînd în primul 
rînd orizontul semnificațiilor 
umane ale acesteia, nu cores
pondența formală cu anumite 
fapte, evenimente, situații, i- 
dei etc., sau caracterul ei de
clarativ. Valoarea artistică 
poate servi propagarea celor
lalte valori, doar în măsura 
în care reușește o sinteză in- 
tegrativă a acestora prin ima
ginea artistică, doar în măsura 
în care ea aduce o viziune 
originală, o expresie inedită 
a lor.

După cum se știe, valoarea 
artistică nu poate fi conside
rată un automat al anumitor 
modalități de expresie, oricît 
de moderne ar fi acestea, sau 
oricît de prestigioase s-ar fi 
dovedit ele la alți artiști, ope
ra de artă fiind în principal, 
o expresie a talentului indivi
dual, a capacității artistului de a 
cuprinde lumea în sine și de 
a o exprima ca o lume a sa. 
Uneori însă discuțiile criticii 
literare insistă mai mult asupra 
modalității artistice și nu a- 
supra rezultantei artistice con
crete, în asemenea împreju
rări. Claritatea mesajului so
cial al unei opere de artă este 
cîteodată confundată cu „didac
ticismul” artei, cu declara- 
tivismul anost. Mi se pare, de 
aceea, neîntemeiată atitudinea 
acelor artiști și critici de artă 
care respingînd în mod în
dreptățit declarativismul, au 
ajuns uneori la ideea neînte
meiată că într-o operă de artă 
valoroasă „mesajul” ar trebui 
să fie cît mai ascuns, cît mai 
indescifrabil, că prin ea însăși 
lipsa de claritate ar putea fi 
un semn al emancipării artis
tice a operei. De aici „fuga 
de claritate” a unor opere li
terare, îndeosebi, „fugă* cu o 
intenție „descifrabilă” printre 
rinduri, ale cărei efecte, în 
lipsa bogăției de omenesc și 
a talentului (sau a neadecvă- 
rii la specificul lui) — s-au 
arătat a fi aceleași ca și ale 
declarativismului — adică o- 
pere fără valoare artistică 
demnă de luat în considera
ție.

Prin sine însăși, orice operă 
de artă valoroasă este o operă 
cu „mesaj”, o operă ce servește 
înțelegerii și adeziunii la un 
ideal uman. Cît de actuală 
este observația lui Tudor Via- 
nu: In zarea oricărei valori 
se ascunde posibilitatea unei 
solidarizări umane, (introduce
re In teoria valorilor). De la 
un gen artistic la altul și de 
la o modalitate de expresie 
la alta pot exista desigur o- 
pere fără semnificații ideatice 
anumite, ce ar putea fi în
țelese ca atare de orice indi
vid din public, pot exista o- 
pere menite să producă doar 
un anumit cîmp emoțional 
contemplatorului lor (cazul o- 
perelor arhitecturale, muzica
le, al unor poezii, lucrări de 
artă plastică etc.) și doar prin 
acest cîmp emoțional să des
chidă un cadru anumitor ma
nifestări de gîndire și voință.

Dacă din perspectiva „mime
sis”-ului analiza lor este ina
decvată, din punctul de ve
dere al materialismului istoric 
și al socialismului științific ele 
pot fi înțelese ca exprimînd 
un anumit fel de a exista în 
lume și de a fi capabile (sau 
nu) să satisfacă necesitățile 
de frumusețe, pe care eleva- 
rea spirituală și afectivă a o- 
mului societății socialiste, o 
presupune.

Desigur, prin însuși specifi
cul său de a aduce o viziu
ne inedită, originală asupra 
lumii, opera de artă este o 
operă puternic individualiza
tă, care se opune serialității 
și repetării.

Dar dincolo de unicitatea și 
irepetabilitatea operei de artă 
există o permanență incontes
tabilă a valorii artistice — 
umanismul ei, bogăția ei de 
omenesc, ce cuprinde deopo
trivă naționalul și universalul, 
socialul și individualul, con- 
cret-istoricul și general-uma- 
nul etc.

Socialismul științific se re
feră tocmai la calitățile aces
tei dimensiuni a umanismu
lui, specifică artei, apreciind 
valoarea artistică prin semni
ficațiile acesteia, capabile să 
servească progresului social. 
Spre deosebire de materialis
mul istoric care constată ca
racterul reflectoriu pentru o 
anumită existență socială, so
cialismul științific pretinde și 
orientează arta (prin politica 
culturală a partidului și statu
lui) sore cuprinderea multila
teralității dimensiunilor uma
nismului socialist în toată 
vasta și contradictoria lor 
sferă de manifestări, menirea 
artei fiind aceea „... de a în
nobila omul, de a-1 inspira 
spre noi fapte mărețe, spre 
realizarea idealurilor socia
lismului și comunismului*.

Cu aceeași unilateralitate de 
gîndire cu care unii critici 
respingeau ceea ce nu era li- 
teratură-oglindă (a prozei de 
analiză psihologică, a poeziei 
de introspecție lirică, a plas
ticii nefigurative etc.) s-a a- 
juns și astăzi să se respingă 
drept nevaloroase, drept „de
pășite”, din simple considera
ții de formă, tot ceea ce nu se 
integrează unei anumite pre
dilecții pentru abscons. De 
bună seamă, există gusturi 
ale epocii, ale timpului, pre
ferințe la modă și preferințe 
demodate, idealuri artistice 
actuale și idealuri artistice 
depășite, dar nimic din ceea 
ce unilateralizează evoluția 
artei nu este prielnic manifes
tării talentului creator, creării 
unor opere de artă valoroasă.

In artă, orientările se dove
desc bune sau rele în măsura 
în care se potrivesc (sau nu 
se potrivesc) naturii specifice 
de exprimare a unui artist și, 
desigur, singur artistul are 
dreptul să-și aleagă modalită
țile de expresie (sau mai bine 
spus să și le creeze singur). 
In acest sens, experimentul 
artistic, căutarea artistică se 
definește în primul rînd nu ca 
împrumut, nu ca imitație ci 
ca o „căutare de sine” a ar
tistului însuși. Mi se pare ne
întemeiată atitudinea acelor 
critici care confundă mimarea 
unor maniere moderne de ex
presie artistică cu originalita
tea.

Ca pretutindeni, există și 
este necesar un spirit al nou
lui și în artă, dar el nu tre
buie înțeles comod, ca imita
ție a inovațiilor altora, ci ca 
îndemn de a aduce tu însuți 
o operă inovatoare pe măsu
ra propriului tău talent și a 
lumii pe care el o cuprinde.

Distingînd în a sa „Știință a 
literaturii” între noutate și 
originalitate, Mihail Dragomi- 
rescu spunea că : „Noutatea 
se învechește, originalitatea 
se înnoiște veșnic”.

Dihotomia mi se pare deose
bit de importantă pentru cri
tica noastră de artă care, u- 
neori, a neglijat susținerea u- 
nor opere originale autohto
ne, în favoarea altora ce nu 
depășeau simpla încadrare 

formală în vreo modalitate de 
expresie modernă.

Din această perspectivă, 
critica noastră a rămas cu 
mari datorii în susținerea po
tentelor noului autohton, a 
promovării unor modalități de 
expresie modernă ce s-ar fi 
putut afirma de la noi ple- 
cînd.

Această direcție de evoluție 
mi se pare a fi cea mai im
portantă pentru actualul pro
ces de diversificare, de căuta
re artistică modernă, pe care 
arta noastră îl trăiește, dar în 
cadrul căruia au apărut și u- 
nele opere de un ermetism 
mimat, de împrumut, și, ceea 
ce este și mai rău, se contu
rează chiar o asemenea psi
hologie a „nobleței” unor ast
fel de modalități de creație.

In această situație, calda 
chemare pe care, în numele 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a adresat-o creato
rilor de artă, îndemnîndu-i să 
înfățișeze în operele lor „gran
dioasa frescă a României So
cialiste” apare ca o nobilă 
punere în lumină a izvoarelor 
primare ale valorii artistice, 
ale forței artei de a Închide 
in sine timpul și istoria și de 
a putea rămîne, astfel, în is
torie și în timp.

Astfel, politica față de artă 
a Partidului nostru apare în 
Documentele Congresului al 
X-lea ca un dialog al artei cui 
ea însăși, ca o chemare din 
interiorul uman al artei însăși.

Dacă „mimesis”-ul impune o 
normă estetică valorii artisti
ce, socialismul științific propu
ne artei un ideal umanist.

Estetica ce pleca de la con
fuzia perspectivei „mimesis”- 
ului cu cea a materialismului 
istoric și cea a socialismului 
științific căuta să impună ar
tei nu numai modalități de 
expresie (figurative) ci și de 
conținut (temele artei erau 
împărțite în „majore" și „mi
nore”), răpind astfel artei for
ța de pătrundere și de influ
ențare umană.

Separate de principiul „mi
mesis "-ului, concepția materia
lismului istoric și cea (de- 
curgînd din ea) a socialismu
lui științific își pot dezvălui 
realismul lor în aprecierea 
artei, orizontul teoretic neli
mitat pe care îl deschid ma
nifestărilor celor mai diverse 
ale spiritului artistic creator 
cît și explicării fenomenului 
artistic în general.

ADRIAN RADULESCU

crochiu

ȘTIM ATlTEA...
Și a fost un moment al 

fotografiei, în care țineam 
la fografie mai mult decit 
la noi înșine. Ni se părea 
că fotografia este cea mai 
bună dovadă că existăm. Și 
pentru că existența noastră 
avea intr-adevăr dimensiuni 
colosale, iubeam fotografii
le mari ; înrămam imagini 
enorme cu staniol de aur și 
de argint și le duceam în 
săli enorme și ne încîntam 
în fața grandorilor fotogra
fice.

Și astea toate, pînă în 
ziua în care ne-am dat sea
ma că chiar fotografia este 
cea care ne poate minți, 
care ne poate îmbăta, care 
ne poate înșela. Ne-am dat 
seama atunci că marile i- 
magini fotografice vorbesc 
mai mult despre hainele 
noastre de sărbătoare, des
pre zîmbetele noastre și 
mult prea puțin despre 
furtunile noastre interi- 
rioare. Desore bunele și 
frumoasele furtuni. Am es
caladat atunci bibliotecile 
și am cerut nerăbdători re
viste moderne, cît mai multe 
reviste cu pictură modernă. 
Am fugit cu toții, fără bu
solă, spre muzeele de artă 
modernă ale lumii și ne-am 
extaziat ca în fața unor di
vinități păgîne. Nu ne bucu
ram atît pentru ceea ce des
copeream, pentru acel teza
ur de nestemate, cît pentru 
înțelepciunea de a fi renun
țat la fotografie. Ieșirea în 
lume ne-a împrospătat o- 
chiul, ne-a limpezit cristali
nul cu mii și mii de imagini 
noi și tentante. Ne-am în
tors în atelierele noastre, 
ne-am suflecat mînecile, 
ne-am pregătit în grabă 
paletele și am început poa
te una din cele mai trud
nice munci, munca de racor
dare a energiilor și elanu
rilor noastre revoluționare la 
energiile și elanurile lumii. 
Unii au urcat, alții s-au 
împotmolit, unii au ieșit la 
un liman al luminii, alții 
s-au sufocat sub mormanele 
de culori, ca sub dărîmătu- 
rile unei stihii seismice. A 
fost un moment al elanuri
lor cunoașterii. Ne-am spus 
atunci că e prea mult, că tot 
ce facem tinde să fie tot 
mai departe de ființa noas
tră, de credințele noastre.

Ne-am întors către ci

militurile pămintului nostru 
și, nu pentru prima oară, 
ne-am dat seama că cimitî- 
tuile acestea sînt unice și 
că, prin ele, noi înșine am 
putea fi unici. Am început 
să le scormonim și să le a- 
ducem în ateliere, să le alin
tăm, să le descîntăm, 
să le lipim pe pînză. 
Am dus din nou în expozi
ții pînze enorme cu cimili
turi dumnezeiesc de frumoa
se, dar ne-am dat seama 
că cineva lipsea din marile 
săli, la marele vernisaj. Să
lile erau pline de frumoase
le cimilituri, dar lipseam toc
mai noi, sau poate nu ne 
mai vedeam de după ci
milituri. ,

Și a venit momentul ori
ginalității. Am drăcuit toate 

ismele și ne-am spus : 
vrem să fim original!, 
să ne exprimăm pe noi, și 
numai pe noi. A început o 
muncă titanică de redesco
perire a ființei noastre, a a- 
devărurilor din noi. Unii, pu
țini, au început să ne spună 
cum sînt, și făcînd-o măies
trit, au spus parcă ce aveam 
noi înșine de spus. Alții, ne- 
avînd ce spune despre ei, 
zugrăvindu-și mediocritatea, 
ne-au reamintit cu tristețe că 
noi înșine putem fi cîteodată 
mediocri.

Ne bucurăm acum de o- 
ceastă muncă tenace, în sur
dină, de atelier, de aceas
tă scormonire a tot ce e 
mai bun și mai irepetabil 
în noi, dar undeva, pe șira 
spinării simțim din cînd în 
cînd o înfiorare. Ne temem 
de îngîmfarea mediocrității, 
de buzna ei, de rîvna eî în 
a-și etala ființa măruntă 
drept glas al originalității. 
Ne este frică de puzderia 
de voci care se vor sincere 
și originale, chiar dacă sînt 
gîjîite sau sîsîite .

Știm foarte multe lucruri. 
Știm ce înseamnă fotogra
fie și știm cum să ne ferim 
de ea, știm ce am valorifi
cat din acel moment curajos 
al racordării, știm ce este 
citatul folcloric și știm să-l 
evităm, știm ce înseamnă 
falsa originalitate, perso
nalitatea măruntă, anecdo
tică, ascunsă sub învelișiri 
originalității.

Știm foarte multe lucruri. 
Atunci ?

VAL GHEORGHIU



ADI CUSIN
ELITĂ

Poeți cu pantaloni bufanți 
Și cornuri lungi de vinătoare, 
Metafore de elefanți
Și scincete de domnișoare ;
Poeți cu termenul redus 
Repartizați pentru arhivă,
Poeți de stea purtați pe sus, 
Colecționarii de colivă !
Poeți cu ochi de pești marini 
Ce ți se uită in pupilă,
Poeți pe limba lor străini. 
Poeții fără clorofilă.
Poeți îndrăgostiți din nou,
Poeți de inimă albastră,
De porțelan, de bibelou,
Poeți de cameră, de glastră... 
Apoi poeții solitari
Ce n-au încredere-n cuvinte, 
Poeții mici, poeții mari, 
Aceste mișcătoare ținte !

*
O, Doamne, lasă-mă-n păcat 
Și-ndepărtează-mă de turmă. 
Unul din ei îmi doarme-n pat 
Iar celălalt răsuflă-n urmă.

Vreau singur, vreau abecedar, 
Vreau hainele să mi le scuturi ; 
Invățămîntul meu primar
Cu o-i, Ol și fluturi, fluturi...

Și pe trepte femeia rizind
Și in casă uși multe trintite. 
Locul tău ar putea fi oricind...
Să nu sperii faci semne grăbite.

Și poeme, poeme se scriu, 
Ca lumini ies vieți la iveală 
Incit nu știi de tu ești cel viu 
Ori acelea sint vii din greșeală.

TRA VERSÎND
Ce poeme de seamă se scriu, 
Ce vieți mai tot ies la iveală 
incit nu știi de tu ești cel viu 
Ori acelea sint vii din greșeală.

Și ce luptă-ntre două culori 
Și ce verde dispus să respire i 
Moarte cu nume de flori, > 
Fructe născind din uimire. '

..................
Și pe buze ce pete de-_amurg, 
De polen susurînd, de uitare, 
Semne din care decurg 
Fapte, lumini schimbătoare-.

Și ce pasăre cintă duios
In neștiință de carte ;
Cîinele-n lanț a zvicnit după os, 
Pasăre cintă departe.

ION CHIRIAC
RĂSĂRIT DE FATĂ MARE
In pripor
Sub salcimi de dor
Cu frunzele ca o lume-ncîrduită de cocori
Sub salcimi de dor cu florile ca un ciorchin 
Alb și prin candoare deci convingător
Câ-n parfumul lor se află vin
Cu lumini se leagă de văzduhul înstelat
Miel pe prispă-n zăbrele
Umbra florilor din sufletul meșterului recunoaște 
Și să urce cît mai iute, sus, pe stîlpii timpului 
Lina scurtă într-o nesfîrșire de cîrcei și-a inelat

Mielul vede vremea-și zice fata
Oacheșă, îmbrăcată în miros de busuioc, 
Vede vremea ca pe-un fir de aur
După care, spre Apus, luîndu-mă
Știu că-l voi găsi-n pămint pe tata
Și luindu-mă spre Răsărit
Nevoită fi-voi să devin privighetoare
In copacul sîngelui
Tinărului după care am să mă mărit

Astfel zice fata și-ngenunche despletită 
Dezgolită, răvășită, tulburată ca un scoc
Rupe iarbă și pelin și zugrăvește 
Pe pereți poeme și cărări și-un rediu

Ca un templu luminat cu flori de soc
In genunchi păzește, zugrăvește
Casa pe sub streșini cu cicori
Face ochi deschiși pe geam și sticla uluită 

ațipești
Și de stilpii casei priponiți necheazâ nori 
Mielul vede vremea-și zice fata
Prinde luna-n mîini și merge-n beci și-n beci 
Cresc ulcioarele cu vin ca niște
Pere cu semințe în ele reci
Apoi iese gîfiind pe trepte, se oprește in girlici 
Pune luna-n sin ca să n-o piardă
Și-și aude ciripit sub sinii
Care de cu seară ii simțise mici
Sprijinindu-se in stilpul de la poartă

Lerui Ler
In pripor
Sub salcimi de dor cu spinii
Reci ca niște țurțuri nu de apă ci de lemn 
Inqhețați din cauza luminii
Lerui Ler, pe pămint răsare fată mare
Stelele se văd ca niște albe umbre-n cer, 
Stropi de zi de-o vecie în vecii căzuți din soare 
Lerui Ler
De-a vecie din părinți
Pe pămint cresc pentru cer
Oamenii ca niște pere cu semințele fierbinți.

Alb va fi in curînd dar să taci
Ca sămînța învelită in gri
Ca sămînța născută in somnul din maci 
Căci numai astfel vei fi
Semănat in moarte și nu vei muri

lată, dus pe deasupra acestei
Găuri de greier chibritul se-aprinde
Și greieru-i mort. Numai cintecul
Din matca în care a fost conceput
Singur se înmulțește
Ca un grăunte de uraniu fierbinte

Dogoarea adincului purifică totul
Limpeziri în oameni nervul greșelilor paște.
Și nu-i rău să gîndim că viața-ne
Poate să fie chiar clipa în care sîntem judecați 
înainte de a ne renaște.

MEDITAȚIE
Căldură de suflet de om din lut a țîșnit
Căldură sau suflet topit și, ca aerul, rar
Din floare, din frunză, într-o clipă, numai 

versurile
Au rămas fierbinți sub lună și-au ruginit 
Și-nfățișare, fără mirezme în sine, provoacă 
Vastul parfum de mărar
Ca o anticipare a parfumului fierului
Din coasa cu care moartea curînd o să treacă.

MIHAI URSACHI

CUCOȘII DE ZIUĂ...
Hu-hu-huaa, răcnesc cucoșii, 
un milion de cucoși către zori,
Cu spaimă izbesc țeasta mea de tavan
In timp ce cucoșii chiuie-n cor, 
Un milion de cucoși visători.

Eu sint un arc de oțel albăstrui 
încordat, ghemuit toată noaptea în pat, 
Huaa-gurigaa, zbiară cucoșii, am explodct, 
Pînă-n grinzi am țîșnit, capul meu e-un cucui.

Răgetul lor visător mă-nspăimintă,
La dracu, nebunule, ăștia-s strigoi
Chiuind in morminte,
De cețuri și ploi.

MUSTRARE
Iar cind mă mustrezi că sint cel mai nebun 

dintre oameni, 
Imi rod cu mihnire mustața și tac ;
Tu nu poți pricepe
Că eu sint bursucul cel îndelung răbdător
Și frate de cruce cu cucul ;
Că eu sint ursuzul stăpin al ascunselor vii,
Ursul hapsin lingă bobul tăcerii ;
Că-s mutul
Cu glas pentru nunțile cerului.

C
oborîsem de atîtea ori 
coasta lui Barosanu a- 
lergînd, pe potecă, 
prin finul înalt cu mîi- 
nile întinse, să-mi trea

că spice printre degete, și cu 
privirea înainte, dusă mult 
înainte la patru și cinci metri 
depărtare să văd mărăcinii. 
CȘjborîsem de atîtea ori în 
chipul acesta gîndindu-mă, tot
odată, la fel de fel de lucruri, 
de exemplu, la Mississippi și la 
ttfluentul său Missouri, la fap
tul că dacă voiam să am cel 
mai mare fluviu din lume 
nu-mi trebuia decît să i-1 a- 
daug, lui Mississippi, pe a- 
fluentul său Missouri. Coborî
sem singur și, singur fiind, 
aș fi putut să mă gîndesc la 
orice și să fi făcut orice dar 
acum nu eram singur. Veneam 
din pădure cu carul cu lem
ne, eu în car sus, pe lemne, 
pentru ars, în toamnă, cără
mida, iar tata pe jos, pe lîngă 
boi, și vedeam de acolo tot 
satul iar în spatele casei Do- 
rănoaiei, în grădină, printre 
porumb și floarea-soarelui, am 
văzut-o pe Cuculina 1 Nu mai 
avea pălărie și nici rochie al
bastră,. avea fustă înflorată și 
bluză de marchizet cu fermoar. 
Eu n-ăș fi avut de unde să fi 
știut cum era bluza ei dacă în 
sat n-ar fi venit ofițerii tineri, 
cantonați acolo pentru nu se 
știe cîtă vreme, cu regimen
tul lor de vînători de munte. 
Ofițerii erau înalți, și semă
nau între ei ca plopii văzuți 
de departe, dar fetele au învă
țat repede să-i cunoască și 
să-l deosebească, dintre două
zeci, pe Negoiță,- locotenentuL 
Purta mănuși albe, dar poate 
nu asta îl distingea trecînd cu 
alții, dintr-o parte în alta a 
satului să vadă casele, care-i 
mai bună, care-i mai rea, ca
re-i pentru ofițeri, care pen
tru soldățime, ci cîinele, un 
Cîine în hamuri aurite și înalt 
cît un mînz, și nici cîinele ci 
tocmai faptul acela cunoscut 
acuma de toată lumea: după 
dl, după contele ăsta venise în 
satul nostru, Cuculina. Că Ne
goiță era conte în Ardeal și-o 
cunoscuse pe Cuculina cînd 
regimentul era încă în cazăr
mile de piatră vînătă, dar de 
cînd se auzea că vine războiul, 
regimentul s-a tot mutat din- 
tr-un sat în altul și Cuculina 
trebuia să fie foarte atentă 
să nu-i piardă urma. O dată 
l-a spus c-o bate, că-i rupe 
dinții din gură dacă se mai 
fine după el, ce tot vrea, s-a 
mtîmplat s-a întîmplat, avea 
optsprezece ani, nu era mi

noră, știa ce vor militarii, de 
ce a intrat cu el în hotel? Și 
apoi toate fețele ajung odată 
într-un hotel, să-l lase dracu
lui în pace, cui îi arde de iu
bire pe timpurile astea. Dar 
el vorbise numai așa, fiindcă 
niciodată n-o bătuse ci nu
mai o amenința și nici ea nu 
s-a gindit vreodată să-i facă 
vreun rău. Și chiar dacă ar fi 
bătut-o, n-avea decît măcar 
să ia fiecare fată o palmă de 
ofițer! Nu-i așa?" se încrun
tă Genina, fata lăutarului, ea, 
Genina, care făcuse școala de 
acordeonistă la Tg.-Jiu, știa 
ce înseamnă lucrurile astea 
Și cum să n-o crezi pe Ge
nina ? Pe Genina care-i cînta 
seara colonelului ? Adică celui 
mai mare dintre toți ofițerii 
regimentului de vînători și fa
ță de care eu însumi nutream 
un sentiment ciudat: un fel de 
teamă dar și de adorare ? ÎI 
văzusem o singură dată, la o 
serbare, coborînd dintr-o ma
șină verde — tot ce avea 
armata era verde, pînă și cas- 
troanele — și mi s-a părut că-i 
un fel de dumnezeu îmbrăcat 
în haine militare. Nu era as
pru, semăna chiar cu un sfînt, 
puțin adus de spate și nasul 
lung; aspru îl făceau solda- 
ții, adică purtarea lor față de 
el îți dădea credința că e as
pru. Cînd a ieșit din mașină 
soldații au înghețat. Erau aco
lo, între pluți, unde avea loc 
serbarea, sute de soldați și co
mandantul regimentului a tre
cut prin fața lor cum ar trece 
oricare alt om, dar ei s-an 
transformat dintr-odată, nimeni 
nu mai mișca, nimeni nu mai 
vorbea și s-au aliniat încreme
niți într-un gard dintr-o sin
gură scîndură verde. Frun- 
tile^ li se încrețiseră în 
linii circulare ca urmele unei 
ștampile puse la fiecare exact 
în același loc. Sigur că n-a- 
veai cum să n-o crezi pe Ge
nina. Ea putea să știe toate 
lucrurile astea chiar de la co
lonel. Colonelul cunoaște tot 
ce se mișcă în regiment și pe 
lîngă regiment „Dacă mă cre
deți, mă credeți, dacă nu, nu, 
— ridica din umeri Genina — 
nu vă spun de unde știu, da’ 
știu*. Seara, duDă serbare, a- 
dică după ce Genina cîntase 
toate tangourile și valsurile 
pe care le știa, aghiotantul 
Necu i-a făcut semn să vină 
Ia masa colonelului să vadă 
ce mai știe. Lachim și Niga 
și Milu au vrut să se ducă și 
ei, acolo, la masă dar Nacu 
Ie-a spus că nu-i nevoie. Erau 
la masă toți ofițerii, era și 

Negoiță. Negoiță stătea chiar 
lîngă colonei — mînca prăji
turi și bea vin — și i-a co
mandat Geninei o romanță. 
Poate chiar de la Negoiță știa 
Genina povestea Cuculinei, 
poate că Negoiță avea tot in
teresul să i-o spună Geninei 
așa cum se petrecuse ea cu 
adevărat.

De patru luni plecase de-a- 
casă Cuculina, de-acolo de la 
moară, că era fata celui mai 
mare morar din Ardeal și mai 
avea un frate tot ofițer și el, 
dar în alt regiment, cine știe 
pe unde, și-ai ei credeau că 
după fratele ei se tot duce 
ea încolo și-ncoace, al‘fc-1 nu 
i-ar trimite bani să stea în 
gazdă pe la tot felul de doră- 
noaie. Se ducea înainte pe 
unde-auzea că o să vină și 
își făcea rost de gazdă, aș- 
teptînd apoi s-apară regimen
tul. Nu-i era greu să afle, 
chiar dacă Negoiță nu i-ar fi 
spus nimic — în primul rînd 
că era secret militar — îl 
pîndea pînă pleca, apoi i-o 
lua înainte dormind, pînă una 
alta, prin gări, o dată și o 
dată tot trebuia să se opreas
că. Iar cînd se păcălea, așa 
cum se-ntîmplase, la noi, prin 
primăvară, se ducea înapoi 
să-i ia urma In drumul lui 
prin Lainici, în jos spre Căr- 
bunești, regimentul se oprise 
cu două sate mai încolo, pes
te păduri, la Pădureni, într-o 
tabără făcută gata dar des
pre care nimeni nu știuse. 
Mai mult pe pipăite aflase Cu
culina, că nu putea să stea 
de vorbă în privința asta de
cît cu Dorănoaia pe care-o 
plătea, și dacă plătește, omul 
se interesează — vorba lui 
Stică Nașu.

Stătea în grădina Dorănoa- 
iei, printre lujerii de floarea- 
soarelui și le lua pălăriile și 
le punea pe capul ei iar eu 
m-am lipit de lemne să nu 
mă vadă, n-aș fi vrut să mă 
vadă. Dacă aș fi fost singur 
m-aș fi dus acolo-n fața ei: 
„Ce faceți, doamnă, cît stați 
pe la noi?" s-aud cum vor
bește ; gîndul cel mai grav 
era atunci să fi fost ofițer, do
rința mea cea tristă, primul 
meu vis : „Ce faceți doamnă, 
nu mergeți cu mine ?" ; eram, 
în mintea mea, la fel de înalt 
ca și Negoiță și-aveam la fel 
și hainele, în clipele acelea 
Negoiță nu mai exista.

—• Dă-te jos, ce-ai amorțit 
acolo ? m-a trezit tata din 
gîndurile mele oprind carul în 
mijlocul bătăturii. Du și tu 
boii ăștia și dă-Ie niște cos- 
treie.

Costreia era cosită gata și 
aruncată-n iesle, și-am dus 
boii sub șopron s-o mănînce, 
iar tata s-a apucat de descăr
cat lemnele. Era cam necăjit 
că-n lipsa lui de-acasă, pluto
nierului Berciu, venit cu ofi
țerii să-i cazeze, nu-i plăcuse 
odaia din față, în care dor
mea unchiu — cînd venea, 
dacă venea, odaia noastră cea 
bună. A zis că e cam mică și-a 
plecat cu ei : pe unul l-a dat 
încolo, pe altul dincolo, pe 
unde erau case mai ca lumea 
și unde era și mobilă cum ar 
fi fost la Matache, dar Mata- 
che a făcut ce-a făcut și n-a 

VASILE
BĂRAN SEMNELF

luat niciunul, că-i era frică de 
ofițeri, mai bine soldați, că 
sînt tot timpul cu sergentul 
după ei, dar și de soldați a 
scăpat Matache: „Am foaie 
de la doctor, eu sînt tebecist", 
iar Noarei îi venea să-i dea 
c-o piatră-n cap. Mai rămăse
se Nacu, aghiotantul colone
lului și Berciu l-a dat Furnicii 
lui Gogonică, Gogonică avea 
camere cu geamlîc și-o să 
aibă acum și-un ofițer, Aurița 
o să aibă ofițerul iar Gogo
nică banii, că ofițerii plătesc 
cînd sînt cazați. Numai solda- 
ții nu plătesc, ei n-au de un
de și nouă o să ne bage sol
dați. Și așa s-a și întîmplat. 
Peste trei zile a venit în sat 
grosul, adică soldații cu rani
țele și cu puștile lor, sute de 
soldați și ne-au repartizat opt, 
o grupă de opt soldați, plus 
comandantul lor, sergentul 
Palincaș. Nimeni nu știa cum 
o să doarmă, dar ei și-au a- 
dus paturile, paturi mici de 
fier strînse în pachet și des
făcute apoi pînă în tavan, u- 
nul peste altul, cîte au încă
put, iar restul, afară, în tindă 
că vara e cald; dormiseră ei 
prin corturi, pe cîmpul gol, 
darmite într-o casă de oame
ni ! Dimineață cînd plecau un
de plecau, eu am intrat pe fu
riș în camera lor și totul mi se 
părea căzut din altă lume — 
perdelele de tifon de la fe
restre și cutiile de conserve 
și ranițele ca niște broaște a- 

tîrnate de paturi și unsoarea 
galbenă din borcanele desfă
cute — adunîndu-se și ridi- 
cîndu-se într-un perete cleios 
de care mi-era imposibil să 
m-apropii. Plutonierul Berciu 
stătea la Fina, la Fina Zdro- 
bofina, femeie tînără, cu băr
batul concentrat și tot la ea 
făcuse și baza de aprovizio
nare a regimentului, în casa 
cea nouă prin camere și prin 
magazii și în beci, lăzi cu fa
sole și cu arpacaș; lăzile cu 
zahăr și cu șuncă, le-a dus la 
Gogonică, unde a fost insta
lată popota ofițerilor. Aici 
mîncau ofițerii, sub un șopron 

acoperit cu foi mari de cor
turi și-mpodobit, în cinstea lor, 
cu hîrtie creponată. își aveau 
bucătarii și chelnerii lor dar 
servea, cîteodată, și Gogoni
că fiindcă, după masă, mai 
ales seara, ofițerii beau vin, el 
și nevastă-sa Aurița-Furnica, 
oacheșa care se uita mai mult 
la aghiotant decît la oala cu 
vin, gata s-o verse. Numai 
Negoiță mînca la Dorănoaia. 
Ii ducea mincarea ordonanța 
cu sufertașul din două-trei 
gamele acoperite, iar masa o 
punea Cuculina, adică ea a- 
ranja farfuriile și tacîmurile 
Adesea-n timpul mesei ordo
nanța își făcea de lucru lus
truind cișmele și Cuculinei îi 
venea să-i vîre furculița-n 
ochi, să nu se mai holbeze 
cînd intra să ia ceva, peria 
sau crema, imbecilul. „O dată 
și o dată o s-o și pățească 
ordonanța asta" era mai mult 
ca sigură Genina care de-a
colo, din casa ei de peste 
drum, spunea că știe tot ce 
se petrece.

Pentru soldați s-a făcut un 
șopron la fîntînă, jos, la Ba
rosanu, unde era și apă, să 
n-o care, s-o pună cu gălea
ta de-a dreptul în cazane. 
Veneau pe rînd, pe batalioa
ne, chitind de fiecare dată 
același marș eroic „Dușmanul 
fi-va-nvins".

Acum înțelesesem. Știam și 
eu ce face-un regiment: in
strucție. Peste tot pe unde era 

cîmp sau un ochi de poiană 
soldații învățau să tragă cu 
pușca. Făceau din cîrpe oa
meni și-i ciuruiau cu gloanțe. 
Dar mai înainte învățau să se 
ferească de aviația inamică. 
După ei se luase și Bălă Su- 
citu; își alesese un loc sub 
Hodînău, cu arțăriș mărunt și 
după ce văzuse bine ce fac 
soldații și sergenții lor se-nchi- 
puia el singur o grupă de 
pușcași, fără să se sfiască 
să-și comande ordinele cele 
mai cumplite: „Grupă, drepți! 
Grupă, culcat!" Se ridica și 
se prăbușea pe sub boscheți 
iscînd trîmbe de praf: „Gru

pă drepți! Grupă, culcat!". 
Pe de-asupra treceau avioa
ne, adică stăncuțe și hereți, 
și Bălă le privea cu luare-a- 
minte și, pe negîndite, decre
ta ca sînt avioane inamice. 
„Avioane inamice !* striga 
Bălă lăsîndu-se cu tot trupul 
peste mușuroaie și ridicîndu- 
se apoi cu fața-nsîngerată. își 
comanda singur, așa cum fă
ceau și soldații, și tot el se 
decora. Rupea cu mîinile lui 
sucite din arțăriș o frunză — 
două prinzîndu-și-le cu ace de 
salcîm pe cămașa din tort : 
„Grupă, drepți! grupă, culcat!" 
Cînd i se părea lui că duș
manul e aproape, sărea de pe 
mal agățîndu-se de rădăcini 
și rămînea acolo multă vreme 
ascuns ca iepurele scăpat de 
nenorocire. Pe Bălă sergenții 
îl cunoșteau și-1 fereau dar 
nu puteau ocroti pe toată lu
mea și în zilele de trageri pu
neau pe porți anunțuri să 
fim atenți la poligoane, adică 
în zilele de trageri să nu ne 
ducem cu oile sau cu alte 
treburi colo sau dincolo că 
sînt trageri, dar Gheorghe al 
lui Gilău cel căruia, pe cîbd 
ne ghicea-n palmă, Cuculina-i 
spusese c-o să fie ofițer, a 
crezut că-i glumă și umblind 
după ciuperci, era cît pe-ad 
să dea ortul popri.

— Asta-i nebun — se în
china Cîrlog, fostul sergent 
din primul război mondial — 
de-o mie de ori e mai deș-



AL. PHILIPPIDE, CRONICAR LITERAR
Intre anii 1928—1932, la 

Viața românească șl Adevărul 
liiterar și artistic, ulterior cu 
intermitente la aceleași pe
riodice și la altele, Al. Philippi
de a desfășurat o susținută 
activitate de cronicar literar.

Pe nedrept lăsate In umbră 
de activitatea poetului și pro
zatorului cronicile sale des
pre cărțile fundamentale ale 
acelor ani, se dovedesc, reciti
te azi, a nu fi cu nimic mai 
prejos în privința aprecierii 
valorice, de cronicile literare 
ale lui Pompiliu Constanti- 
nescu, Călinescu, Perpessicius 
ș.a.

Cronica literară la Ion Bar
bu : Joc secund, de pildă, scri
să la numai cit ev a zile după 
apariția volumului (A. L. A., 
nr. 474, 5 ianuarie 1930, p.9), 
scoate in evidentă clteva lu
cruri esențiale pentru „Înțe
legerea" poetului. „Ciudățenia" 
i se pare a fi atributul natural 
al liricii lui Ion Barbu, epite
tul fiind utilizat în accepția 
dată de Edgar Poe: „Este o 
ciudățenie organică, de loc 
voită, o ciudățenie de suflet, 
de fond mai mult declt de 
formă. Este prin urmare, o ciu
dățenie sinceră, lipsită de ar
tificial, simpatică și interesan
tă", care se manifestă, preci
zează, atît prin tonalitatea po
emelor Iui cit și prin conținut. 
Și îndată, Al. Philippide sesi
zează o întlie filiație în cu
prinsul literaturii naționale: 
„Este o poezie cu conținut 
cerebral, cîteodată abstract, 
întotdeauna extras din sensi
bilitatea creierului mai mult 
declt dintr-aceea a inimii. In 
același timp tonul poemelor 
rămîne simplu și arhaic, tonul 
din Povestea vorbii a lui 
Anton Pann".

tept Bălă ca el, Bălă nu se 
duce unde sînt trageri, vai 
de capu' lui. El crede că da
că gloantele-s oarbe nu pot 
să te dea gata ! Păi, un glonte 
din lemn dacă te-a nimerit 
unde trebuie, face tot cît u- 
nul de fier, ba și mai mult că 
sare-n țăndări ca alicele. Vî- 
ră-te tu în țeava puștii pe 
motiv că gloanțele nu sînt 
adevărate! Iese vlăjganul din 
tufă și soldatul ce poate să 
mai facă ? Glonțul nu știe 
carte! Noroc că nu l-a ni
merit.

Vorbind, Cîrlog răsucea ți
gară după țigară că avea a
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cum tabachera plină; tot sa
tul era acum plin de țigări. 
Dădeai unui soldat ceva din 
casă, un kil de țuică sau cî- 
teva ouă și puteai face rost 
și de-o pereche de bocanci. 
Aveau bocanci mari, cu piele 
groasă și talpă dublă prinse-n 
ținte, bocanci de munte care 
te-ar fi ținut și zece ani, nu
mai că îi luai de pomană că 
nu puteai să-i porți: dacă te 
prindea vreun ofițer o pățeai 
și tu și soldatul.

— La Pădureni, în tabără, 
pe unul care-a vîndut manta
ua l-au degradat pe loc și dus 
la tribunal ca dezertor. Că 
după degradare fugise prin 
pădure și cum crezi că l-au 
prins ? S-au îmbrăcat doi în 
muieri și i-au ținut calea: 
„— Unde te duci, lele?". 
„— Mă plimb și eu pe-aici", 
le-a spus dezertorul și muie
rile i-au făcut cu ochiul: 
„— Mai stai și dumneata o 
țîră jos". Soldatul a clipit și 
el: „— Stau dacă stați și 
voi". Și-au stat și i-au pus 
poalele în cap și pistoalele 
în tîmplă : „— Dacă faci o miș
care te împușcăm!" Cum să 
facă ? N-avea cum să facă, mai 
bine rămîi sărac dar curat.

Lucruri de soiul ăsta care 
te pot umple de groază le-am 
auzit mai tîrziu, altfel n-aș fi 
dus acasă bluza de vînt a lui 
Negoiță. Negoiță făcea in
strucție în poiana bisericii cu 
batalionul pe care-1 comanda 
și eu mă dusesem să mătur,

In acest punct al demonstra
ției, ideea este reluată și adîn- 
cită. Inspirația cerebrală a po
etului se grefează pe un fond 
folcloric de descintece și ble- 
stemuri: „Toată inspirația lui 
are un caracter vrăjitoresc, 
intuitiv, mistic și misterios", 
aceasta constituind „aspectul 
primitivist" ai poeziei sale. 
Sînt și poeme în care „tonul 
și fondul" rămln cerebrale; 
și aici inspirația „țlșnește na
turală, spontană, necesară" 
(subl. aut.) Este aspectul de 
poezie supraintelectualizată 
pe care 11 oferă inspirația lui 
Ion Barbu, exemplificlndu-și 
aserțiunea prin poema înfăți
șare.

Eforturile lui Al. Philippide 
merg în continuare spre su
blinierea noutății liricii bar
biene, a originalității ei. Poe
tul a știut „să-și alto'ască in
spirația pe mari forțe instin
ctuale omenești. Poezia lui e 
bîntuită de neliniști puternice 
(...) se bănuiește un spirit veș
nic în căutare de ceva nou, 
de ceva trainic și sigur, un 
spirit de om care cunoaște 
lupta glodurilor; și în același 
timp, pretutindeni în această 
poezie este prezentă o forță 
magică, ciudată, care Urăște 
și stimulează atenția cea mai 
blazată : este o poezie care e 
atît de alături de viață și care 
trăiește atît de intens". Cri
ticul reliefează și ermetismul 
organic al lui Ion Barbu, un 
ermetism „mai mult de cuge
tare și de simțire declt de for
mă", atrăgînd totodată atenția 
asupra ineficacității mijloace
lor obișnuite ale criticii de 
a se apropia de Joc secund. 
O asemena poezie „nu se poa
te defini declt prin aluzii, prin 

după slujbă. Era într-o luni 
și trebuia să mătur. De dimi
neață plouase dar apoi dă
duse soarele, un soare cald 
de început de toamnă și Ne- 
goiță își pusese bluza de vînt 
peste poarta cimitirului și eu 
mă rugam în gînd, privind-o 
pe fereastră, s-o uite acolo. 
Cînd am ieșit, batalionul ple
case iar bluza rămăsese, în- 
tr-adevăr acolo, agățată de 
ivărul de lemn. O, ce senti
ment mă cuprinsese: eram și 
bucuros, îmi clănțăneau și din
ții ! M-am uitat într-o parte 
și-n alta să nu mă observe 
careva din sat și-am strîns-o

repede la subțioară și am fu
git cu ea ieșind printr-o spăr
tură pe partea dinspre vale a 
cimitirului și nu m-am oprit 
pînă acasă, în țarcul oilor, 
sub frunzar, s-o pot vedea în 
voie. M-am îmbrăcat cu ea. 
N-aveam oglindă dar mă în
chipuiam și eram sigur că nu 
puteam s-arăt decît ca Negoi- 
ță, deși îmi era și lungă și 
largă. Mă învîrteam cu ea 
prin țarc cuprins de-o fericire 
stranie : pentru prima dată în 
viață aveam pe mine un lu
cru atît de depărtat! Haina 
asta era Cuculina. Nu puteam 
s-o țin mult: era momentul 
cînd trebuia să vină soldații 
de la masă sau tata de la că- 
rămidărie unde era plecat și-o 
luase și pe mama să dezve
lească împreună teancurile a- 
cum cît e soare, să le mai 
ia soarele. Trebuia s-o duc. 
Să mă duc cu ea la Dorănoa- 
ia și s-o dau Cuculinei: „Pof
tiți, doamnă, n-am furat-o, a 
uitat-o domnul locotenent la 
cimitir și eu am luat-o și 
v-am adus-o dumneavoastră". 
Așa am să fac. Și așa am să-i 
spun. Exact așa: „Poftiți,
doamnă, n-am furat-o, a uita
t-o domnul locotenent și eu 
am luat-o și v-am adus-o 
dumneavoastră". Și ea o să-mi 
spună : „Bine, mulțumesc, am 
să i-o dau". Sau poate altfel 
o să vorbească ea cu mine: 
„Și de ce-mi spui dumneavoas
tră ? Nu ești tu băiatul 
pe care-1 iubesc ? Crezi că 

sugestii, prin aproximație. Ni
căieri nu e mai nimerită ex
clamația Iui Mallarme: „Su- 
ggerer, voila le reve...“

Cu identică comprehensibi- 
litate este străbătut Paradisul 
suspinelor lui Ion Vinea 
(A.L.A., nr. 516, 26 octombrie 
1930, p. 9). — Firea poetului 
se împotrivește „unei clasări 
într-unul din genurile literare 
oficial recunoscute de critică. 
Cele trei bucăți de proză, 
care alcătuiesc Paradisul sus
pinelor pot fi foarte bine nu
vele, poem în proză, scenarii 
sau, pur și simplu, ciudate 
exerciții (și realizări) de stil; 
de un anumit stil, care e pro
prietatea necontestabilă a au
torului. Vinea. în literatura 
noastră, și-a creat oaza lui 
personală cu plante și flori 
inventate de el și cu vietăți 
pe care nu Ie întîlnești ori- 
cînd și oriunde. Cronica toa
tă e construită pe această 
idee, numeroase citate susți- 
nînd convingător demonstra
ția, ca să încheie cu eviden
țierea interferenței dintre poet 
și prozator: „Poezie. Multă, 
adîncă, nouă. Sînt pagini din 
Paradisul suspinelor pe care 
le-ai dori în versuri așa cum 
știe să scrie Vinea, care de- 
atîta vreme își anunță volu
mul de poeme Prund. Volu
mul pe care-1 publică acum îl 
așează printre artiștii cei mai 
fini ai scrisului românesc de 
astăzi. Și nu sînt mulți...".

Pertinente sînt și observa
țiile de ansamb'u asupra poe
ziei lui Ion Minulescu pornite 
de la lectura culegerii Strofe 
pentru toată lumea (A. L. A., 
nr. 489, 20 aprilie 1930, p. 11). 
Tonul ei „veritabil" i se pare 
a fi „o puternică, febrilă și 

te-am uitat ? La horă n-am 
putut veni, dar știu cît m-ai 
căutat. Nu vii ? El nu-i acasă, 
și dacă ar fi, e fratele meu. 
Toto, ce spune Genina, sînt 
minciuni. Dacă vrei, rămîi ai
ci. Rămîi cu noi. Cînd vine 
masa, stai cu noi la masă. 
„Dar dacă — mă gîndeam — 
e-acasă Negoiță și Cuculina 
nicăieri ? Ce-i spun locotenen
tului ? Mai bine nu mă duc. 
Mai bine mă duc mîine, să 
judec, să gîndesc, sau poate-n 
altă zi cînd voi fi sigur că 
am s-o găsesc pe Cuculina... 
Sau...

Pe poartă au intrat soldațit

Veneau și se opreau în fața 
scării, la râzătoare, să-și scu
ture noroiul de pe bocancii 
țintuiți. Dincolo de țarc, mai 
jos, în vale, era privata fă
cută de ei și mulți veneau 
spre mine cu tunicile desfă
cute. Nu mai puteam să ies 
cu bluza de locotenent nici 
chiar făcută sul. „Ce-ai aco
lo ? m-ar fi întrebat ei. De 
unde-o ai ?". Sergentul Pa’.in- 
caș, voinic și nădușit m-a 
strigat :

— E careva pe-acasă ? V-aș 
ruga o căldare să ne spălăm 
pe gît.

Și tot atunci a dat și-o co
mandă :

— Pregătirea pentru masă.
Trebuie să mă duc să-i dau 

căldarea. Și să-i dau și-o pos- 
tavă fiindcă spălătoria pe 
care-o făcuseră, un fel de 
jgheab din scînduri se usca
se și se crăpase, astfel că 
apa se scurgea de cum o pu
neai ! Am tras niște paie și- 
am învelit bluza și a vîrît-o 
dincolo de iesle.

Pînă seara am lăsat-o aco
lo. N-aveam unde s-o duc 
pentru că toată după a- 
miaza soldații au stat prin 
curte curățindu-și armele iar 
cît au fost la masă, în vale 
la Barosu, veniseră acasă ai 
mei.

Stăteam printre soldați, cu 
gîndul la bluză, la început 
pîndindu-i să nu intre careva 
prin țarc. Dar n-a intrat ni
meni. Erau băieți liniștiți, 

arzătoare dorință de evadare. 
Această dorință este semnul 
oricărui poet autentic. Și poe
zia d-lui Minulescu oferă pri
lej de evaziune din belșug. 
Versul d-sale își păstrează și 
astăzi aceleași aripi largi și 
generoase, gata să încarce pe 
ele orice vis, orice avînt, ori
ce dor de dezrobire. Poezia 
d-!ui Minulescu este o descă
tușare. Are pe alt plan ace
iași mișcare de aripi ca liri
ca lui Hugo. O spontaneitate 
și o tinerețe de ritm care sînt 
unice în poezia noastră mo
dernă. Un optimism... tempe
rat totuși de o neliniște".

Nu rareori, cartea analizată 
este integrată în ansamblul 
producției aceluiași scriitor, 
ieșind considerabil îmbogățită. 
In Calea Victoriei, de pildă, 
(A. L. A. nr. 478, 2 februarie 
1930, p. 7), Cezar Petrescu a 
realizat „o operă de artă și 
un document în același timp". 
Ca operă de artă, romanul 
„este de un echilibru perfect 
și de o dozare desăvlrșită. 
Este cel mai proporțional din 
toate romanele pe care Ie-a 
scris .Nimic inutil. întuneca
re, de exemplu, era pe alocu- 
rea prea încărcat, mai ales 
de discuțiile și pledoariile per
sonagiilor, care, deși mereu 
interesante, țineau cîteodată 
în loc acțiunea. In Calea Vic
toriei nimic asemănător. Toate 
personagiile trăiesc, descrise 
cu sobrietate și precizie. Ac
țiunea este condusă cu repe
ziciune, intriga Înnodată și 
desnodată fără nici o șovăi
re, fără nici o întîrziere. Des
cripțiile sînt dozate și nu în
curcă atenția lectorului. Este 
un roman făcut după cele mal 
bune formule ale tehnicii mo
derne a romanului".

Cu deosebire este atras Al. 
Philippide de literatura fan
tastică, analizînd cu volupta
te toate scrierile care intrau 
în această sferă. Pentru în- 
tîia oară, Al. Philippide ob

n-aveau ce să scotocească pe 
la noi. Liniștiți și tăcuți. Deși 
se cunoșteau, mai toți erau 
din satele apropiate — vor
beau puțin de parcă n-ar fi a- 
vut ce-și spune. Ori unde toți 
își cunoșteau povestea, își 
curățau ei armele tăcînd ? 
Luau cîlți și-i răsuceau muin- 
du-i în cutia cu unsoare și 
după ce băgau vergeaua-n 
țeava puștii rămîneau multă 
vreme cu privirea-n gol.

— Oglindă să se facă. Nici 
cel mai mic firicel să nu gă
sesc — le spunea din cînd în 
cînd sergentul, de sus, din 
tinda casei, unde stătea în
tins pe-o dungă-n pat, însă 
cu voce blîndă de frate mai 
mare. Era și el de prin ace
leași sate, cu unul dintre ei 
era chiar văr.

Cînd au sflrșit de curățat 
armele, sergentul a cobori t 
și-a pus pe el vestonul si cen
tura, și-a trecut la control. Se 
uita îndelung pe țeava puș- 
tii-n soare să vadă dacă, în 
tot acest timp, și-au făcut da
toria ori doar s-au prefăcut

— Bun. bun, bravo — le 
spunea el pe rînd, acum luați 
un repaus, întindeți-vă sau 
citiți ceva, dar ce dracu’ să 
citiți, că pe-aici nu-i nimic.

M-am oferit să le dau eu 
cîte cărți doreau. Aveam 
în pod tot felul de cărți și 
„Moș Goriot" și „Taina U- 
gandei" și aș fi putut să le 
aduc și de la școală, din bi
blioteca școlii. L-aș fi rugat 
pe Ivănoiu, „Domnule Ivăno- 
iu, dați-mi niște cărți pentru 
soldați' că lui Ivănoiu îi plă
cea armata (tot timpul ne spu
nea la exerciții: „Să fiți ca 
la armată — disciplinați!") 
Dar seraentul Palincaș și-a 
lăsat mîinile în jos, a lehami
te. El ar fi vrut un ziar sau 
o revistă să mai afle ce e 
prin lume, ce e cu războiul, 
nu „Moș Goriot" — povești 
pentru copii.

Seara, tulburat de teamă 
i-am spus tatei.

— Tată, am găsit o haină.
— Ce haină ? mi-a făcut el 

semn să vorbesc în șoaptă.
— O bluză de vînt cu fire

turi. E de ofițer.
— Arată-mi-o, a sărit tata 

din pat. Unde-ai găsit-o? Spu
ne-mi a cui este ?

I-am spus.
— Vino cu mine. Mă bagi 

în bucluc ? Mergi să-i spui 
omului cum ai făcut.

— N-am făcut nimic, tată, 
ți-am spus, a uitat-o pe poar
ta cimitirului și n-am avut 
cum să-l mai ajung. 

servă existența unui fantastic 
latin în proza românească in
terbelică, sesizîndu-i cu finețe 
trăsăturile specifice, în cro
nica la Cetiți-le noaptea I de 
Ion Minulescu (A. L. A., nr. 
476, 19 ianuarie 1930, p. 9); 
volumul ne oferă „povestiri 
fantastice, de un fantastic 
ușor și plin de umor. Calită
țile prozei d-Iui Minulescu 
apar în toată plenitudinea lor. 
Temperamentul optimist și exu- 
berat al autorului își face loc, 
cu tot tragicul subiectelor. 
Nimic din fantasticul întune
cat și cam greoi al nordicilor. 
Este un fantastic latin. Carac
teristică este în această pri
vință viziunea Diavolului din 
prima nuvelă: De vorbă cu 
Necuratul. Diavolul d-lui Mi
nulescu este un personagiu 
simpatic, foarte real în înfă
țișarea lui, umorist, și amu
zant. Un Diavol foarte pari
zian pe care — deși 11 vedem 
la Predeal cu o săptămînă 
Înaintea războiului — îl pu
tem imagina foarte ușor la o 
cafenea din Cartierul latin, 
jucînd bridge și spunînd snoa
ve. Aceasta este și originali
tatea Diavolului d-lui Minu
lescu. Are ceva din diavolul 
din Peter Schlemihl. Dar Dia
volul lui Chamisso era latin 
și el. Rudenia este justificată". 
Și încheia, adunînd toate idei
le Intr-o comparație edifica
toare : „Temperamentul d-sale 
robust și vioi îl face să fie 
mai mult fantezist decît fan
tastic. De asta, chiar unor su
biecte întunecate ca cele din 
Cetiți-le noaptea ! d-sa știe să 
le dea o confortabilă nuanță 
de fantezie și umor, delicioa
să și rară. Proza d-sale, bo
gată și lină, se citește cu plă
cerea pe care o ai sorbind un 
vin roz de Anjou, ușor și sin
cer, luminos și captivant".

ION BÂLU

Tata mi-a explicat gravita
tea faptei și-a repetat poves
tea cu dezertorul de la Pă
dureni.

— Să nu iei nimic de la ei, 
un fir de ață să nu iei, mă- 
nțelegi tu ? Mergi cu mine 
să-i spui locotenentului cum 
ai găsit-o. N-ai ce face cu ea, 
ce poți să faci cu ea ? Treceai 
pe-acolo și ai găsit-o și ai 
venit să i-o dai. Omul se bu
cură, o are în primire și cînd 
o s-o vadă, te-alegi c-o re
compensă. Hai.

Cu tata îmi convenea să 
merg. Oricum, aveam prilejul 
s-o văd pe Cuculina.

La Dorănoaie, în camera din 
față, era lumină și tata a bă
tut în poartă cu o bîtă din 
com luată anume de-acasă 
pentru cîini.

— Explici fără teamă — 
m-a sfătuit tata — de parcă 
simțise că-mi tremurau ge
nunchii.
Eram ca amețit N-aș mai fi 
vrut nimic. Și nici nu știu 
exact cum s-a petrecut. Știu 
doar că m-am întors acasă 
foarte trist

Ieșise, mai întîi, la poartă. 
Dorănoaia cu felinaru-n mînă:

— Tu ești Gheorghiță ?
— Eu.
— Cu cine mai ești ?
— Cu-n copil. Copilul meu.
— Da' ce ai ? Pățiși ceva ?
— O bluză. Ii spui dum

neata domnului locotenent să 
iasă pîn' la poartă. I-am adus 
o bluză.

Dorănoaia a intrat în casă 
și a ieșit tot ea:

— Ce bluză ? Dă-mi-o să i-o 
arăt.

S-a dus cu bluza și a ve
nit fără ea.

— I-a dumnealui, Altceva 
ce mai zici ?

— Ce să zic?
— Ana ta ce face ?
— Ce să facă?
— Ea dumnealui. A uita- 

t-o pe-un gard.
— Atunci... bine... a în- 

găimat tata.
Pe drum tata n-a scos o 

vorbă. Absolut niciuna. Aș fi 
vrut să-1 înjure, să-1 înjure 
numai pentru mine, contele, 
îi scădeau din grade dacă ar 
fi ieșit măcar să ne vadă ? 
Dar n-a vorbit nimic. Apoi, 
ca niciodată, m-a mîngîiat pe 
creștet. M-a strîns lîngă el 
și m-a mîngîiat. Și am și-a
cum credința că tata îmi sim
țise gîndurile, că ținea cu mi
ne și ar fi vrut, ca și mine, 
să fi fost eu locotenent și nu 
contele, să fi avut eu haine
le lui, iar Cuculina s-alerge 
după mine prin tabere și gări.

ATITUDINI EXPRESIONISIE
Nu s-a publicat pînă acum ia 

noi un studiu serios, sistematic 
despre atitudinile expresioniste în 
poezia românească. Atacarea unei 
asemenea teme, dificilă din toate 
punctele de vedere, și-a asumat-o 
poetul și eseistul Ștefan Augus
tin Doinaș fv. Secolul 20, nr. 11— 
12), cu rezultate remarcabile. Au
torul dă de la început o definiție 
a expresionismului („o perma
nență a spiritului uman, o atitu
dine fundamentală față de viață 
și univers, cu consecințe mai mult 
sau mai puțin precise pentru ac
tivitatea artistică") și apoi urmă
rește, identifică trăsăturile, atitu
dinile de ordin expresionist în 
operele lui M. Săulescu, T. Ar- 
ghezi, Lucian Blaga, Aron Cotruș, 
G. Bacovia, Adrian Maniu și Că
rnii Petrescu. Sînt invocate teo
riile cele mai diverse atît din 
literatură cît și din artele plas
tice, o întreagă partitură de idei 
care reușesc să fixeze pe un 
ecran dialectic mecanismul curen
tului, nota sa specifică, valoarea 
lui artistică și culturală, socială 
(denunțarea, revolta și protestul, 
interferențele cu alte curente (ro
mantism, clasicism), o nouă poe
tică, după care Ștefan Augustin 
Doinaș sintetizează, dă o definiție 
foarte cuprinzătoare expresionis
mului : „Subiectivism exacerbat al 
unei epoci de ruptură, tinzînd 
spre redescoperirea unui contact 
extatic cu Absolutul, adesea prin 
degajarea unei spiritualități a so
cialului, Expresionismul reprezintă 
o constantă a spiritului uman 
și, deopotrivă, un cadru de orien
tare artistică, în care un pesi
mism eroic de conținut merge 
mînă-n mînă cu un optimism al 
mijloacelor de expresie". După a- 
ceste clarificări, eseistul tratează 
monografic fiecare poet la care 
se pot identifica atitudini expre
sioniste : M. Săulescu („este un 
adevărat precursor al expresionis
mului românesc") care „pro
duce în lirica secolului nostru 
fiorul mistic și metafizic" înainte 
de Blaga și Arghezi; Aron Co
truș („expresionismul social", 
„poet al elementarului") ; Adrian 
Maniu (emoția „stăruie în desen 
și culoare", „expresionism timid, 
prizonier al bidimensionalitătii pic
turale") poetul e „un Douanier 
Rousseau căruia un popă da țară 
f-a ascuns cartea de zoologie și 
botanică exotică, oferindu-i în 
schimb formele peisajului autoh
ton". Lucian Blana cultivă un „ex
presionism metafizic", face un 
„exces de sensibilitate", iar ex
presionismul lui Camil Petrescu 
„pare aproape programatic". Ște
fan Augustin Doinaș trece în re
vistă sf alți poeți (V. Voiculescu, 
Ion Barbu, B. Fundoianu, Ilarîe 
Voronca, Al. Philipnide), genera
ția de azi : Ion Gheorahe, Ion 
Alexandru, S'ănescu, Ge
orge Pituț, George Alboiu șl’ alții.

CORESPONDENȚĂ E1TERARĂ
Al. Codru — Texte cenușii, su

focate de banalități ritmate a- 
proape penibil : „înfloresc din 
nou salcîmii / și trimit parfumul 
lor / Pin’ la mine împreună / Cu 
un dor răscolitor”. In „O lumea 
mea* și „Țintirimul de la țară" 
vă aflați în umbra tutelară a lui 
Goga.

Nicolae Ioniță — Compuneri 
ale căror stîngăcii nu pot fi 
scuzate de calitatea sentimente
lor care le-au generat : „Ca hol- 
da-mbelșugată sa crească pe o- 
gor / bogat rodul săți (!) fie în 
zgomot de tractor”.

Ion Mîțu-Spiridoneanu — Ra
reori cuvintele capătă vibrații 
aparte. Nivelul rămîne de ama
tor care știe să ritmeze mulțu
mitor și care face caz de arti
ficii ostentative : „Și drumul al
bastru nu se mai termină / Și 
mi-e dor de mama".

Dan Codreanu — Din păcate 
„întunericu timpului" nu poate 
fi destrămat deocamdată. De o 
acută superificialitate, bucățile 
trimise nu ivesc nici o notă per
sonală. Exprimarea e deficitară : 
„vom îngropa păsări la sărutul 
țărînei”, „cerbii lăsați pradă la 
rădăcina pămîntului" etc.

Viorel Varga — Cu „puterile 
iubirii", „porțile chemării” și „mar
ginea uitării" ați intrat total în 
eclipsă.

Gabriel Stănescu — O invitație 
Ia elaborarea mai atentă a tex
telor v-ar fi de folos. In ultimile 
poezii trimise, cenușii și mono
tone, sărace în imagini, într-ade- 
var „zeii mor în cuvînt".

Elena Nestor — Povestea Dalî- 
lei „cu trupul Venerei și trecutul 
Margueritei Gauthier" care oferă 
„cocteil și deconectare" sau po
vestea Iui Gelu „care iubește si
multan două femei” ori a „fetei 
statuare cu desperări abisale" 
ne au amuzat copios. Se pare 
însă că intențiile dv. erau cu to
tul altele, iar hazul e provocat 
de stîngăcia deloc intenționată a 
naraținuii.

I. C.
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G. IBRÂILfANU IN LUMINA 
„SPIRITULUI CRITIC4.

Demonstrația lui Ibrăileanu 
se dezvoltă pe o idee funda
mentală : prin capacitatea de 
„discernămînt" critic, moldo
venii au lucrat pentru „ade
văratul progres", făcînd selec
ție In procesul asimilării cul
turii. Au greșit imitatorii fără 
rezerve ai culturii apusene, ca și 
cei refractari la inovație. Echi
librul critic moldovenesc e o 
medie. Dacă la scriitorii mun
teni există manifestări critice, 
faptul se datorește adeziunii ta
cite la spiritul critic moldove
nesc, care, „a luptat împotri
va curentelor extrem novatoa
re din toate părțile locuite de 
români". înclinat spre con
cluzii subiective, criticul e- 
xagerează, evident, semni- 
semnificația „ralierii". Dacă fi
guri proeminente, de mărimea 
lui Bălcescu, Alexandrescu, 
Ghica, au opus rezistență exa
gerărilor, aceasta s-ar datora 
colaborării la revistele critice 
moldovenești. Dovadă că „orice 
spirit critic de aiurea a tre
buit să se alipească la marele 
curent critic moldovenesc..." 
(XI. Spiritul critic In Muntenia). 
Alexandrescu și Ghica n-au 
fost „de fapt critici", acțiunea 
lor împotriva novatorilor, prin 
intermediul literaturii (ca la 
Alecsandri) exercitîndu-se „in
direct". Se neagă astfel, în 
mod curios, eficienta critică a 
literaturii, supraestimată totuși 
în cazul lui Alecsandri și su
bliniată de atîtea ori. Nici Eli- 
ade Rădulescu nu e acceptat 
„în rîndul spiritelor critice", 
chiar pentru activitatea rezo
nabilă în domeniul limbii pînă 
la al său Paralelism din 1840, 
cînd devine unul din „propa
gandiștii primejdioși ai refor
mării limbii". Deși Bălcescu 
e mintea cea mai clarvăză
toare, meritele lui, sub aspect 
critic, sînt estompate pentru 
a face să rezulte mai viu rolul 
lui Kogălniceanu.

Nimic despre N. Filimon, A. 
Macedonski și alții, mai puțin 
notorii. Singurul scriitor care 
reprezintă „cu adevărat" spi
ritul critic în Muntenia e Odo- 
bescu, „sinteză de criticism și 
patruzecioptism pur". Antilati- 
nist, susținător al curentului is
toric popular, Odobescu a fost 

colaborator al României lite
rare și zelator al lui Russo, 
ale cărui Cugetări (postume) le 
publică. Din colaborarea la 
România literară de la Iași, 
sporadică, și la Românul lui 
C.A. Rosetti, cu articole, Ibră- 
îleanu deduce „posibilitatea 
sintezei criticismului moldo
venesc cu patruzecioptismul 
muntenesc". Ca efect al „rali
erii" la spiritul critic moldove
nesc, — soluție foarte elastică 
— oricine răspunde echilibrului 
promovat de moldoveni, convine 
ca fizionomie, acestui spirit 
modelator. E un spirit echili
brat, urmînd „Ie juste milieu".

Pînă la 1866, prin Kogălni
ceanu, „spiritul novator și 
spirituil critic merg împreună 
într-o fericită sinteză", constată 
Ibrăileanu în încheierea studiu
lui. Ulterior se produce sepa
rarea tendințelor, încît libera
lismul practicat de munteni .în 
manifestările lui extreme, ră- 
mîne să reprezinte spiritul no
vator", în timpul ce junimis
mul, îmbrățișat de moldoveni, 
„rămîne să reprezinte spiritul 
critic, negativ". Scindarea 
tendințelor, „ruptura", a fost 
pentru istoria contemporană 
a României o „nenorocire". 
Căci, lipsind discernămîntul, 
„Junimea vrea să stăm pe loc, 
dacă nu să ne întoarcem puțin 
îndărăt" ; Eminescu sfîrșește în 
în paseism; socialiștii propun 
„să sărim cine știe unde, în 
necunoscut". Imaginea lui Ko
gălniceanu e din nou evocată 
ca un model de echilibru. „Da
că spiritul novator ar fi mers 
alăturea cu spiritul critic, ca 
în vremea, ca în persoana lui 
Kogălniceanu, — spiritul nova
tor îmbărbătînd spiritul critic, 
timid prin firea sa, spiritul 
critic moderînd spiritul no
vator, temerar prin firea sa, — 
sîntem siguri, zic, că țara 
noastră ar avea astăzi un 
alt aspect".

Concluzie de reținut: „re
întoarcerea la atitudinea lui 
A .Russo și M. Kogălnicea
nu", cu adaptarea acestei 
atitudini la realitățile de du
pă 1900, ar soluționa criza, 
îndepărtat de socialism, dar 
combătînd fondul conserva
tor al sămănătorismului, Ibră
ileanu proclamă o poziție 
moderată, de aspect liberal 

burghez. Viața românească, 
în concepția sa, se vrea 
continuatoarea unui echilibru 
pe care alte publicații urmea
ză să-l recunoască. In virtu
tea .ralierii", Brătescu-Voi- 
nești, Ion Agîrbiceanu, Gala 
Galaction și ceilalți, din alte 
provincii, colaboratori ai re
vistei, sînt priviți cu simpa
tie. împotriva modernismului 
duce, în schimb, o veritabilă 
campanie, cu toate că Arghe- 
zi, Minulescu și alții publică 
la Iași.

Criticat de N. Iorga, con
testat de alții, Ibrăileanu mar
chează, ca autor al Spiritului 
critic, un punct de plecare 
care a favorizat noi sinteze. 
Cum s-a remarcat, Istoria ci
vilizației române moderne 
de E. Lovinescu (1921 - 1924), 
concepută ca o replică, reia 
de fapt viziunea dialectică a 
criticului ieșean. Un volum 
are în vedere fondul novator 
(Forțele revoluționare), altul, 
contrariul (Forțele reacționa
re), pentru ca în cel de al 
treilea să se schițeze, fără o 
perspectivă științifică, Legile 
civilizației române moderne. 
Fără să retracteze ceva, Ibră
ileanu revine, de cîteva ori, 
în articole, punctînd și nu- 
anțînd vechile opinii. Spiri
tul critic devine, în conti
nuare, o coordonată a ori
ginalității, de aceea referin- 
du-se la Caracterul specific 
național In literatură: (Viața 
rom., 1922, nr. 11), specifi
citatea e condiționată de le
gătura cu „realitățile" noa
stre. Alecsandri, „chiar cînd 
localizează o comedie ori o 
farsă franceză, pune în ea 
atît de mult din realitățile 
noastre, o atitudine atît de 
națională și o limbă atît de 
românească și caracteristică 
personajelor, încît comediile 
lui localizate sînt documente 
indispensabile". Factorii „spe
cific naționali" apar mai pa
lid la unii scriitori munteni, 
ca urmare a influenței „exce
sive" exercitate de literatu
rile străine. Incăodată mol
dovenii sînt citați pozitiv: 
Creangă și Sadoveanu repre
zintă, în literatură, „maxi
mum de românism". In gene

ral, „istoria politică și soci
ală, istoria limbii și a lite
raturii sînt cultivate mai mult 
de moldoveni". In Muntenia, 
mai atrasă de politică, se dez
voltă genul oratoric și lirica 
patriotică.

Dar insistența lui Ibrăilea
nu în demonstrație nu o- 
fensează, nefiind vorba de 
.regionalism" îngust. Niciodată 
nu intervine spiritul exclu
sivist. Disocierele sînt făcute 
din pură plăcere intelectuală. 
Cum caracterele literaturii 
din Moldova se găsesc și la 
cea din Transilvania, conclu
zia e că în aceste provincii, 
diferite ca evoluție istorică, 
sînt mai mulți scriitori spe
cifici decît în Muntenia, unde 
proza mai veche e reprezen
tată «prin romanele nule ale 
lui Bolintineanu", prin romanul 
lui Nicolae Filimon, „impor
tant ca document, dar secun

gIlceava înțeleptului cu lume
(urmare din pag. L)

pra lumii, căci, la urma urmelor, ținta al
cătuitorului acestui volum a fost și a ră
mas aceea nu de a documenta asupra în
tinderii unei activități publicistice proli
fice (ar fi fost deajuns o sîrguincioasă bi
bliografie I), ci de a face palpabilă, evi
dentă, o concepție antropologică, înteme
iată pe o scară de valori riguros definite, 
care vine să îmbogățească substanțial cul
tura noastră națională și-i permite să se 
definească, să se distingă odată mai mult 
în concertul culturii universale.

Se degajă din totalitatea textelor in
trate în alcătuirea volumului Gîlceava 
înțeleptului cu lumea, mai mult de
cît acuitatea unui observator avid, o vi
ziune programatică asupra noastră înșine 
ca popor cu o veche experiență istorică 
transfigurată într-o forță spirituală speci
fică, condiționînd putința de a înfăptui 
monumental și pentru secoli. Din această 
cauză, articolele grupate acum pentru pri
ma dată laolaltă nici nu-și mai păstrează 
statutul de piese izolate ; alcătuiesc un sis
tem complex de vase comunicante, ițele 
aceleiași țesături din oare au fost croite 
romanele și toate celelalte lucrări capitale. 
O linie continuă de preocupări face ca ar
ticolul din 1948 despre „Marea arhitectură" 
să răspundă celui din 1928 despre .Teza 
monumentalului" și amîndouă să ofere, în 
fapt, scheletul gîndirii lui Ioanide. Cînd 
tot în 1948, discutînd afinitățile dintre 
muncitori și intelectuali, respinge ca pe 
o „superstiție" ideea că intelectualul s-ar 
distinge prin „adîncime" („Un intelectual, 
vorbesc de cei veritabili, nu-i mai adînc, 
ci doar specializat în a observa anume 
raporturi ale naturii..."), nu face decît să 
reformuleze, aplicat la împrejurări, o opi
nie altădată discutată în termeni de spe
cialitate în disputa cu Camil Petrescu des
pre roman, unde demonstra că între Kant 
și țăran nu-i deosebire de „complexitate".

dar ca artă", scrierile lui 
Odobescu, «importante ca ar
tă", însă lipsite de semnifi
cație ca „documente omene
ști".

Produs spiritual al anilor 
1885-1900, care-i conferă am
prenta, G. Ibrăileanu evolu
ează contradictoriu. Eseul 
său, Spiritul critic în cultu
ra românească, lipsit de lian
tul care să-i dea perfecta 
soliditate, e ilustrativ. Per
spectiva materialist-istorică și 
oscilațiile ideologice coexistă 
pe aceeași pagină. Interesul 
nu stă în tăria eșafodajului, 
nici în geometria argumen
telor. Fixat în convingerile 
sale, constructorul de teorii 
se lasă antrenat — fără fa
natism — spre silogisme false. 
Dincolo de limitele de an
samblu, lucrarea impresionea
ză însă și incită la meditație 
printr-o excepțională finețe 
intelectuală. Spirit întrebător, 

„înotînd în probleme*, auto
rul e un personaj captivant, 
o conștiință-oglindă la care 
monologul se transformă, la 
tot pasul, în dialog cu sine 
și cu alții. Limbajul de as
pect vorbit, familiar, ne in
troduce în intimitatea acestei 
conștiințe ardente, pusă în 
mișcare de o pasiune pentru 
idei, enormă. Nu e pagină 
din care să nu reținem cel 
puțin o observație scăpără
toare. Chiar dacă poartă pe 
ele urme de zgură și cenușă, 
zeci de observațiii fragmen
tare, despre scriitorii comen
tați (Alecsandri, Eminescu, 
Caragiale) s'înt niște eseuri 
în embrion. Ca morfologie, 
Spiritul critic are analogii cu 
amplele cercetări ale lui Paul 
Hazard privind La Crise de 
la conscience europeenne 
(1680-1715).

CONST. CIOPRAGA

Construindu-și „sistemul" său, Călinescu 
nu aspiră spre absolutul metafizic, nu plu
tește în amețitoare abstracțiuni, ci își fău
rește un îndreptar propriu de orientare 
printre oameni și în condițiile acestui loc. 
înaintea obiectivitătii, este de apreciat la 
el concretețea, situarea în cea mai vie 
actualitate fără a se rătăci în efemerul 
comun.

Neașteptat de limpede se va vedea abia 
după lectura acestui volum consecvența 
lăuntrică a gîndirii călinesciene, evoluția 
sa continuă pe anumiți parametri omogeni. 
Participarea atît de însuflețită, spontană la 
edificarea lumii noi de după 23 August 
1944 n-a necesitat o „ruptură" cu trecutul 
său. Pentru G. Călinescu susținerea unei 
concepții socialiste nu i-a pus problema 
de „adaptare", ci l-a stimulat tocmai în 
direcția maximei revitalizări a convinge
rilor sale fundamentale întemeiate pe pri
matul muncii, al construcției durabile în
tr-o totală dăruire. In perspectiva timpu
lui este limpede că nu făcea gesturi de 
plat oportunism ci se conforma celor mai 
intime convingeri Se înțelege, nici el nu 
avea pretenția, nici alții nu vor vedea în 
G. Călinescu un judecător absolut al si
tuațiilor, mai ales sub aspectul lor politic, 
și nu pentru vreo presupusă infailibilitate, 
merită să fie reactualizate opiniile sale 
(chiar și acelea infirmate de cursul eveni
mentelor, dar — să recunoaștem, acestea 
sînt rare!).

Volumul care așteaptă să prezinte citi
torului fidel partea de moralist a activi
tății călinesciene se nutrește dintr-o vi
zionare critică integrală și-și propune să 
predispună la o stare de percepție simi
lară. Nu rămîne decît să se bucure și de 
adeziunea entuziastă a editorului, pe masa 
căruia își așteaptă rîndul de multe și lungi 
luni de zile, pentru ca într-adevăr <31- 
ceava înțeleptului cu lumea să îmbogă
țească biblioteca iubitorului de literatură.

ION CARAION: CiRTIȚA Șl APROAPELE
Poezia lui Ion Caralon poate fi definită ca un dialog 

tragic, aș zice, extraordinar de tragic, al sensibilității este
tice și sociale cu sensul sau non-sensul condiției umane, 
contemplată, consumată intens, asimilată prin canalul dra
maticului pur pînă la starea de poezie-existență, efectiv 
reflectată ca atitudine iilozofică. Structura poeziei sale este 
subterana, plînsul, candoarea metamorfozată în chin, durere 
cu ecouri apocaliptice, de infern moral. Poezia subteranei 
este cea a duratei, a emoției permanent deschisă suferinței, 
fluxurilor dramatice care nu se risipesc, nu Încetează de a 
sedimenta structuri lirice dintr-o firească nevoie de justi
ficare, de transcendență, de echilibru și de destrămare con
tinuă. Poetul trece pragul infernului și spiritul ascunde ne
liniștea in vocea poeziei. Existența agonică la o imagine 
lirică, de neconfundat cu dezolarea programatică. Totul este 
dirijat de o conștiință morală reală, pură, care reușește să 
domine dimensiunile tragediei subterane în partituri ex
celent conduse spre ideca de existență — poezie. Ion Caralon 
e un Don Quijote modern care a înlocuit în textele lirice 
morile de vint cu subterana dostoievskiană, convins de viața 
poeziei: „Dragostea, muzica. Dumnezeu / și alte cîteva mari 
singurătăți / m-alungau și m-ademeneau spre cetăți / prin 
care mi-am pierdut nopțile. / Căci viața mea a fost mai mult 
noapte.... (dintr-un poem pierdut) // Pe zidurile / erihonului 
Ierburile crescuseră Înalte / ca extazul / niște lipsă de singe 
umple lampadarele de infinit / Li-Tai-Pe coborîse sub apă 
să ia luna... / Byron Înfrunzind la Misolonghi / Petoffi cu 
slngele leoarcă de steaguri / o liră deshidratată Giordano 
Bruno pe rug / Dante și Ovidiu Împart absurditatea tiranilorI 
c-o lingură in formă de templu / Holderlin și Nerval își 
schimbă fantomele / vezi, Ezra Pound, America se termină 
în Italia... / Intre tîlhărie și dragoste stă un pahar cu bala
de I din care I au băut Villon cu Margot / Și Milton umbla 
orb prin paradise / cu miinile fiicelor Iul să culeagă / nemu
rirea / Sosesc triburile de tenebre și lacrimi" (Vizite).

Poemele se structurează, deschid o idee, favorizează o 
stare lirică din acceptarea sentimentului dramatic, din posi
bilitatea de a nu confunda realul moral cu masca. Poezia 
este o cunoaștere a răului prin refuzul lui, prin cinismul și 
disprețul față de un conformism banal care se prăbușește 
în cuvinte moarte. Ion Caraion e un poet al sacrificiului 
moral. Expresia devine un vulcan în erupție: cuvintele se 
sperie de materialitatea emoției, de sensul ce-1 pot Îmbrăca, 
iar vlslele lor despică neînțelegerea, golesc răul și rechea
mă spiritul de ordine, de superioară și profundă reflecție: 
„Din vorbe nu se fac plini / plinele se fac din lacrimi, / dar 

cu vorbe se ia plinea de la gură / și se înmulțesc lacrimile.// 
Cine înmulțește lacrimile, cum poate fi om ? // Fiecare vorbă 
are o credință / aidoma soartei sale / Cînd pleci din ea,/ 
pleci din slngele tău. // Din vorbe pot ieși gloanțe. / Cine 
crede în gloanțe mai mult decît în oameni, / cum poate fi 
om 1 / Cred numai în oamenii ale căror vorbe sînt oameni." 
(Vorbe și plini).Reconstituirea universului ca valoare mora
lă, istorică este un exces al sensibilității prin re-construcție 
lirică, căci poetul e, ca și Camil Petrescu, unul dintre aceia 
care au văzut idei („Am văzut lumea și am văzut ideile"), 
act de natură expresionistă, de comparat cu ciudatul pictor 
Griinewald, dar mai ales cu starea de maximă concentrare 
a ideii în expresia-emoție. („Această inimă niciodată n-o 
să mai fiarbă: / i-am ascultat înțelepciunile și-i cunosc 
înțelesul"). Totul este esențializat, condus spre o finalitate 
spirituală deschisă noutății printr-o dialectică poetică care

cronica literară
nu exclude valoarea limbajului („se deschid lucrurile se 
închid lucrurile / cine se apără de vorbe și cine apără 
vorbele ?")

Refluxul unor așa zise influențe din Bacovia există, 
dar nu în sensul dezagregării materiei totale, ci al conști
inței tragediei subteranei unde răul și binele, logicul și 
absurdul se identifică cu poezia care devine un spectacol 
mai apropiat de montajul dantesc: „Nimic nu-i absurd și 
nimic nu e logic. / Seara mă-ntorc și m-așez în sicriu, / sub 
toată — oboseala de timp ontologic — / și tare-i tîrziu... 
și tare-i tîrziu..." Ideea din ultimul vers e de esență baco- 
viană, dar Ion Caraion o explică, o promovează printr-un 
sentiment al morții care deja și-a ridicat, definit, sensul de 
„cadavru viu" cum ar spune Lev Tolstoi. Spectacolul liric 
se derulează pe o pînză de Goya și scenele intonează inter
mitent un cîntec în care dezastrul, neștiutul, zădărnicia, ex
tazul devorează sublimul: „Năpîrcă! năpîrcă I eu cînt și 
tu-njuri, / și-i noapte, și-i toamnă, și nu știu ce cînt. // Ce 
fel de gîndac să-mi bea plictiseala ? / Acum, cînd rîde, rid 
ochii sălcii./ Eu însumi prin mine arar întîrzii, / ca un om 
care moare și-și tăinuie boala". Esența spectacolului e fără 

mască: „Un cimitir de plslă e totul. / Cînd nici Un început 
nu mai începe de-acum, / sub pomul de aur cu țopăitul pos
tum, / mi-aud de departe funingea și ciotul". Prelungirea 
viziunii bacoviene declanșează cu rapiditate o imensă fur
tună : „O scîrbă de viață cu febre și come / Iîncezește în 
mine din nu știu ce veac. / Mi-i număr lichenii de pe tibii 
și tac / între oasele mele ca între primele dogme. // Intre 
oasele mele ca între primele dogme, / ascult despletirea 
din lut și din vînt, / cum se tîrîie brînca în gîrlici de so- 
dome — / și-s singur, și-i toamnă, și nu știu ce cînt...* 
(Pierdere). Starea specific bacoviană o întîlnim și în alte 
texte, care evident, nu sînt copii după model, ci realități 
poetice originale. Inteligența artistică a Iui Ion Caraion 
refuză o preluare a temelor, o simplă prelucrare a lor. 
Poetul prelungește o experiență lirică clasică într-un registru 
modern dintr-o evidentă afinitate morală și estetică: „Am 
crengi pe mine și îngeri / De melancolii încîlcite. E-o nin
soare / teribilă. / Amintirile mele, lăsați-mă singuri// Teri
bilă noapte și fără nici o iesle... (...) / Se îndeasă timpul./ 
Lăsați-mă, lăsați-mă, lăsați-mă singur 1“ sau „Și erau vino
vate toate culorile ... / Dezolare. Siguranță. Trebuia o nebu
nie 1". Tehnica lui Bacovia e prezentă: „Perdele. Viol./ Ard 
la ferestre / lămpi de petrol •, / rar, cîte-o veste... / golul, 
mai gol..." (Prolegomene).

Lexicul poeziei lui Ion Caraion este nu o dată dur, natu
ralist, căci subterana include sondajul, cuvîntul țipăt, rană 
deschisă, coșmar, suferință, absurditate. El amintește pe al 
lui Tudor Arghezi din Flori de mucigai și culorile din pln- 
zele lui Bosch: „Noapte cu bube, Stătută ca o baltă. / Mă-n
torc de pe lumea cealaltă. / Dracul mină caii. Surugiul doar
me. / Luna atîrnă de pe cer ca o tenie. / Orb și fără părinți, 
mută vedenie, / între cranii și arme. / Vin de pe vremea 
cînd slngele picura din ponoplie. / Cine știe, gîndule, cine 
știe... / Apocalipsul a fost și s-a dus. / E ca-n lepădătura 
de Petru a Iui Isus. / Spunlndu-i că-1 va părăsi / (Petru era 
om: cu temei, cu vise) / Christ se părăsise // el mai înliJ 
Și / iubeam odinioară o fată... / (...) Popoarele secetei cu 
nările-n vînt / ne-au luat dumnezeii și-au plecat cu ei în 
pămînt" (Așteptaserăm ziua a opta...)

Ion Caraion e un poet al existenței tragice („Să ai mm 
multă inimă decît ii trebuie lumii...."), o conștiință supe
rioară („N-am făgăduit nimănui niciodată destinul"), un 
autor modern cu o rară și fecundă sensibilitate estetică 
și socială.

ZAHAR1A SANGEORZAN



lirică universală

HEINRICH HEINE
CHUDE HAROLD

Barcă sumbră ca o umbră 
Trece tristă peste lac. 
Cioclii-n glugă stau in rugă 
Și fâcind de strajă tac. 
Alb la față, fără viață, 
Stă poetu-ncremenit. 
Ochii-albaștri către aștri 
Stăruie necontenit.
Voci de țtime-n adincime 
Cheamă dureros și stins. 
Și sub barcă valul parcă 
Se destramă ca un plins.

R. M. RILKE
UNEORI

Uneori, cînd noaptea-i mai sumbră, 
vintul agil se trezește ca un copil 
ți coboară singur, tiptil, 
către sat, pe-o alee de umbră.

Dibuind, se oprește in vale, 
ți acolo ascultă, cu ochii pierduți : 
ți casele, în jur, sint toate pale, 
ți stejarii sînt muți...

EUGENIO MONTALE
TIPARUL

Țiparul, sirena 
mărilor reci ce părăsesc Baltica 
spre a ajunge în mările noastre, 
in estuarele ți fluviile noastre 
urcîndu-le-n adine către izvor, sub val potrivnic, 
din braț în braț ți-apoi 
din fir în fir, tot mai subțiri, 
tot mai lăuntric, tot mai inspre inima 
de cremeni, strecurindu-se 
printre meandrele cu mii, pină-ntr-o zi 
cînd o lumină scăpărată din castani 
i-aprinde saltu-n bălți cu apă verde, 
in gropile care coboară 
din Apeninii povirniți către Romagna ; 
țiparul, torță, bici, 
săgeată a Iubirii în pămint 
pe care numai ole noastre ripe sau secatele 
piraie pirenaice-l conduc din nou 
spre paradisurile fecundării ; 
sufletul verde care caută 
viață-n locuri unde mușcă 
doar dinții secetei și dezolării, 
scinteia care spune 
totul incepe-atunci cind totul pare 
carbonizat, copac înmormîntat ; 
scurt curcubeu, și geamăn, poate, 
celui ce se-ncastrează intre gene, ți pe care 
îl faci, intact, s-arunce raze clare 
spre fiii omului, cei înglodați in mîî, 
poți tu 
să crezi câ nu ți-e frate ?

SISTRU FĂRĂ VLAGĂ

Sistru în vint, fără vlagă, 
al unui greier pierdut, 
abia atins ți căzut 
în toropeala pe care-o propagă.

Vorbesc, din adincimea vastă, 
în noi secretele vin : 
această lume a noastră 
abia se susține.

Dacă le faci semn, in pestrițele 
vinturi tremură, putrezite, 
rămășițele 
pe care vidul nu le înghite.

Apoi, gestul se anulează ; uimită, 
orice voce se stinge ;
spre vărsarea ei se prelinge 
viața scrumită.

PIERRE EMMANUEL
OFRANDA LACRIMILOR

Tăcere, tu de-auzuri de ingeri susținută, 
Care reiei pe trepte înalte ca de flaut 
Fraza, pierdută apă : spăimintătorul cor 
De-alămuri de navale de tunuri și de răget 
Este negat de-un tandru izvor ce răspindește-n 
Deșertul vast o rouă de păsări I Da, suspină 
Nu istovi ofranda de lacrimi in cuvinte, 
învață omul, sfinte îmblînzitor I învață-| 
Acest cînt prins in piatră ce murmură și pare 
Asemenea cu unele ritmuri mari de singe.

In românește de 
ȘTEFAN AUG. DOINAȘ

— Domnule Mimmo Morina, 
activitatea dv. demonstrează o 
anumită contribuție la propa
garea artei. Mă adresez deci 
lui Morina poetul: Care ar fi 
punctul dv. de vedere privi
tor Ia rolul poeziei de a sta
bili noi raporturi umane 7

— Modesta mea contribuție 
consistă în a fi avut curajul 
de a spune lucruri pe care 
unii din noi vor să le ascun
dă. In cea mai mare parte ar
ta și adevărul se identifică. 
Prefer ca formă de expresie 
poezia deoarece aici găsesc 
posibilitatea de a spune liber 
și cu dezinvoltură tot ceea ce 
frămîntă conștiința mea și ceea 
ce frămîntă conștiința umani
tății în care trăim. De aici se 
deduce că poezia aduce cu 
ea, sub anumite aspecte, me
saje care bine dozate șl in
terpretate pot servi ca limbaj 
universal și punct de interfe
rență pentru oameni de ten
dințe diverse îmbunătățind ra
porturile lor și anulînd neîn
țelegeri.

—-Vă aparfine definiția de 
„poezie iară frontiere". Arta 
In general și poezia în spe
cial : pot, după opinia dv., să 
apropie oameni de națiuni și 
culturi diferite ?
i

— „Poezie fără frontiere" nu 
este o frază lipsită de conți
nut, cum cred destui, ci o rea
litate care în zilele noastre 
începe să se concretizeze tot 
mai adînc. Din timpurile stră
vechi Aed-ul era cunoscut ca 
un om liber și umbla peste 
tot bine primit fiind ca sim
bol al artei și-al poeziei. Sub

această formă trebuie să ac
ceptăm poetul contemporan 
care poate fi gustat de toți, 
indiferent de limbă, naționali
tate, rasă sau crez politic, cu 
condiția că nu se va refugia 
în norii imaginației și-ai fan
teziei, ci va exprima într-un 
limbaj modern și valid aspira
țiile epocii noastre.

— In anul 1964, cu ocazia 
aparifiei volumului „Le fra- 
gole* („Fragii") critica vă 
considera un poet angajat. Ce 
ne putefi spune despre condi
ția angajării dv. 7

— Atunci cînd am publicat 
„Fragii", o critică mă procla
ma „poeta d'impegno" pentru 
că am abordat în paginile a- 
cestei cărți probleme ce re
flectau aspecte ale vieții co
tidiene și în particular atacam 
anumite fațete ale moravurilor 
politico-birocratice ale demo
crației occidentale. Cred că 
toți poeții adevărați ar trebui 
considerați „angajați", întru- 
cît există un loc, chiar ascuns, 
unde se simțe forfotul socie
tății și, indiscutabil, conștiința 
intrinsecă a poetului; chestiu
ne fundamentală pentru poe
zia în sine,

— Sinteți acela care în pa
ginile revistei de cultură „Ven- 
to Nuovo" ați introdus la ru
brica „Rasegna della poesia 
europea contemporaneea" 
(„Spicuiri din poezia europea
nă contemporană") o serie de 
poeți români publicați în ve
cinătatea unor autori lirici de 
naționalitate diversă. Exemplul 
și titlul rubricii mi-a servit de 
pretext pentru Întrebarea: E- 
xistă o idee de poezie euro
peană 7

— Am ales această modali
tate, ea permițîndu-mi răspîn- 
direa poeziei în lume și sînt 
convins că în asemenea mod 
se poate contribui la cauza 
păcii universale. In zilele 
noastre conceptul de „poezie 
europeană* trebuie să fie un 
punct de întîlnire pentru po
poarele care de-a lungul se

THOMAS VAEENTIN
LIBERTATEA, 

BĂTRÎNA
O pasăre, — un canar de culoarea conu

lui de molid tînăr, — călătorea cu tramva
iul pe linia 14 in direcția cimitirului Sud- 
friedhof însoțind-o pe bătrîna sa Doamnă. 
Aceasta arăta foarte în vîrstă și cel care ii 
purta de grijă era canarul. Fața bătrinei 
era fleșcăită și atîrna plină de riduri, termi- 
nîndu-se cu o bărbie asemeni unui ciucure 
roșu de curcan. Doamna își deschise poșeta, 
îmbibă un tampon cu parfum de narcise 
și-și șterse cu el cutele ca niște negri șer- 
pișori care coborînd din păru-i, i se încolă
ceau spre ochi. ,

In tramvai, călătorii moțăiau pînă la sta
ția următoare ; apoi, tropăind unul după 
altul, deschideau gura, adulmecînd aerul 
proaspăt de-afarâ. Vatmanul își rezemă de 
vagon ștanga lui lucitoare și se descheie la 
gît. De pe articulațiile tumefiate ale picioa
relor bătrinei doamne se revărsau bucle de 
piele ieșindu-i prisoselnic pe deasupra pan
tofilor ei lăcuiți, de păpușă. Iși încrucișă 
fericită gleznele și încercă să ușureze astfel 
sarcina câlcîielor. Canarul era din ce în ce 
mai îngrijorat. La o curbă, tramvaiul avu 
o zguduitură și-n urma lui, de pe șine, iz
bucni un mănunchi de raze seînteietoare. 
Intre acestea, pe cînd vagonul înainta hur
ducat, doamna întoarse cu îmbufnare capul 
spre asfințit. Canarul urmărea zbuciumul uși- 
ței de alamă a coliviei, ale cărei încuietori 
săreau din balamale. „Beppi", strigă el.

Punea foarte mult suflet în rostirea aces
tui cuvînt care, de altfel, era singurul pe 
care-l înțelegea bătrîna Doamnă, în afară, 
desigur, de numele său, și ar fi dorit nespus 
s-o ademenească și pe ea să iasă afară 
în lumea lui sălbatecă. „Puteți să vă întin- 
deți picioarele pe drugii coliviei mele".

Bătrîna Doamnă îi zîmbi, dar nu-i urmă 
îndemnul. Canarul ura colivia mare în care 
se găsea și se hotărî să zboare la bătrînă. 
Dar fiindcă temerile îi întrecură măsura, vă- 
zînd cum prietena lui își încrucișează din 
nou în altă poziție gleznele picioarelor, zbură 
sfidător pe șapca vatmanului și o strigă 
drăgălaș și precis : „Beppi".

INTERVIU CU
MIMO MORINA

colelor au avut aceeași civi
lizație, fiindcă Europa există 
nu numai geografic dar mai 
ales în conștiința și cultura 
popoarelor.

— Domnule Morina, vă gă
siți după doi ani pentru a 
doua oară în România. Care 
sînt impresiile dv. despre fora 
noastră și despre contactele 
făcute aici 7

— România este o țară mag
nifică și generozitatea oame
nilor este de-a dreptul covîr- 
șitoare. Pentru mine, om din 
sudul Italiei care am trăit 
mult timp în nordul Europei, 
a reveni în România este cum 
m-aș întoarce în Sicilia mea. 
Blîndețea climei și frumusețea 
peisajelor îmi revocă aerul 
de acasă. La București am a- 
vut întîlniri foarte interesan
te cu personalități ale litera
turii dv. Am avut onoarea și 
plăcerea de a mă întîlni cu 
scriitorul Eugen Barbu, de alt
fel cunoscut în străinătate, cu 
care am avut un interesant 
schimb de idei și opinii.

— Deoarece ultimul volum 
de versuri „Sei tu la terra", 
premiat de Președentia Consi
liului de Miniștri al Italiei, a 
apărut de curînd, nu-mi răml- 
ne decît clasica Întrebare re
portericească : Ce proiecte a- 
veți 7

— Asemeni tuturor celor 
pasionați de meseria lor ini
ma mea este plină de proiecte 
și speranțe. Cred că niciodată 
nu voi putea pune o barieră 
producției mele poetice. A 
scrie versuri, pentru mine, 
este mod prin care filtrez toa
te tentațiile. Asta nu înseam
nă că mi-aș atinge toate o- 
biectivele. In colaborare cu un 
activ grup de poeți români 
pregătesc la o editură din 
Florența o antologie de poe
zie contemporană românească 
care va apare probabil în a- 
nul viitor și va fi prefațată 
de scriitorul Eugen Barbu.

DAN CIACHIR

MARINA
I VET AEVA:

POEZII
Marina Țvetaeva este poeta 

care își consumă indiferența, ex
tazul, siceritatea ca să se regă
sească într-o seninătate lirică, 
să-și potolească, ca și Serghel 
Esenin, voluptatea existenței fre
netice prin poezie, să-și restituie 
erosul între refuzul contemplat 
și deslănțuirea vulcanică, cu re
flecții ironice sau regrete tardive, 
care dovedesc un spirit vohibil 
(„Eu sînt Schimbarea — mă chea
mă Marina — / Sînt spumă de 
mare fragilă 1"), d’’namic și mat 
ales cu predispoziții snre dărui
rea totală : .înalt mă mistui, 
toată-n vers si-n fante / / Mă 
mistui înăltîndu-mă mereu*4. Poe
zia este pentru Marina Țvetaeva 
un dialog interior care are ca 
temă dragostea, moartea CO. 
cîti, C’ti pieiră-n negre bez
ne, / Intinse-n zări, departe ! f 
De pe pămînt și eu la fel de 
lezne, f M-oi prăvăli în moar
te"), dar mai ales neliniștea, sen
timentul de libertate, de necon- 
formism : „Aș vrea să trăiesc 
simplu și clasic pe lume, / Ca 
soarele, nendu’a, sau calendarul 
meu, / Zvelt sihastru laic, în în
țelepciune, I Ca orice zidire a 
lui Dumnezeu. / / Stegar să-mi 
știu gîndul si reazăm firesc /, 
Drum liber să am, ca o privire 
sau rază ; / Clasic — cum scrib 
— și concis să trăiesc. / Cum a 
lăsat Dumnezeu și cei dragi nu. 
mă lasă". Marina Țvetaeva e 
poeta în al cărui registru liric 
timpul înflorește din nepăsare, 
acțiune, vîrstă. biologică. din pa
siune si indiferență, totul reali
zat sub impulsul autenticității • 
„sunt / A<-o’o unde toate-s mai 
adevărate / Ca versul..."

Traducerea versurilor noetel e 
realizată remarcabil de Aurel Co
vaci și Ion Covaci, iar compe
tenta, imformata prefață e sem
nată de A. E. Baconscky.

IA RtVUE
DI PARIS

CANARUL Șl 
DOAMNA
Șapca avea un miros îmbicsit, dor dinspre 

ușă adia o undă de aer rece și delicat. In 
clipa aceasta, bătrîna doamnă se ridică, 
hlobănindu-se buimăcită, după colivia ei. 
„Beppi", îi întoarse ea, mișcată, răspuns. 
Canarul se înspăimîntă pînă-n adincul ini- 
mii.Zbura înaintea prietenei sale, printre lu
mea lui, cînd o rafală îl scoase afară în 
împărăția lui sălbatecă. Iși reveni însă din 
zăpăceala lui și fîlfîi pe lîngă tramvai. In 
momentul cînd observă câ bătrîna Doamnă 
a apărut în ușă, se așeză pe-o cutie de gu
noi de pe bordura trotuarului.

, Beppi", strigă bătrîna Doamnă căutîn- 
du-l insistent cu ochii și strigă și el însuși 
cu înfricoșare și grijă, cînd, deodată, bă
trîna căzu așa cum cade o păpușă de pe 
sofa... Picioarele îi erau acum azvîrlite în 
dezordine pe pietriș, fusta i se ridicase mult 
peste genunchiul rotund deasupra căruia 
se. zărea o jartieră, într-o mînă își ținea 
strîns poșeta burtoasa, în cealaltă avea co
livia de alamă. Lîngă obrazul ei încrețit era 
cușca. Aceasta stătea perpendicular lîngă 
fața plină de riduri iar negrii șerpișori ai 
ridurilor ei se încolăceau și se umflau re
pede, parcă,, zvîcnind. Canarul fîlfîi din aripi 
și se așeză îndărăt pe ștanga lui din cușcă, 
înghițindu-și frica.

„Beppi" îi strigă bătrinei de mai multe 
ori. ,

Tramvaiul schelălăia pe linie, zmuncin- 
du-se, după care se opri, calm, iar vatmanul 
sări de pe scară, gesticulind inutil din miini 
a neputință. Intre acestea, pasagerii for
maseră un cerc croncănitor în jurul bătrinei 
doamne. „Dar pasărea s-a ghemuit la loc 
în colivia ei", a mai spus, impresionat, vat
manul, ridicind-o. Canarul adulmecă cu pre
cizie mireasma parfumului de narcise care 
se infiltrase ascuțit în aerul zilei de iulie.

„Ce neînțelegere" murmură el, „Ce lipsă 
de înțelegere I"

Și-și ascunse mîhnirea sub verdele uneia 
din aripile lui de culoarea conului de molid 
tînăr.

In românește de ION ISTRATI și 
GLORIA LĂCĂTUȘU

In curînd nu va mai apare La 
Revue de Paris. Fondată de Dr. 
V6ron, (directorul operei pari
ziene pe atunci) în 1829, această 
revistă găzduiește scrieri de No- 
dier, Balzac, Sainte-Beuve, tra
duceri de Walter Scott. In 1834 
Buloz, care condusese orestigioa- 
sa revistă „Revue des Deux Mon
des", preia direcția revistei. 
După o întrerupere de cîțiva ani, 
în 1851, Maxime du Cămp, Cor- 
menin. Arsâne Houssaye și Th6- 
ophile Gautier își unesc forțele 
în scopul de a o reînvia. Acestei 
direcții multiple i-a urmat, în 
1850, un conducător unic : Lau
rent Pichat, în timpul căreia „La 
Revue de Paris" va publica Ma
dame Bovary de G. Flaubert, ro
man ce a stîrnit vii comentări 
urmate de cunoscutul proces in
tentat autorului pentru atentat Ia 
bunele moravuri. Judecătorii o- 
chită revista, dar ea își înce
tează din nou apariția — prin 
decret imperial.

In 1894 reapare. Apar aici pa
gini de Lotti, D'Annunzio, Fa- 
guet, apoi de Manriac, Green, 
ValGrv, Maurois, Colette, GMe, 
Giraudoux.

ANUL LAUTRfAMOHT
Se împlinesc o sută de ani de 

la moartea lui Isidore Ducasse. 
Acest eveniment prileiuieste, în 
Franța, apariția unor lucrări din
tre care semnalăm următoarele : 
— Lautrtamont de Francois Cara- 
dec (Editions de la Table Ronde, 
în colecția „Les vies pernendicu- 
laires"), care va reproduce toate 
documentele cunoscute referitoare 
la viața și opera controversatu
lui scriitor ; Operele complete de 
LautrSamont (editate tot la Tabi* 
Ronde), vor completa prima lu
crare citată. Aci va fi inclusă și 
corespondența ; Vie de Lautrâ- 
amont, de Edouard Peyrouzet, va 
fi publicată la Grasset ț revista 
Entretiens pregătește un număr 
special, închinat lui Lautrâamont, 
unde se va găsi și reproducerea 
caietului Le Disque vert, care l-a 
consacrat pe Isidore Ducasse ț 
Biblioteca La Pleiade anunță, la 
rîndul său, apariția unor Opere 
complete de LautrGamont.



ijloacele comunicațiilor de masă au valori deo
sebit de importante, care traduc în realitate 
nevoi acute (psihologice și sociale) ale omului 
contemporan.
însemnătatea unor asemenea mijloace nu

trebuie exagerată, în sensul că ele ar fi atotputernice 
asupra individului, dar efectul lor nu poate fi nici ne
glijat, deoarece, în cazul tineretului, poate duce la con
secințe din cele mai importante.

Tînărul nu se adresează mijloacelor comunicațiilor de 
masă numai cu intenția de a se instrui, ci și cu intenția 
de a obține răspunsuri în direcția realizării sale ca per
soană, în vederea constituirii personalității proprii și a 
afirmării ei.

Faptul că anchetele cu privire la rubricile, emisiunile, 
spectacolele etc. preferate ar indica absența unui inte
res real pentru conținuturile considerate «majore* ale 
mijloacelor mass-media, nu înseamnă, neapărat, că ni
velul intelectual al publicului s-ar situa sub nivelul a- 
celor producții, ci poate oglindi, eventual, tocmai distanța 
spirituală dintre conținuturile difuzate și cele așteptate, 
neconcordanța dintre preocupările, respectiv întrebările 
publicului și conținuturile oferite în mass-media, împre

DE LA ACUMULARE

„dăunătoare", cît deprinderea ce se creează in conștiința 
tînărului ca Întrebările sale să capete cel mai bun răs
puns, aștepllnd o solufie gata confecționată, fapt ce duce 
la anularea constituirii atmosferei creative necesare ior- 
mării personalității active, de care are imperios nevoie 
o societate modernă ascensională.

Concordanța între așteptările publicului și conținutul 
difuzat prin mijloacele comunicațiilor de masă nu se 
poate reduce la structura programului zilnic, informarea 
cotidiană civică, satisfacerea unor curiozități științifice, 
dar nici nu poate trece prea mult dincolo de aceste 
limite inerente mijloacelor mass-media.

Limitele nu se referă la conținuturile difuzate și nici 
la calitatea acestora. In această privință, oricare din 
mijloacele de comunicare în masă este în măsură să o- 
fere, în orice domeniu: al literaturii, științei, artei etc., 
conținuturile cele mai importante la nivelul calitativ cel 
mai ridicat.

Limitele de care vorbeam mai sus se referă la funcția 
pe care mijloacele comunicațiilor de masă o pot avea 
în viața personală a tînărului, respectiv la incapacita
tea acestor mijloace de a-I putea purta spre țelurile 
care constituie realizarea sa ca personalitate, adică spre 

afirmarea sa prin 
creafie social-cul- 
turală. Răspîndi- 
rea tot mai mare 
a informației nu 
reprezintă un rău 
din cauza cantită
ții crescînde a 
acesteia, ci din 
cauza opiniei ero
nate pe care și-o 
formează 
aceea că 
ția poate 
un scop 

mai mari

cartea științifică
7

a-

GAVRIL1STRATE

LA CREAȚIA PERSONALA
jurare la care reacția publicului se manifestă prin orien
tarea sa spre conținuturile recreative, distractive.

Din investigațiile efectuate de Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului a rezultat că, în timpul 
liber, 22 la sută din tinerii din mediul rural se consacră 
audițiilor de radio și televiziune, care le solicită inte
resul mai mult decît oricare altă activitate de «timp 
liber*, inclusiv sportul, care nu interesează decît pe 
zece la sută din cei investigați, sau cititul, care nu este 
considerat ca o activitatea de timp liber decît de 14,7 la 
sută din tinerii lotului studiat. Rubrica cea mai căutată 
în presă este cea a faptelor diverse (37,4 la 
totalul răspunsurilor), iar în cultura de masă 
tarea cea mai îndrăgită este vizionarea filmelor 
de 26,4 la sută din totalul celor

Nu numai tineretul rural, ci 
industrie optează pentru aceste 
radio și televiziune își mențin 
sută răspunsuri) în ocupațiile de «timp liber*, cititul 
trece de 16,6 la sută, în presă rubrica cea mai căutată 
este tot cea a faptelor diverse (33,9 la sută din răspun
suri), iar în activitatea culturală de masă, muzica ușoa
ră (cu 24,6 la sută din răspunsuri) se apropie de cota 
celor care preferă filmul (24,8 la sută).

Nu este necesar să diferențiem fenomenul cu crite
riul nivelului pregătirii școlare, deoarece el oglindește 
tocmai influența mijloacelor comunicațiilor de masă asu
pra tineretului, adică asupra celor care la pornire, și 
mai ales în continuare, sînt chemați să se orienteze spre 
forma creatoare a vieții, spre acțiune.

Inițial, în aspirația sa spre realizarea personală, tînă
rul întîmpină mijloacele mass-media cu satisfacția că va 
putea pune în serviciul unor preocupări personale fun
damentale aceste mijloace a căror forță de penetrație 
foarte ridicată este îmbinată cu farmecul unor modali
tăți atractive.

Dar ca orice bogăție tezaurizată, la fel și tezaurul de 
informații acumulat de tînăr cu mijloacele mess-media 
are valoare personală numai în măsura în care contri
buie la ecluziunea capacităților sale exprimate în opera 
pe care o creează. Dimpotrivă, starea de simplu depozi
tar al unor informații la îndemîna oricui, și pe care în 
starea de consumatori în care ne situăm nu le utilizăm 
uneori nici măcar în conversații cu alții, devine o sursă 
activă de insatisfacții tot mai intens resimțite, pentru că 
tot mai instruit, tînărul își va da tot mai mult seama cît 
de mult s-a redus, de fapt, cîmpul intereselor sale inte
lectuale personale, în favoarea zonei generale de infor
mare curentă, difuzată de 
mai exterioare lui.

La vîrsta efervescentă a 
tînărul, descoperindu-se pe 
lumea de afară cu alți ochi decît 
copilăriei, și constată că nu e pregătit de a acționa în 
modul cel mai corespunzător, el recurge și la serviciile 
mijloacelor comunicațiilor de masă. In acestea, vede un 
aliat, mult mai prezent în viața lui decît părinții — 
acaparați de propria lor viață personală în care nu-i 
mai rezervă decît un loc infim — și chiar decît priete
nii de vîrstă, care trec prin frămîntări similare, solici- 
tînd, și ei în cele din urmă concursul acelorași omni
prezente mass-media .

Avalanșa scrisorilor către mass-media și varietatea cu
prinsului lor, ilustrează mai mult chiar decît mărimea 
uriașă a publicului, iluzia care există la unii tineri des
pre atotputernicia acestor instrumente moderne de co
municare, tot atît de slabe în rezolvarea problemelor 
umane ca oricare altă tehnică, neputînd și neavînd posi
bilitatea de a acționa, de a crea, datorită caracterului 
unilateral și indirect al procesului de comunicare ce are 
loc între mijlocul de informare în masă și tînăr. De fapt, 
pătrunderea spectaculoasă a mijloacelor mass-media în 
lumea tineretului l-a găsit relativ nepregătit să le situ
eze de la început la locul potrivit, adică la locul pe 
care sînt îndreptățite să-l ocupe și nu mai sus. însetat 
de sprijin eficient, dar uneori insuficient instruit să 
aprecieze adecvat noul, tineretul a îmbrățișat atractivele 
mijloace mass-media, cu sentimentul iluzoriu, că ele îi 
vor da aripi spre creația personală, socială, culturală, e- 
conomică, spre realizarea persoanei. Dacă ar fi fost 
instruiți în sensul cunoașterii naturii reale a acestor 
mijloace, tinerii și-ar fi dat seama că noul aliat nu e în 
măsură să dea decît o orientare, o cunoaștere generală 
a vieții, ceea ce e foarte mult, dar mult mai puțin decît 
ceea ce e neapărat necesar ca să devii o personalitate 
— scopul suprem al oricărui tînăr contemporan.

In existența, conținutul, rolul și funcția mijloacelor 
comunicațiilor de masă distingem, în primul rînd, poziția 
producătorului, a deținătorului acestor mijloace.

Față de o astfel de poziție — în cea mai mare parte 
obligatorie a producătorului — se situează poziția bene
ficiarului, în cazul nostru a tînărului cititor, 
spectator care așteaptă de la mijloacele comunicațiilor 
de masă răspunsurile la frămîntări personale, cu o te
matică nu în mod obligatoriu aceeași cu cea a furnizori
lor de programe, ci dimpotrivă, de cele mai multe ori 
diferită.

Primejdia nu constă atît în posibilitatea pe care ar 
avea-o producătorii necontrolați de a difuza conținuturi

sută din 
manifes- 
(indicată

investigați).
și tineretul ocupat 

mijloace : emisiunile 
locul întîi cu 27, 7

in 
de 
la 
nu

mijloacele mass-media, tot

insecurităților afective cînd 
sine, își dă seama că vede 

o vedea la vremea

auditor,

tînărul, 
informa- 
constitui 
final, și 

de infor-că numai stăpînirea unei cantități cît 
mâții ar putea reprezenta calea spre realizarea persoa
nei, fără a trece acest volum mare de 
filtrul propriei sale gîndiri, și a-1 folosi 
rea unor probleme acute de viață.

Dimpotrivă, micșorarea cantităților ar 
tatea în această direcție a mijloacelor 
difuzare a informațiilor, fără a le spori 
efectele în direcții pe care în nici un caz nu le pot a- 
vea, adică în aceea a realizării tînărului ca personali
tate, pentru că personalitatea nu se poate realiza 
poziția de public, ci numai în aceea de creator, adică 
acțiune.

Deci, importanța acordată mijloacelor mass-media 
educarea tineretului este determinată mai de grabă 

lumea tineretului, de realizarea capaci- 
influența tineretul, decît de efectele acti- 
conștiinței și deci a comportamentelor și

informații prin 
pentru rezolva-

diminua utili- 
mass-media ca 
cituși de puțin

in 
în

in 
de

succesul lor în 
tăților lor de a 
unii lor asupra 
atitudinii lui.

De fapt, ar fi
în bloc, toate mijloacele mass-media, deoarece în reali
tate, fiecare din ele prezintă particularități determinate 
nu numai de tehnologia folosită (cuvînt, cuvînt-ima- 
gine, scris etc.), ci și de tradiții și orientări, de locul do- 
bîndit în conștiința publică și personală. De aceea, nici 
puterea lor de acțiune nu este de aceeași mărime nici 
în bine și nici în rău, iar tendința de a le acorda un rol 
esențial în lumea conștiinței nu reprezintă mai mult 
decît încercarea comodă de a soluționa „ingenios* pro
blema complexă, profundă a educării tineretului, omițînd 
sau trecînd pe planul al doilea factorii fundamentali 
care rămîn în continuare familia, școa'.a, munca priete
nia, căsătoria, «epoca* etc., care nu pot fi nici subsumate 
mijloacelor comunicațiilor de masă și nici reduse la 
mass-media. In realitate nici una din ele în parte și nici 
toate laolaltă, nu au decît efectele limitate nu numai 
pentru că prin natura lor nu pot trece dincolo de limi
tele unui mijloc oarecare, ci și pentru că foarte r;r omul 
le recepționează integral și își creează deprinderi se
lective,

Ca să 
nalitate, 
cantități 
deauna 
buie să 
rizat prin transformarea informațiilor in motive de ac
țiune spre scopuri sociale deliberat stabilite. Dar stadiul 
culturii depășește tezaurizarea informațiilor și presupune, 
ca moment esențial, intrarea activă în viața creatoare 
concretizată în fapte sociale, ca scop.

De aceea „educația permanentă" nu-și poate propune 
să transforme tînărul, decît cel mult metaforic, într-un 
permanent școlar, ce își va găsi rolul în crearea unor 
condiții optime de activitate, oferind tînărului, încă din 
anii uceniciei adolescente și în perspectiva celor viitori 
un cadru social organizat în care tînărul să 
manifesta creator pe linia aspirațiilor sale 
profunde.

Iar în direcția aceasta, vor rămîne infinit 
ciente organizațiile de tineret și școala, care 
favorizează dezvoltarea și afirmarea plenară a capacită
ților active ale tineretului în opere sociale, culturale și 
economice vil

o eroare să apreciem cu aceeași măsură,

în general, spre aspectele recrealiv-distractive. 
se realizeze ca persoană și să devină o perso- 
nu este suficient ca tînărul să înmagazineze 
tot mai mari din mozaicul informațiilor întot- 

indispensabile, difuzate de mass-media, ci tre- 
alingă, in mod necesar, stadiul culturii, caracte-

se poată 
cele mai

mai efici- 
solicită și

constantin schifirnet 
OCTAVIAN NEAMȚU

Disciplină relativ recentă, introdusă 
în învățămîntul superior abia din a- 
nul 1948, istoria limbii române lite
rare se află într-o zonă de interfe
rență între estetică, stilistică și isto
ria limbii, problemele care solicită 
pe cercetător fiind numeroase, variate 
și, adesea, controversate.

După unele cercetări ale academi
cianului Al. Rosetti și profesorului 
B. Cazacu, după seria de volume,
părute sub îndrumarea lui Tudor Via- 
nu, cu titlul „Contribuții la istoria 
limbii române literare în secolul al 
XlX-lea", la sfîrșitul anului trecut 
specialiștii au făcut cunoștință cu 
două noi lucrări în acest domeniu. 
Dacă cea dinții, „Studii de limbă li
terară și filologie", se referă la un 
cerc restrîns de probleme, interesînd 
numai pe oamenii de strictă specia
litate, cea de a doua, „Studii de isto
ria limbii române literare" (două vo
lume), este dedicată numai limbii 
scriitorilor secolului al XIX-lea, a că
ror creație este studiată dintr-o per
spectivă lineară.

O amplă lucrare care-și propune, 
să ia în studiu atît problemele de 
bază privind etapele și evoluția lim
bii române literare, cît și contribu
ția unor mari creatori români (pre
cum Eminescu, Creangă, Coșbuc, Sa
doveanu, Goga), este cea de curînd 
apărută sub semnătura prof. univ. 
Gavril Istrate.

Cele peste 400 de pagini ale vo
lumului, înglobează — cum o arată 
și subtitlul — studii și articole dintre 
cele mai variate ca extensiune și pro
blematică. Ele reflectă contribuția pe 
care autorul a adus-o în acest do
meniu, fie în legătură cu dezbaterea 
teoretică a controversatei probleme 
a originii limbii literare românești, 
fie cu cercetări proprii asupra lim
bii unui anumit scriitor. In acest fel, 
antologia de contribuții științifice rea
lizată de profesorul de la Iași nu e 
numai o expresivă sinteză a preocu
părilor sale într-un domeniu care l-a 
consacrat, ci și o metodică schiță a 
celor mai importante aspecte pe care 
Istoria limbii literare, ca disciplină 
de studiu și ca perspectivă a inves
tigației estetico-lingvistice, le ridică 
specialiștilor.

Deși — cum recunoaște însuși au
torul în prefață — studiile "și arti
colele incluse în volum au fost scrise 
la date diferite și prezintă, deci, li
nele deosebiri din punct de vedere 
formal, volumul în ansamblu se pre
zintă unitar pe plan interior, punctele 
de vedere completîndu-se reciproc, 
flecare nouă cercetare reconfirmă, de 
fapt, cu alt material aceleași consta
tări de ordin teoretic și metodologic, 
și aceleași concluzii capabile să su
blinieze dinamica unei etape din is
toria limbii literare, trăsătura domi
nantă a stilului unui scriitor etc.

Cel dintîl studiu, „Limba română 
literară", e o privire de ansamblu 
asupra teoriilor cu privire la origi
nea limbii române literare, unele 
dintre ele exprimate și de către mari 
lingviști încă în ultimele decenii ale 
veacului trecut. O primă teorie sus
ține că la baza limbii noastre lite
rare stau tipăriturile coresiene, care, 
prin marea lor circulație, au fixat 
normele limbii scrise în secolul al 
XVl-lea. Alți învățați, între care Ni- 
colae Iorga, Sextil Pușcariu și Nico- 
lae Drăqanu, sînt de părere că ro
mâna literară s-a format pe baza tex
telor rotacizante, apărute în Maramu
reș în prima jumătate a veacului al 
XVI-lea. Al. Philippide, George Coș
buc, Ibrăileanu, Iorgu Iordan și Emil 
Petrovici consideră, îndreptățit, că la 
formarea și consolidarea limbii lite
rare românești au contribuit toate 
graiurile românești. Acestui punct de 
vedere, subscrie, argumentat, și pro
fesorul G. Istrate. O ultimă teorie, 
formulată de Al. Graur, I. Coteanu 
și Liviu Onu, dar neacceptată de alți 
autori, consideră că limba română li
terară s-a format foarte devreme, a- 
vînd la bază poezia populară nes
crisă. Dincolo de un anumit regio
nalism al unor autori, astăzi trebuie 
să acceptăm că limba noastră lite
rară are un caracter Istoric, cu etape 
și momente distincte, că ea a evoluat 
pe baza limbii comune, subliniindu-si 
caracterul distinct și prin marii scri
itori (între ei, mulți moldoveni) care 
i-au dat strălucire. Alte studii din 
volum, dedicate istoriei limbii lite
rare vechi, urmăresc probleme refe
ritoare la : „Caracterul regional al 
textelor noastre vechi", „Un fonetism 
propriu Psaltirii Șcheiene", „Școala 
ardeleană și rolul ei în dezvoltarea 
limbii române literare", „Gramatica 
lui Radu Tempea".

Studiul intitulat „Fenomene speci
fice limbii române literare din prima 
Jumătate a secolului al XIX-lea", în
sumează principalele trăsături ale 
limbii literare moderne, îmbogățită 
nu numai în ceea ce privește nu
mărul stilurilor, ci și cu privire la

componența vocabularului și struc- 
tura frazei. In această etapă a dez
voltării limbii române literare asiz- 
tăm la modernizarea ei, printr-un 
masiv Împrumut de neologisme de 
proveniență romanică, prin crearea 
terminologiei științifice și prin valo
rificarea limbii populare, așa cum o 
cerea și Kogălniceanu în programul 
„Daciei literare". Amplul și amănun
țitul studiu „O problemă controver
sată : literarizarea" (unul din cele 
mai bune din volum) invocă atît 
fapte de grafie și pronunție, cit și 
teoretizări ale unor linqvisti și isto
rici literari în legătură cu o trăsă
tură a limbii secolului al XIX-lea, 
întîlnită nu numai în opera lui Emi- 
nescu, ci și la Coșbuc, Alecsandri, 
Slavici, datorată unei tendințe de 
literarizare, explicabilă prin existența 
unor asemenea forme (sinqe, ris, 
tînăr), din limba veche si mai alei 
prin strădania autorilor moldoveni de 
a renunța la particularitățile regio
nale moldovenești. Un aspect mai pu
țin cercetat îl reprezintă preocupă
rile de limbă literară ale lui Alec- 
sandri. Bardul de la Mircesti, leaat 
de mișcarea „Daciei literare", s-a an
gajat, pe de o parte, în combaterea 
exagerărilor puriste ale latiniștilo^ 
pe de alta în cunoașterea și valour 
ficarea folclorului. In planul creat^K 
propriu-zise, deși a folosit elemei. 
de limbă din toate straturile, Alec- 
sandri a urmărit, alături de desco
perirea comorilor limbii populare, a- 
d ap tarea unor neologisme la spiritul 
limbii noastre.

In legătură cu contribuția lui Emk 
nescu ia făurirea limbii artistice ro
mânești aflăm două studii intitulate 
„Eminescu și limba populară' (pe 
care l-am fi dorit mai extins) și 
„Limba postumelor lui Eminescu'. 
Ambele se bazează atît pe fapte ling
vistice numeroase din creația emi- 
nesciană, cît și pe aprecierile dife- 
rifilor exegeți ai operei marelui poet. 
Mal ales al doilea studiu prezintă o 
deosebită importanță nu numai pen
tru cunoașterea laboratorului poetic 
eminescian, ci și pentru raportarea 
lui Eminescu la predecesori și urmași, 
înțelegîndu-se astfel bogăția și uni
citatea limbii operei sale, pe care, 
îndreptățit, profesorul G .Istrate o 
consideră „o sinteză, istorică și geo
grafică, a limbii poporului însuși, din 
trecut și de astăzi, de la Dunăre și 
pînă în Munții Maramureșului". Ci- 
teva articole din volum privesc pe 
George Coșbuc : „Numele mic al poe
tului Coșbuc', „Părerile lui Coșbuc 
despre limba literară", „Vocabularul 
poeziei lui Coșbuc". In mod deosebit 
acesta din urmă are mertul de a evi
denția aspectele cele mai caracteris
tice ale lexicului coșbucian.

Din partea a doua a volumului re
țin atenția îndeosebi cele trei studii : 
despre Ibrăileanu. Sadoveanu și 
Goga, — cele dinții cercetări de 
ținută în legătură cu subiectele tra
tate. Primul, „Ibrăileanu despre limba 
literară', se oprește la o latură mai 
puțin cunoscută din activitatea ace
lui „spiritus rector" al revistei „Viața 
românească" : preocupări de limbă. 
Pe baza unor afirmații din cursurile 
litografiate, din cronicile, notele și 
recenziile lui Ibrăileanu, autorul re
liefează cîteva idei importante, cele 
mai multe valabile și astăzi :

— limba literară s-a format pe baza 
tuturor graiurilor daco-romane ;

— unificarea limbii literare la ro
mâni s-a realizat tîrziu ;

— limba populară are o mare im
portanță pentru litera'ura cultă ;

— necesitatea adaptării neologisme
lor.

Cel mai întins studiu din volumul 
profesorului G. Istrate (84 de pagini) 
este cel cu titlul „Vocabularul operei 
lui M. Sadoveanu". Deși despre ac°~f 
uriaș al literaturii noastre s-au 
numeroase pagini, o lucrare de sfn-T 
teză dedicată vocabularului (atît de 
bogat, de expresiv, de precis, de mu
zical) al operei sale ne lipsea. Este 
meritul lui G. Istrate, statornic admi
rator al creației sadoveniene, de a ii 
încercat, pe baza unei atente lecturi 
și intuiții, să realizeze o secțiune, 
din punct de vedere al timpului, spa
țiului, acțiunii și personalelor, în le
xicul lui Sadoveanu (arhaisme, regio
nalisme, neologisme, diminutive, ono
matopee, sinonimie lexicală). Nume
roasele exemple aduse în discuție, 
amendarea unor vechi afirmații ale 
istoricilor literari, considerațiile per
sonale, surprinderea muzicalității si 
farmecului limbajului sadovenian, 
toate acestea nu numai că îndreptă
țesc interesanta exegeză a profesorului 
Istrate, ci și realizarea unei ample 
cărți dedicată vocabularului operei 
lui Sadoveanu, așa cum studiul din 
prezentul volum o anunță In liniile 
sale principale.

SI studiul Intitulat „Limba poeziei 
lui Goca" poate fi considerat ca 
fiind cel dinții care cercetează ches
tiunea din punctul de vedere al 
limbii literare. Pornind de la analiza 
evoluției poeziei românești la înce
putul secolului nostru și de la tema
tica poeziei lui Goga, autorul insistă 
asupra elementului popular, împestri
țat pe alocuri cu elemente neologice, 
așa cum le înfățișează volumele 
„Poezii", „Cîntece fără țară", „Din 
umbra zidurilor". Elementul lexical 
popular, predominant în creația poe
tului „cîntării pătimirii noastre," fără 
o încărcare a coloritului său regional 
sau arhaic, asiqură lui Goga, pe linia 
lui George Coșbuc, un loc însemnat 
în poezia militantă a Ardealului, și 
în istoria limbii române literare.

Alte contribuții din volum se re
feră la George Barițiu, Ion Creangă 
și, din literatura actuală. Ion Gheor- 
ghe.

Chiar dacă volumul „Limba română 
literară" nu cuprinde aria tuturor 
problemelor pe care o asemenea di»- 
ciplină le implică (ceea ce, de alt
fel, autorul nu și-a propus), deși tsu 
toate studiile prezintă aceeași impor
tanță și finalitate, cartea proresc-zr 
Gavril Istrate poate fi cor.i. zerztâ 
o utilă introducere sintetică Ia 
diul limbii literare românești. Apro
pierea și înțelegerea textelor, hdor- 
mația vastă din domeniul culturii ro
mânești, claritatea expunerii, re spec 
tul marilor valori și emoția reală o 
descoperirii comorilor limbii națio
nale, toate acestea ne determină aă 
considerăm volumul „Limba roasâaă 
literară" ca un început bun ce ae 
cere continuat și ca un omagia atâae 
limbii românești din toate tixtpwBe- 
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DEDUCȚIE, ANAEIZĂ, SINTEZA
îndoiala totală asupra valo

rii silogismului ca unealtă a 
cunoașterii efective a fost a- 
runcată ca o sfidare in ca
drul mișcării pozitiviste care 
a proliferat in veacul al XIX- 
lea. Pozitivismul englez este 
continuarea doctrinei idealist- 
subiective a lui G. Berkeley, 
dar formulată așa fel Incit să 
nu contrazică de-a dreptul În
crederea In știință, care în 
veacul XIX se afirma tot mai 
puternic. Berkeley folosise 
nominalismul pentru un atac 
direct împotriva științei.

J. St. Mill reia și dezvoltă no
minalismul berkeleyan, lăcînd 
din aceasta temelia tratatului 
sftu de logică; Sistem de logică 
deductivă și inductivă. Teza 
de bază a acestui sistem este 
afirmația neștiințifică și carac- 
jJTistică idealismului subiectiv 
Whiern că universalul nu po
sedă o existență obiectivă. Mai 
mult încă, pentru Mill, univer
salul nu posedă nici măcar o 
existență mintală. Nu gîndim 
niciodată ceva general, ci 
totdeauna o imagine concretă. 
Printr-o simplă asociație arti
ficială, cuvintele ajung să fie 
legate de atributele comune 
unor grupe de obiecte. Noțiu
nea ca atare nu există: exis
tă doar semne și cuvinte aso
ciate cu reprezentări indivi
duale.

In aceste condiții, desigur 
că nici silogismul, a cărui 
funcție principală este să de
rive particularul din universal, 
nu poate subzista. Mill nu dă 
Înapoi In fața acestei conclu
zii temerare. In acest scop, el 
lși Însușește obiecția scepti
cilor antici că în orice silo
gism este inclusă o petitio 
principii. Concluzia Socrate 
este muritor este presupusă 
de aserțiunea generală toți 
oamenii sînt muritori. Dacă 
ar exista vreo îndoială că So
crate este muritor, aceeași în
doială ar ataca și premisa ma
joră. Așadar, în loc ca enun
țul general să constituie o do
vadă a cazului particular, în
săși valoarea enunțului gene
ral este în funcție de adevă
rul cazurilor particulare pe 
care le cuprinde. Observația 
că silogismul explicitează, dez
văluie cunoștințele implicate 
în premisa majoră nu atinge, 
spune Mill, dificultatea reală 
a problemei, care rămlne a- 
ceeași.

Mill lși propune ,să sal
veze" silogismul din acest 
impas. Concluzia că ducele de 
Wellington este muritor — 

^stabilită în timp ce acesta 
este în viață — constituie 
desigur, declară Mill, o infe
rență. Dar această concluzie 
nu derivă din propoziția 
toți oamenii sînt muritori, ci 
din constatarea pe care am 
făcut-o că Ion, Toma, etc. 
care mai înainte trăiau sînt 
acum morți. „Mortalitatea Iul 
Ion, a Iui Toma și a altora 
este, în cele din urmă, sigu
ra garanție pe care o avem 
despre mortalitatea ducelui de 
Wellington. Intercalarea unei 
propoziții generale nu adau
gă o iotă Ia dovadă' Mill 
conchide atunci că raționa
mentul numit deductiv înain
tează în fond de la particular 
la particular, invocînd faptul 
că așa procedează și copiii și 
animalele și omul cînd folo
sește experiența Iul personală. 
,Nu numai că noi putem con
chide de Ia particular la par
ticular fără a trece prin ge
neral, dar aproape totdeauna 
nu procedăm altfel" Mill re
cunoaște că trecerea de Ia 
particular la particular se poa
te face și prin intermediul u- 
nei propoziții generale, dar a- 
daogă că acest pas nu este 
necesar, ca orice drum mai 
lung și mai anevoios față de 
altul mai scurt. De altfel ade
vărurile generale nu sînt pen
tru Mill, declt „agregate de a- 
devăruri particulare", un fel 
de „Memorandum", un fel de 
Însemnări destinate să ajute 
memoria. Aceasta este tot ce 
mai rămîne din universal: „un 
simplu registru al inferențelor 
efectuate". Printr-o interpre
tare mecanicistă, universalul 
este redus Ia simpla Însumare, 
totalizare a unor cazuri par
ticulare. lipsită de orice im
portanță teoretică și cu ane
mică Însemnătate practică.

După ce a denaturat astfel 
esența silogismului. Mill lși 
permite chiar să ia „apărarea 

silogismului" împotriva ace
lora care îi contestă utilitatea. 
Forma silogistică ne oferă, 
spune Mill, „o siguranță cola
terală", un mijloc de verifi
care a generalizărilor. Obser
vația este justă, dar rolul silo
gismului in procesul cunoaș
terii nu se reduce la aceasta, 
după cum nici rolul universa
lului nu se reduce la totali- 
zări de cunoștințe.

Argumentul principal al Iui 
Mill în sprijinul concepției 
sale este afirmația că așa gîndesc 
oamenii In mod obișnuit. Dacă 
însă filosoful englez ar fi a- 
nalizat cu adevărat cursul con
cret al gîndirii umane, atît în 
viața de toate zilele, cît și în 
știință — în loc să se lase 
condus de prejudecăți — a- 
tunci ar fi constatat repede 
cît de frecventă, este sprijini
rea pe adevăruri generale în 
argumentare. De altfel cultu
ra științifică a lui Mill, în 
special în domeniul științelor 
naturii, era precară, ceea ce 
a ocazionat erori și mai greve 
în analiza și aprecierea rațio
namentului matematic.

Deși obiecția cercului vicios 
nu constituia o noutate, fiind 
folosită încă din antichitate, 
totuși, asociată cu opinia că 
inferența naturală înaintează 
de la particular la particular, 
a declanșat o profundă emo
ție în lumea filosofică a tim
pului, manifestată în discuțiile 
aprinse ce s-au iscat de înda
tă în jurul acestei probleme. 
Interpretarea lui Mill ducea 
la consecințe foarte grave. în
semna să admitem că în rea
litate nu există proces deduc
tiv, că toate inferențele sînt 
de natură inductivă. Cu a- 
aceasta empirismul dădea o 
lovitură mortală raționalismu
lui. Nu e de mirare atunci că 
problema naturii și valorii si
logismului a fost supusă unei 
analize atente și perspicace, 
care a dus la reabilitarea de
ducției. Astăzi, după un secol 
de dezbateri fructuoase, se 
consideră că punctul de ve
dere al lui Mill este cu totul 
subiectiv, că el nu reflectă 
cursul real al gîndirii. Ne pro
punem acum să expunem sub
stanța contraargumentelor ca
re au salvat reputația deduc
ției.

Argumentul cel mai impre
sionant pune In lumină exis
tența deducției sintetice. Este 
meritul marilor logicieni. C. 
Sigwart și W. Wundt ca de
sigur sub influența lui Kant, 
dar și printr-o analiză pătrun
zătoare a demersurilor gîndi
rii științifice și părăsind pozi
ția tradițională, să fi atras a- 
tenția că deducția nu se efec
tuează numai prin analiza con
ceptelor, ci că ea poate să 
îmbrace și o formă sintetică 
și deci inovatoare.

Din acest punct de vedere 
se intervine cu distincția că 
obiecția lui Mill poate lovi 
cel mai mult în silogismul a- 
nalitic. In acest caz se poate 
spune că propoziția din con
cluzie este conținută în pre
mise, deoarece procesul deduc
tiv nu face declt să dezvolte 
analitic un concept, fie pe li
nia conținutului, fie pe direc
ția sferei. După Sigwart, sco
pul deducției analitice este e- 
nume tarea completă a propo
zițiilor care rezultă dintr-un 
concept. Aceasta se realizea
ză formal prin acele lanțuri 
de silogisme categorice care 
sînt numite sorite : A este B, 
B este C, C este D, D este E; 
deci A este E. Uneori țelul 
ultim este determinarea unei 
definiții complete și atunci 
lanțul deductiv constituie o 
succesiune de definiții, ca în 
arborele lui Porphyrius. In a- 
ceste lanțuri de silogisme ne 
ridicăm la determinări tot mai 
generale, mai sărace: figura 
geometrică ce este un pătrat, 
este și un paralelogram, și un 
patrulater, și un poligon. In 
loc să clștigăm, pierdem în 
valoarea cunoștințelor. Deduc
ția se reduce la substituiri 
succesive de termeni suprapu- 
și. o cale prin care gîndirea 
nu se poate Îmbogăți. Totul 
se petrece în sisteme de con
cepte terminate și Închise, 
așa cum le presupune logica 
tradițională. Valoarea silogis
mului devine o problemă toc
mai fiindcă acesta nu este fo
losit ca un mijloc pentru for
marea de noi concepte, ci 
doar explfcftează relațiile e- 
xistente In sistemele date. Ce

rința lui Leibniz ca totul să 
decurgă din principiul identi
tății răpește orice valoare si
logismului. In această formă 
silogismul rămlne un instru
ment didactic sau o armă po
lemică, nu poate constitui un 
organon al cunoașterii.

Sigwart adaugă observația 
importantă că se poate depă
și valoarea pur didactică în 
două cazuri: cînd un concept 
nou este anexat unui sistem 
de concepte existent, cînd fo
losim o definit e pentru a in
troduce un obiect într-o cla
să și a-i atribui astfel toate 
proprietățile clasei. Chimistul 
procedează în acest mod : 
dacă, printr-o reacție caracte
ristică, a determinat că aceas
tă substanță este iod, atunci 
ea primește eo ipso toate ce
lelalte însușiri ale iodului. 
Ne putem însă întreba dacă, 
odată cu aceste două cazuri 
ale deducției, nu am depășit 
cadrul strict al deducției ana
litice. De altfel Ath. Joja a 
reliefat ideea că deducția pură, 
Închisă este imposibilă, că de
ducția analitică evoluează spre 
sinteză. Ni se pare că cele 
două cazuri speciale invocate 
de Sigwart ilustrează preg
nant această teză, pe care o 
vom relua.

Caracterul analitic ori sin
tetic al deducției derivă, la 
Sigwart — sub înrlurire kan
tiană — din natura premise
lor. Wundt insistă asupra na
turii operațiilor, principa'e sau 
auxiliare, care intervin In pro
cesul deducției. Analiza deduc
tivă se realizează, după acest 
logician, prin trei operații, di
ferite, care se asociază în mod 
variat: descompunerea con
ceptului general în componen
tele sale; trecerea de Ia ge
neral la particular, fie în or
dinea termenilor, fie în ordi
nea propozițiilor; transforma
rea unor concepte date prin
tr-o nouă configurare a ele
mentelor. Se ridică iarăși în
trebarea dacă ultima operație 
nu se apropie de deducția sin
tetică.

Adevărata deducție, aceea 
care constituie o unealtă a 
progresului în cunoaștere, este
sintetică. După Sigwart, ea 
necesită prezența în rlndul 
premiselor a unor propoziții 
sintetice, care stabilesc legă
turi cu predicate dinafară și 
exprimă astfel 
insistă, și pe 
asupra ideii 
sintetice sînt 
propoziții de

relații. Sigwart 
bună dreptate, 
că propozițiile 
mai cu seamă 

relații. Dar el
lși imaginează aceasta tot 
după modelul clasic, al me
canicii conceptelor. Progresul 
în cunoaștere se naște din dez
voltarea. transformarea șl 
construcția conceptelor. Este 
totuși un punct de vedere dia
lectic, care merită să fie re
ținut. Dezvoltlndu-se, concep
tele acoperă zone noi, ceea 
ce permite și aplicații noi. 
Astfel, în geometrie cunoștin
țele se extind, nu prin jocul 
definițiilor și exiomelor, ci 
prin construcții de figuri și 
prin stabilirea de relații între 
acestea. Totuși, el conchide 
ca un pur raționalist: „fecun
ditatea zace în concepte". De
ducția sintetică se realizează 
formal tot prin 1-nțuri de si
logisme, dar nu categorice, ci 
ipotetice: dacă, A, atunci B ; 
dacă B, atunci C; dacă C, a- 
tunci D; deci dacă A, atunci D. 
Mecanismul logic constă din 
substituții în termenii relații
lor, fie a generalului prin par
ticular, fie a egalului prin e- 
gal (In matematică).

Wundt Împărtășește și el 
ideea că deducția sintetică 
preferă să se exprime prin 
inierențe ipotetice, constituite 
In lanțuri complexe, cu rami
ficații și interferențe. Dar el 
crede că aceasta se caracte- 
rizează prin două trăsături: 
eterogeneitatea premiselor, in
tervenția unor procedee au
xiliare. Premisele trebuie să
asocieze definiții cu teoreme 
sau axiome, fără de care nu 
se pot deriva propoziții noi. 
Iar ca procedee auxiliare, el 
notează analizele de concep
te. construcțiile — nu numai 
figurile, ca In geometrie, ci 
In sens larg, de construcții 
conceptuale — și procedeele 
experimentale. In cursul de
ducției intervin adesea ipoteze 
și operații auxiliare, fără de 
care deducția ar fi imposibilă 
și care ne silesc să tranșee- 
dem cercul limitat al analizei.

ION PETROVICI :

Dar acestea rămîn în mod o- 
bișnuit nerelevate, ca elemen
te exterioare procesului de
ductiv.

Ath. Joja a surprins cele 
două momente logice ale sin
tezei deductive : ,1) deducția 
sintetică se caracterizează prin 
faptul că, In lanțul polisilo- 
gistic, se introduce un termen 
dinafară (axiomă, definiție, a- 
naliză conceptuală), care, In 
primul moment, întrerupe o- 
mogeneltalea și necesitatea 
interioară a deducției, respec
tată cu strictețe în deducția a- 
nalitică; 2) termenul introdus 
dinafară este însă asimilat cu 
unul din termenii lanțului si
logistic sau pus cu egal cu 
amlndoi; ca atare e interiori
zat și asimilat și, prin urmare, 
în al doi'.ea moment, omoge
nitatea și necesitatea interi
oară a deducției este restabi
lită. (...) Fecunditatea acestei 
forme de deducție provine din 
apelul la exterior; rigoarea și 
necesitatea, din absorbția și 
asimilarea efectuată" (Studii 
de logică, I, p p. 146—147). 
Ideea că deducția este con
structivă — cel puțin în ma
tematică — a fost apoi relua
tă și dezvoltată în Franța de 
logicianul E. Goblot și de e- 
pistemologul L. Rougier.

Concluziile acestor cercetări 
care au dat la iveală dualita
tea congenitală a formelor de
ducției sînt extrem de impor
tante. înseamnă că ori de cile 
ori se aduce deducției învinu
irea de petitio principii și de 
sterilitate, se impune un dis- 
tingo. In modalitatea sa di
dactică, deducția se consumă 
prin analiză și nu pretinde de
clt rigurozitate. Concluzia nu 
face declt să expliciteze pre
misele, ea transmite novicilor 
informații cunoscute și rela
țiile logice dintre ele, stabili
te uneori de veacuri. Nouta
tea este doar de partea învă
țăceilor. In cercetarea care ex
plorează un teren nou, fie în 
știință, fie in activitatea prac
tică, fie în viața cotidiană, 
lucrurile stau altfel. îndrepta
tă asupra unui teren virgin, 
deducția se extinde, atrage și 
asimilează porțiuni noi din a- 
ceasta. Deducția ajunge sin
tetică atunci cînd cucerește 
pămînturi noi, pe care apoi Ie 
subordonează și le adminis
trează pașnic. Tot ce este ve
chi a fost odată nou. tot ce 
este nou se Învechește cu 
timpul. Deducția care este as
tăzi analitică a fost cîndva 
sintetică, deducția care este 
astăzi sintetică devine în timp 
analitică.

Mai mult încă, aceeași for
mă de inferență poate fi tot 
așa de bine unealta analizei, 
ca și instrumentul sintezei. 
Deosebirea propusă mai sus 
Intre preferința analizei pen
tru silogismul categoric și pre
dilecția sintezei pentru silo
gismul ipotetic, nu rezistă In 
fața punctului de vedere mo
dern, care formalizează lao
laltă ambele variante ca im
plicații. Slntem siliți să con
chidem că diferența dintre a- 
nalitic și sintetic nu depinde 
de un criteriu formal, ci ține 
mai eurlnd de logica materia
lă. Este o concluzie oarecum 
tulburătoare, asupra căreia va 
trebui să medităm.

PETRE BOTEZATU

D

ANIVERSARE
De curînd a împlinit 75 de ani 

prof. dr. doc. Ștefan Bârsănescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.S.R., membru al Acade
miei de științe sociale și poli
tice. Este un prilej de omagiere 
a pilduitoarei sale activități, prin 
care a adus o remarcabilă contri
buție la dezvoltarea culturii ro
mânești.

Prof. dr. Șt. Bârsănescu este 
absolvent al Paeultătii de litere 
și filozofie a Universității din 
lași. Ulterior, a urmat cursurile 
Institutului central de pedagogie 
din Berlin, hiîndu-si în 1925 doc
toratul !n litere și filozofie. Tn- 
eeplnd din 1923 prof. Stefan Bâr
sănescu a creat si repr**z’ptă cu 
o mare autoritate științifică, cu 
o inegalabilă distincție si pres
tanță Școala pedaaoolcă ieșeană. 
Vasta sa cultură larrm! orizont 
pedagogic, remaniabilul talent o- 
ratorle, originalitatea spiritului, 
nasiunea sa nen*m adevăr si ști
ință au lăsat o am<ntire nestearsă 
multor oeneratii de stndenH «i-1 
înscriu în aa’eria marmor dascăli 
ne care i-a avut această Univer
sitate.

Pătruns de o înaltă conștiință 
științifică, nrof St. Bârsănescu 
se înscria |rj fruntea vastei m’s- 
cări științifice care a animat 
r*»rcurfTa rțadanocir#» șf lumea ca
drelor didactica întreba tară. 
Cercetător nonbngif. oînditor pro
fund si orfoinai, d-sa este auto
rul unor nrestioinase lucrări care 
l-au impus ca c*»a mai mara au
toritate în nadacoola noastră și 
j-an atras racun^as+orHa pTnofoasa 
pta rarcmriior paaa^n'Tice de nesfa 
Ware ca au rnWnsf CU cnnr>- 
faraa «a tp ..Acoc<a»ia savantîlor 
falahri con’^monrani"

Onera pedagogică a prof. Șt. 
Bârsănescu însumează peste 22 
de volume si 460 de studii, între 
care cităm ; Pedaaoafa (1932), 
Didactica (1905), Unitatea peda
gogia aarl^ojff (1046). Pedaaoaia 
(1936), Politica culturii în Româ
nia contpmnnranX (1938). Peda
gogia aarl^aijf (1047), Pedaaoala 
practică (1<P5). Scholn latina de 
ia Cotnari (1052), .Academia Dom
nească din roși (1962). Rducatla 
estatied (1052. în colaborare), 
Istoria pedagogiei (1068. în cola
borare). Dicționar țjp oednnnrzlo. 
contemporană (I960, sub redacția 
sa'.

T.a raTn»rcabUeie sale îr»«ncW 
de profesor si savant se adaună 
si alese calități de om si cetă
țean, căci prof. Stefan Bârsănescu 
se caracterizează nrintr-o înaltă 
pildă de dvism și patriotism, 
printr-o profundă încredere în 
viată si în valorile ei, nrintr-o 
entuziastă dăruire muncii, prin 
draoostea fa*ă de oameni si oe- 
nerozitatea de a-i ain*a să nro- 
rrrege-ze p>e calea poei continui 
elevări spirituale. Fi militează 
pentru nrooresul cultural al pono
rului nostru, nentru începerea luf 
m»i profundă In cultura mon
diala.

Conf dr. SILVIA CERNICHEVTCI

.Peisaj din Tîrnovo”

INTERVIU 
cu acad.

TRAIAN IONAȘCU
Academicianul Traian Ionașcu, 

prins între obligațiile ce le are 
în calitate de președinte al Co
misiei Juridice a Marii Adunări 
Naționale, și activitatea de cerce
tare și creație științifică, găsește 
cu greu timp pentru zăbavă de 
vorbă.

— Nu vă rețin declt cîteva mi
nute... V-ați întors nu de mult 
din capitala Franței...

— Am revăzut-o. De cîte ori 
poposesc acolo, încerc emoția a- 
mintirii anilor tineri, ai studen
ției de acum patru decenii : viață 
de privațiuni pe care am împăr- 
țit-o între cursurile predate de 
marii mei profesori (Poul Girard, 
Ed. Cuq, Capitant, Ripert, Ullman 
și alții), sălile de studiu ale vas
telor biblioteci și... cinematogra
ful mut.

Cî^odată, In după-amiezile 
duminicale, cînd mă ajungea do
rul de mama Smaranda și de 
frați, — tata murise în 1917, — 
mă pierdeam pe sub bolta verde 
a pădurilor din Jurul Parisului. 
Mă copleșea, din aducerile a- 
minte de la Năsăud, — vatra de 
plecare a familiei, — „vereșuT 
glăsuit minunatelor femei din țara 
iui Coșbuc cu frumusețile Vero- 
nicăi Micle, fata prietenului bu
nicului, femei cu sumețe chipuri, 
cu dragoste de neam și familie.

— Tovarășe academician, ju
riștii vă urmăresc cu viu interes 
activitatea desfășurată prin studii 
publicate în presa de specialitate 
din țară și de peste hotare. Ce 
anume întreține acest interes ?

— Cercurile științifice din stră
inătate se interesează tot mai 
mult de noile fundamentări teo
retice In vasta operă științifică 
ce se desfășoară In România so
cialistă de către Juriștii noștri 
de prestigiu. Cînd sînt solicitat, 
datoria mea este să arăt cum au 
fost rezolvate marile probleme ale 
dreptului In lumina socialismului. 
Recent am arătat In Revista in
ternațională de drept comparat 
din Paria cum a fost determinat 
la noi reafmul Juridic al contrac
telor economice.

— Multe dintre concepțiile dv. 
în domeniul dreptului civil, for
mulate pentru prima dată în lite
ratura noastră, au ecou deosebit 
în străinătate. Care este în acest 
sens profesia dv. de credință ?

— Omul de știință — deci și 
cercetătorul științific pe tărîmul 
dreptului — trebuie să fie un om 
de cultură. Orizonturile, oricît 
de vaste, ale unui sector deter
minat de preocupări trebuie să 
se încadreze pornindu-se de lo 
dialectica marxistă și de la nes- 
fîrșita complexitate a tot ceea 
ce ne înconjoară, în orizonturile 
mereu extinse, ale unor preocu
pări mereu mai cuprinzătoare.

In știința juridică, cunoașterea 
unei anumite discipline se im
pune să fie întregită ca cunoaș
terea celorlalte discipline. Din
colo de știința Juridică, efortul 
de înțelegere este necesar să se 
îndrepte și către celelalte ști
ințe. Unei viziuni mal limitate 
trebuie să 1 se substituie o vi
ziune din ce în ce mai largă. 
In conexiunea universală dintre 
fenomene, în efortul de a îmbră
țișa, — spre a le Integra într-o 
unitate tn permanentă devenire — 
manifestări ce, în concepția noas
tră, sînt, toate, In funcție unele 
de altele, cultura de specialitate 
trebuie să se grefeze pe o cul
tură generală.

In drept, cercetarea științifică 
înseamnă, pe cît mai multe pla
nuri, neîntreruptă învățătură ; nu
mai pregătind și îmbogățind, fără 
încetare, cultura de specialitate 
prin cultura generală, cercetarea 
științifică pe tărîmul dreptului 
este întra-adevăr fecundă. Altfel 
nu este cu putință. Marile reali
zări în domeniul științei Juridice 
și, înainte de toate, în cerceta
rea științifică fundamentală, sînt. 
— prin formă și conținut, prin 
exprimare, — o pledoarie pentru 
cultura generală.

E. BOȘCA-MALIN
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Scrisori din Nord (!)

DISCOTEK-GRATIS!
Există două orașe cu ace
lași nume : Stockholm. Dis
tanța între ele se măsoară 
nu în mile, ci în zile. Luni, 
marți, miercuri, joi, vineri : 
Stockholmul animat .orașul 
oamenilor grăbiți, cu străzile 
arhi-aglomerate, cinemato
grafe goale și magazine prin 
care trebuie să-ți croiești 
drum cu coatele. Sîmbăta și 
dumineca, orașul se neagă 
pre sine, din făptura-i cea 
de toate zilele năseîndu-se 
un alt Stockholm, identic 
în conture, invers în culoare. 
Negativul devine pozitiv și vi
ceversa, ca-n laboratorul fo
tografic, relevelatorul fiind 
constituit de exodul săptă
mînal numit week-end — a- 
ceastă mini-transhumanță cu 
efecte ce amintesc (iertată 
fie-ne comparația) de ciuma 
lui Caragea, cea care a ri
sipit orășenii prin sate și 
sătenii prin pustii. Rămîn în 
Stockholm feroviarii, polițiș
tii (nu chiar toți, dar, obli
gatoriu, întreaga fanfară a 
poliției), hotelierii, originalii 
și dumnezeu mai știe cine. 
Totul este închis, mort, pus
tiu — cu excepția Muzeului 
Național, în care o magni
fică expoziție Gauguin, cu 
tablouri aduse de pretutin
deni (New York, Paris, Dres- 
da, Praga, Boston, Copen
haga) încearcă să impună 
o formulă originală și mo
dernă de expunere, înce- 
pînd cu decorația interioară 
a sălilor (arme, mobilier, 
țesături din insulele Pacifi
cului) și terminînd cu fondul 
sonor (muzică tahitiană). 
Mai viețuiesc, în anti-Stock- 
holm-ui de sîmbătă, mini- 
teatrele cu scena cît un 
chioșc de ziare și sala ta
man de mărimea salonului 
din tramvaiul ieșean cu nu
mărul 
8-9,
simți viața orașului : ea se 
mută
ales, în subsolurile abando
nate. Pe Bryggar-gartan, 
Appelberg-gatan, Gamla- 
brogatan, grupuri de tineri

4. Seara, după orele 
începi, în sfîrșit să

în bistrouri și, mai

ies la lumină (citiți : întu
neric) cu cîte un vraf de dis
curi subsuoară. Ici-colo, pe 
cîte o ușă zdravănă de beci, 
apare afișul „Discotek-gra- 
tis I" și cine cutează să in
tre n-are, la urma urmei, 
de ce regreta. Totul pare 
cumplit de straniu, mai ales 
Ia prima vedere, dar, cu 
ceva bunăvoință, datele e- 
sențiale ale peisajului pot fi 
descifrate și, eventual, chiar... 
înțelese. Disputa mini-maxi 
jupe a trecut, la Stockholm, 
de faza contestărilor înfo
cate și, coborînd pe versan
tul calm al acceptării depli
ne, a izbutit să înveșmînte- 
ze tineretul orașului în par- 
desie și paltoane ce amin
tesc ori togile magistraților 
de odinioară ,ori mantalele 
soldaților din regimentele 
kesaro-crăești. De fapt, mini
jupa n-a fost, totuși, învinsă, 
ci doar acoperită, sub pal
toanele pînă la pămint as- 
cunzîndu-se fustițe cu discre
te dimensiuni de abajur. In 
subsolul botezat ad-hoc 
„discotek”, cîțiva întreprinză
tori au făcut rost de niște 
scaune desperechiate șl de un 
bec de candelă, care 
pește ca un ochi de 
Undeva, într-un 
bei. Nimeni nu 
importanță așa 
bilier ; singurul 
contează este 
puterea difuzoarelor, capa
bile să scoale din morți și- 
un elefant împăiat La bu
toanele stației de amplifica
re, un băiat (precizare care 
conține o foarte serioasă 
doză de aproximație) aflat, 
se vede, în veșnic război cu 
breasla frizerilor, comentea
ză (la microfon) textul melo
diilor, anticipează frazele mu
zicale și, cu gesturi de diri
jor neurastenizat, „conduce" 
o orchestră nevăzută. Pe 
pereți, inscripții multicolore: 
,Te iubesc și fără L.S.D.";

e astăzi e ieri"; 
you, Monika" etc.

Atmosfera e dantes- 
și-ți trebuie curaj, nu

ti
„Mîine 
„I Iove 
etc. etc. 
că

FR. KAFKA

sell- 
mîțâ 
hru- 
vreo 
mo
ca re

colț al 
acorda 
zisului 
lucru 
numărul și

glumă pentru a intra și, mai 
ales, pentru a rămîne. Dar, 
in ciuda aparențelor de sa
bat, personajele din semi- 
semi-semi-întuneric sînt ab
solut pașnice ; nimeni nu te 
întreabă de ce ai venit, pe 
cine cauți, ce ai de gînd să 
faci. Ca atare, te așezi pe o 
treaptă a scării, îți stăpî- 
nești nervii cînd o domni
șoară (cred) se apropie și-ți 
pipăie părul, că se convingă 
că nu-i vopsit în negru și- 
admiri. In centrul sălii ,două 
fete (ori poate, băieți) dan
sează excepțional, dovedind 
un simț al ritmului ieșit din 
comun. Lumea nu le prea 
privește ; de altfel sînt con
vins că fetele au dansat 
pentru ele. Ostenite, se așea
ză pe podeaua din dale și- 
și aprind cîte o țigară, in 
jur, perechile se leagănă 
(stînd jos) în ritmul îndrăcit 
al melodiilor ce țîșnesc din 
difuzoare făcînd să zuruie 
subțire țevile instalației de 
canalizare. Cînd ochii ți se 
deprind mai bine cu întu
nericul, poți încerca mici in
vestigații de amănunt. Ames
tecătura e cumplită și a- 
proape hazlie. Vezi tineri 
cu ochi blînzi și fețe de bă
ieți de treabă 
naiba știe de ce, 
și simplu pentru 
muzică și a simți 
flări în jur. Vezi 
frivole aruncînd ochiade prin 
întuneric, de parc-ar pose
da priviri catalizate de ia- 
seri ori raze infra-roșii. Vezi 
expresii blazate de pierde- 
noapte înrăiți, bîțîindu-se în 
ritm mestecînd, se pare, be
tel și clipind prea des din 
ochii obosiți. Observi priviri 
apatice și goale, alături de 
sclipiri inteligente 
nedumerite. Totul 
imensă singurătate și-ți face 
impresia că mulți 
cești oameni încearcă 
darnic să fugă de 
poate de ei înșiși, poate de 
însingurare, poate aleargă 
cu deșartă sîrguință alături 
de timp, în nădejdea de a

veniți aici 
poate pur 
a asculta 
alte răsu- 
mutrișoare

ori doar 
respiră

dintre a- 
za- 

ceva,

scăpa confruntării cu Cro
nos. .. La un moment dat, 
gălăgia de afară întrerupe 
muzica, băiatul de la stație 
anunță o pauză și toată lu
mea iese afară spre a asis
ta ca divertisment, la scan
dalul (molcom, 
bucnit la 
de vis-a-vis : 
ochii 
brațe 
fără 
tuar, 
shop.
vat, „excomunicatul" încearcă 
să braveze și, cu un ultim 
efort, face țăndări ușa de 
cristal a restaurantului. So
sesc (la țanc, exact ca-n fil
me) doi polițiști tineri, blonzi, 
cu favoriți pînă sub maxilare. 
Calmi mestecînd chewing- 
gumm, cei doi îl ridică pe 
chefliu cu gesturi precise și 
experte, instalîndu-l apoi în 
mașina pe acoperișul căreia 
fulgeră din secundă în se
cundă, lumina albăstruie 
avertizoare. La căldură, tî- 
nărul scandalagiu se mole
șește subit și, căutîndu-și o 
poziție cît mai comodă pe 
bancheta din spatele grila
jului, adoarme dus. Polițiștii 
izbesc portierele, expediază 
mașina la secție, nu înainte 
de a cere prin radio, o alta, 
pe care o postează (ca să 
fie) la ușa „discotecii". Lu
mea se întoarce în subsolul 
împăienjenit de fum, difu
zoarele prind din nou să zu
ruie agresiv, afară, în ma
șină polițiștii bat tactul, aș- 
teptînd știu ei ce. La ora 12 
punct, conform, probabil, 
prevederilor vreunui regula
ment, „discoteca" se închide.
Doi cîte doi, tinerii o pornesc 
către mașinile lor. Demaraj 
gălăgios. Nu știu de ce, dar 
îmi face impresia că mași
nile n-au pornit de loc spre 
casele proprietarilor, ci aiu
rea, spre alte „discoteci" de 
noapte. Mașina poliției por
nește și ea, împrăștiind ful
gere albastre pe ecranul mat 
al pereților din jur. Mește
rind la butoane, băiatul de 
la stație stinge aparatele. 
Are o mină satisfăcută, a- 

... proape veselă. De ce, măr
turisesc cinstit, n-am prea 
înțeles.

totuși) iz- 
mini-restaurantul 

un tînăr cu 
încețoșați este scos pe 
de ospătari și depus 
menajamente pe tro- 
sub vitrina unui sexi- 
Observîndu-se obser-

Stockholm, martie'70

MIRCEA RADU IACOBAN

O imploram în. vis pe balerina Eduardova să-mi dan
seze pentru ultima dată, csarda. O fîșie largă, ceva între 
lumină și umbră îi alunecase pe față, întregindu-i linia 
sprîncenelor, despicîndu-1 bărbia voluntară.

Pe neașteptate apăru un necunoscut, un intrigant in
conștient care îi arătă cu gesturile lui dezgustătoare ■tre
nul, gata să plece. După mimica ei am înțeles dureros de 
dar, că nu-mi va mai dansa. „Sînt ingrată, nu?", „Nu 
ești", i-am spus și m-am îndepărtat grăbit, fără nici o 
țintă.

îmi amintesc c-o întrebasem adesea, de unde are 
florile acelea multe, pe care le purta mereu, prinse în 
cingătoare. „Le am în dar de la toți stăpînii Europei" — 
mi-a răspuns atuncL

Abia mai tîrziu am căutat înțelesul tainic al florilor, 
al acelor flori înfipte de vii la cingătoarea ei și dăruite 
marii balerine, de toți stăpînii Europei.

Eduardova, cea veșnic îndrăgostită de muzică era 
însoțită pretutindeni, uneori șl în tramvai de doi vioriști 
care-i cîntau adesea. Cine li s-ar fi putut împotrivi, cine 
le-ar fi putut spune că locul muzicii nu e în tramvai ? 
Interpretarea lor pasionată plăcea. Călătorii o admirau în 
tăcere. De ce ar fi oprit-o ? Nu-1 costa nimic, pentru că 
nimeni nu le cerea nimic.

E adevărat că la primele acorduri rămîneau puțin sur
prinși, mirîndu-se de ciudățenia faptului în sine; și totuși 
cît de minunată era muzica aceea, așa în plin drum, sub 
cerul boltit, pe străzile stăpînlte de tăcere I

TE DIN ’’JURNAL
Evadezi ? Vrei să te ascunzi?
Scriitorii ,șe exprimă totdeauna greu.
In sfîrșit, după șinei luni de latență, țimp țn care 

n-am mai puțpt scrie .nimic care să mă mulțumeacsă, ob
sedat de gîndul că nici o forță din liirhe nu mă rnaii poate 
reabilita spiritualicește, îmi reiau solilocviul.

Nu m-am ferit niciodată din, calea confruntărilor cu 
mine însumi, pentru că de fiecare dată am’ găsit în ele 
uimitoarea posibilitate de a mă exterioriza, putința de 
a depăși acest meschin pumn de paie — noul meu . eu 
de cinci luni încoace, sortit poate să se mistuie pe rugul 
verii, singur și de nimeni știut...

Ce noroc nesperat, pe care n-a fost să-1 am, deși ,mi 
l-am dorit de cel puțin zece ori în tot acest răstimp neno
rocit I

Boala mea nu se cheamă nefericire, nici fericire ; nu 
se cheamă nici slăbiciune, nici epuizare. Nu. Nu poartă 
nici cel puțin numele vreunei alte pasiuni. Și totuși cum 
se cheamă oare ?

Faptul că nu izbutesc s-o înțeleg se datorează cred, 
neputinței mele de a scrie și pe aceasta o pricep prea 
bine.

Toate ideile care îmi încolțeau în minte răsar trun
chiate și nu pornesc niciodată de la ceva anume. De aceea; 
orice încercare de echilibru rămîne zadarnică, la fel 
zadarnică și de inutilă ca disperarea celor agățați de 
fir de iarbă, crescut doar de la jumătate în sus.

de
un

în-

Eduardova, n-a fost niciodată atît de frumoasă ca pe 
scenă. Cui ar fi putut să-1 placă, așa palidă, cu pomeții 
aceia proeminenți care se repezeau în afară, 
cîndu-i penibil mișcările feței, cu nasul mare, 
deloc spritualizat, căruia îți venea să-1 măsor! 
vîrfului, sau pur șl simplu să-1 bagi în buzunar, 
obiect oarecare ?

Exasperant de înaltă, înveșmîntată veșnic 
prea largi, aducea Izbitor de mult cu una dintre mătușile 
mele, care trecuse cu ani în urmă pragul primei tinereți.

Nici chiar picioarele, picioarele acelea dumnezeiești nu 
izbuteau să acopere, să estompeze atîtea defecte. N-avea 
nimic, pur și simplu nimic în toată ființa ei, care să fi putut 
trezi entuziasmul, uimirea sau stima cuiva. Am văzut-o de 
multe ori înconjurată de o indiferență, pe care nici cei 
mai fini și mai bine crescuți oameni, nu izbuteau s-o 
ascundă în fața celebrei balerine

împiedi- 
trufaș și 
duritateai 
ca pe un.

în rochii

Eduardova.

febra disperării pe care 
făcut și viitorul acestui

■ Scriu toate aceste lucruri în 
mi-o provoacă lutul din care sînt 
lut. Cînd disperarea devine deodată atît de limpede, atît 
de legată de obiectul ei, cînd neascunsă trece mereu mai 
grăbită, mai impetuoasă peste măsura obișnuită... (virgula 
subliniază doar prima propoziție).

■ . Ești disperat ?
f Ești speriat ?

Acest copleșitor sentiment al falsului care mă 
cearcă de fiecare dată cînd scriu, nu poate fi imaginat 
decît aidoma unui om care așteaptă cu înfrigurare o reve
lație unică, o revelație ce nu se poate întrupa sau izbucni 
decît numai din groapa care se cască în dreapta lui.

Dar dacă aici așteptările îi rămîn fără rost, dacă totul, 
se estompează și scapă ochiului, din alta nasc, una după 
alta, fantoșe fără număr, voind parcă să-1 cuprindă, să-i 
copleșească și să-1 piardă, — imense, obsedante și neos
toite, cu trupul întins peste groapa adevăratelor așteptări 
pe care o astupă dintr-odată.

Abia acum, simte cît de greu îi vine să renunțe la 
locul pe care și l-a cucerit (și de care nu mai vrea să se 
deslipească cu nici un preț), simte că trebuie să spere, își 
înțelege vremelnicia revelațiilor (a căror viață piere ucisă 
în greutatea de a se întrupa) — și nu-i mai ajung.

Slăbiciunea care-1 cuprinde adesea, le înmănunchează 
uneori pe toate, alteori le împrăștie darnică peste tot, 
știind că în locul lor vor naște altele, mereu altele. 
Atunci înțelege că nu se poate opri la niciuna și speră 
că odată și odată, toate aceste iluzii netrebnice se vor 
împrăștia lăsînd locul adevăratelor revelații.

Cît de șubredă mi se pare această comparație 1
Intre sentimentul de fond și descrierea pe care am 

încercat să i-o fac,'s-au înserat din nou ca o axă, premi- 
zele falsului...

.. ț .. Trad. MICHAELA DIACONU

Cb menta r

DEZVOLTARE Șl INDEPENDENȚĂ
Secolul al XX-Jea a Însemnat pentru omenire un mănunchi de desco

periri șl realizări tehnice inegalabile. Trăim Insă șl intr-un secol. In care 
milioane de oameni continuă să șuiere și să moară de foame, la care 
alfabetul rămîne o șaradă pentru o mure parte a populației unor con
tinente .In această .lume a treia' sau lumea in curs de dezvoltare, există 
națiuni ce se străduiesc să scape de flagelul foametei, acest .chief killer', 
cum este caracterizat de senatorul american McGovern, și care face anual 
10 milioane de victime.

Majoritatea celor 41 de state Independente ale continentului afri
can de peste 300 de milioane de locuitori 5 i-au făcut sub diferite forme, 
bilanțul acestui efort. Concluzia Iul o redă sugestiv un cunoscut publi
cist alrican, Bechir Ben Yahmed, directorul revistei .Jeune Afrlque" : 
.Proclamarea independenței, crearea de instituții suverane, admiterea In 
O.N.U., nu sînt declt manifestări de intenții. O ușă care era închisă se 
deschide spre un lung coridor, semănat de capcane și piedici. Indepen
dența este la capătul lui, nu la intrare'.

Problema nr. 1, cu care sînt confruntate tinerele Btate independente 
africane, este cea a lichidării cruntei Înapoieri economice moștenite de 
la colonialiști, a Ieșirii din situația de subdezvoltare. In aceasta direcție, 
țările africane au obținut o seile de succese. S-a trecut la crearea unor 
ramuri industriale noi, s-au pus bazele unei dezvoltări naționale proprii, 
au fost inițiate măsuri care să asigure dezvoltarea agriculturii care. In 
stadiul actual, define un rol Important In economia statelor africane, 
constituind principala sursă de procurare a mijloacelor necesare finan
țării planurilor de dezvoltare economică, .ocială si culturală. Pe planul 
întregului continent, eforturile statelor africane au fost concentrate la 
direcția prospectării unor piețe noi de desfacere pentru produsele lor. 
pentru stimularea exporturilor de produse manufacturate șl eemimarmfac- 
turate in locul tradiționalelor materii prime, eliminarea cauzelor Si con
secințelor deficitelor cronice ale balanțelor de plăti, spre dezvoltarea 
colaborării economice In avantajul tuturor țărilor africane. Numeroși șeii 
de state șl guverne, vorbind despre evoluția raporturilor economice si 
financiare dintre țările africane cu țările dezvoltate, au subliniat nece
sitatea reașezării acestora pe baze noi șl echitabile care să reflecte 
schimbările survenite în ultimele două decenii pe continentul ne.oru și

. corespundă cerințelor dezvoltării economice armonioase a statelor afri
cane independente.

Intr-o serie de state africane, accentuarea greutăților economice și 
, financiare provocate mal ales de creșterea continuă a decalajului dintre 

prețurile principalelor produse africane plasate pe piețele externe și cele 
■ ale mărfurilor industriale importate si de tutela sufocantă a monopo

lurilor străine au dat naștere unei situata In care guvernele respective 
s-au aflat In imposibilitatea de a mal înfăptui Integral programele ela
borate după cucerirea Independentei.

Un adevărat rechizitoriu cu privire la ineficacitatea așa-zlsulul fr'-t 
pe care 11 primesc țările subdezvoltate din partea statelor Industrlaltre^s 
se află publicat sub forma unei anchete Internaționale In revista fro»’ 
ceză. .Croissance des jeunes nations'. lată clteva aprecieri de
importante care dezvăluie, în ultimă Instanță, esența ajutora: -4^^at 
lumii' a treia: T

„Ajutorul extern acordat Africii se situează — afirmă A. Kablr — 
Algeria — în jurul a 5 miliarde de dolari pe an, ceea ce, intr-un l.mbai 
mai realist, înseamnă că 1 Se împrumută, cu dobinzl pe termen lung sau 
scurt, monedă forte,' pentru a-1 permite să cumpere de la cred ::- : săi 
produse manufacturate. In această dublă operațiune, capitalul vesț-euro- 
pean încasează însd profituri substanțiale, Iar Europa occidentcl'i li- 
vinde mărfurile cu un beneficiu apreciabil. Ce-l rămîne Africii f Ea l-a 
investit : dar în acest circuit, pregătit cu o mină de expert in dezavan
tajul său, Africa trebuie sâ verse în fiecare an devize în valoare de 
5 miliarde de dolari pentru a plăti dobînzlle șl o parte a Imp rumul ui ; 
aceasta înseamnâ însă, în ultimă instanță, să dai Înapoi cu dreapta ceea 
ce ai primit cu stingă. Nu 1 se dă nimic pe gratis Africii, cu excepția. 
poate, a cltorva tone de diverse surplusuri inutilizabile la fața locuiri-.

Dificultățile de care se lovesc țările africane pe calea progresului 
economic și social sînt numeroase și greu de depășit, dar ele pot ii 
Înlăturate. Pentru aceasta este necesară organizarea pe scară internațio
nală a unor programe de sprijinire a elorturllor acestor țări, in care 
ponderea principală a capitalurilor Șl a altor acțiuni de ajutorare 
revină țărilor industrializate. Se apreciază cd fără aportul material sau 
al .inteligenței' acestor țări, exprimată In licențe sau mașini de tna’-i 
tehnicitate, depășirea nivelului subdezvoltării este aproape imposibilă. 
Firește că în elaborarea acestui program un rol însemnat revine Organi
zației Națiunilor Unite, organismelor sale specializate. Cel de al doilea 
deceniu al dezvoltării prevăzut pentru perioada 1970—1980, trebuie sd 
albă în vedere in primul rind eficacitatea acestui ajutor, ajutor care 
să contribuie la rezolvarea problemelor fundamentale care stau In Iuta 

sipopoarelor de pe continentul negru. In același timp, hotărltor este 
efortul propriu al țărilor tn cura de dezvoltare.
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