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ENGELS
75 DE ANI DE LA MOARTE

cij prof. univ. dr. GH. CHIȘLEAG despre

CANCER-diagnostic și terapie
în zilele de 2 și 3 octombrie a.c„ U.S.S.M. — Societatea de 

radiologie din România și Societatea de medici și naturaiiști din 
Iași organizează la Iași o consfătuire pe țară cu tema; «Diagnos
ticul și tratamentul radiologie al tumorilor pulmonare și nedias- 
tinale".

Date fiind importanța și actualitatea stringentă a temei pusă 
în dezbatere, am solicitat un interviu prof. univ. dr. Gheorghe 
Chișleag, șeful Clinicii de radiologie a Spitalului nr. 1, preșe
dintele Societății de Radiologie din România.

— Care este, tovarășe, pro
fesor, rațiunea alegerii a- 
cestei teme, pe care cons
fătuirea o va dezbate ?

— Creșterea reală și în 
proporții uimitoare a inci
denței cancerului bronho- 
pulmonar a dus, în ultimul 
timp, le cercetări deosebite 
atit în ce privește factorii 
etiologici și măsurile de 
profilaxie, cit și la studiul 
posibilităților diagnosticu
lui precoce, In vederea in
stituirii unui tratament ra
dical.

Lucrările consfătuirii au, 
tocmai, rolul de a cristaliza 
metodologia stabilirii diag
nosticului cit mai precoce 
șl a tratamentului celui 
mai eficient cu mijloacele 
actuale.

— Care sînt cauzele can
cerului bronho-pulmonar șl 
cum se explică sporirea 
frecventei lui în general 
și — în orașe, în special?

— In cancerul bronho- 
pulmonar, printre agenții e- 
tiologici invocați sînt dis
cutați în specia): tutunul, 
poluarea aerului fn orașele 
mari, diferite noxe profesi
onale și unele boli cronice 
ale plămlnului. Statistica a- 
rată că frecvența canceru
lui bronhie la bărbat a spo
rit între anii 1920 — 1954 
de 30 — 40 de ori. Tot 
statistic s-a demonstrat cd 
persoana care fumează 20 
de țigarete pe zi, timp de 
30 de ani, introduce o can
titate suiicientă de benzi- 

piren (substanță cancerige
nă ce ia naștere prin ar
derea țigării) pentru a de
clanșa un cancer. S-a cal
culat că 200.000 de țigări 
sînt pașaportul unui cancer 
al plămlnului.

Poluarea aerului In ora
șele mari explică de ce 
cancerul bronhie este mult 
mai hecvent aici decît la 
sate.

— Cum se poate îmbună
tăți lupta împotriva acestei 
localizări a cancerului î

— Prin măsuri profilacti
ce care trebuie să aibe ca 
scop:

— pe de o parte, micșo
rarea morbidității, prin În
lăturarea factorilor care 
contribuie la apariția can
cerului bronhie ;

— pe de altă parte, prin 
sporirea numărului cazuri
lor descoperite cit mal la 
Începutul evoluției bolii. La 
aceasta poate contribui e- 
ducația sanitară din ce în

I. ȘTIRU

(Continuare tn pag. a 10-a)

Personalitatea lui Engels 
este o sinteză a omului de ști
ință, a omului politic și a o- 
mului ca om. Adevăratul por
tret intelectual al lui Engels 
nu poate fi trasat fără a e- 
voca totodată și personalitatea 
lui Marx, dar nu prin com
parație, ci în sensul, singurul 
just, al unității dublei lor per
sonalități pe care o constitu
iau, fiecare însemnînd, în fond, 
măsura proprie a acesteia, 
căci însăși opera lor este u- 
nică. Și nu doar în sensul lu
crărilor scrise împreună (Ma
nifestul Partidului Comunist, 
Ideologia germană), ci și al 
operelor pe care le-au semnat 
distinct, deci al tuturor stu
diilor elaborate; unicitatea o- 
perei lor este aceea a însăși 
concepției pe care au funda
mentat-o. Contribuția lui En
gels la întemeierea concepției 
marxiste este polivalentă, con
cretizată în numeroase dome
nii ale gîndirii filozofice: fi
lozofia naturii, socialism știin
țific, economie politică, isto
rie, sociologie, lingvistică, ști
ința militară. Și dacă, totuși, 
Engels, cînd vorbea despre 
Marx, se definea pe sine, du
pă propria expresie, „vioara 
a doua', acest fapt nu vizea
ză valoarea gîndirii sale, ci îi 
relevă caracterul, conștiința 
necesității înțelese de a ne
tezi drumul geniului concepți
ei lor unice. Trebuind să pună 
Ia punct volumul al treilea al 
Capitalului, rămas nedefiniti
vat în momentul morții lui 
Marx (14 martie 1883), con
știent de faptul că această lu
crare fundamentală a marxis
mului era imperios necesar să 
iasă la lumină, Engels a re
nunțat la scrierea propriilor 
cărți. Elabora o lucrare de fi
lozofie generală a științelor, la 
care lucra intens de peste un 
deceniu și pentru a cărei do
cumentare făcuse ample in
cursiuni în toate științele și 
urmărise pînă la amănunt ul
timele progrese ale lor, dar a 
întrerupt această muncă pen
tru a-și dărui activitatea îm
plinirii operei lui Marx. Era 
convins că în Capitalul se 
afla sintetizat spiritul între
gii lor concepții. Și dacă era 
conștient că omenirea avea 
nevoie, la acele ceasuri ale 
istoriei, de o lucrare generală 
cît mai completă de filozofie 
a naturii, era convins totoda
tă că ea avea nevoie în pri
mul rînd de o filozofie socia
lă. întreaga viață a lui Engels 
a fost închinată mișcării mun
citorești internaționale, pentru 
a elabora o teorie științifică 
necesară acesteia, și pentru 
concretizarea ei efectivă in 

în acest număr :

TRAIAN BRATU — profesor și militant antifascist

CCRNELIU ȘTEFANACHE - Proză

G. Prufeanu: PARADOXALUL RACINE

domeniul practicii, în scopul 
de a pregăti astfel istoriei ar
ma teoretică destinată să se 
materializeze în practica revo
luționară a trecerii la înfăp
tuirea socialismului. Dar En
gels, pentru condițiile spe
cifice timpului său, asemenea 
lui Marx, nu a fost doar con
ducător al mișcării muncito
rești în sfera ideologiei, doar 
filozof teoretician, ci a în
semnat totodată, în cadrul In
ternaționalei comuniste, și un 
luptător activ al acestei miș
cări, conducător al statului ei 
major.

Autorul Iul Anti-Diihring, 
al Dialecticii naturii, al Răz
boiului țărănesc german și al 
Originii familiei, a proprietății 
private și a statului era o au
tentică enciclopedie a științei, 
sau, după cuvintele lui Marx, 
o adevărată universalitate a 
cunoștințelor. A fost un savant, 
un luptător, un om. Opera sa 
și a lui Marx, așa cum avea 
s-o înțeleagă Lenin, se des
chidea din prezent în viitor ca 
o filozofie a radicalității. O 
filozofie care nu înseamnă 
contemplare a realității, ci 
transformare revoluționară a 
acesteia. Radicalitate, în sen
sul că filozofia marxistă este 
finalitate a teoriei științifice în 
practica revoluționar-transfor- 
matoare.

Există personalități — și En
gels, alături de Marx și Le
nin, este o asemenea perso
nalitate — care nu se dimen
sionează gîndului decît rele- 
vîndu-se la dimensiunile is
toriei. Și nimic de normă ex
terioară, sau — dacă nu ne 
e frică de cuvinte — nimic 
de cult nu trebuie să vedem 
în imaginea lor, căci în ase
menea cazuri imaginile nu pot 
purta amprenta subiectivă a a- 
titudinii unuia sau altuia din
tre urmași, ci sintetizează ju
decata dreaptă, în lumina o- 
biectivității, a istoriei însăși. 
Personalitățile — iar la des
coperirea acestei legități a 
contribuit și Engels — nu cre
ează istorie prin ele însele, 
ci prin forța uriașă a maselor, 
astfel că masele însele, care 
sînt deci adevăratul creator al 
istoriei, rețin personalităților 
exact imaginea lor reală. De
sigur, pentru ca acest princi
piu să funcționeze în ordinea 
adevărului său integral, tre
buie ca istoria să ființeze li
beră. Să fie deci, în fapt, o 
operă a maselor, desfășurîn- 
du-se ca proces predominant 
conștient O istorie cu ima
nenta acestui sens a devenit 
realitate o dată cu apariția 
socialismului. Socialismul re
prezintă unitatea dintre mar

xism-lenlnlsmul ca filozofie șl 
marxism-leninismul ca orîndui- 
re de stat; în această concre
tă comuniune istoria are posi
bilitatea să însemne libertate 
a istoriei De aceea, această 
comuniune este operă istorică 
ce se definește ca identitate de 
esență între făuritorii mar- 
xism-leninismului ca orînduire 
de stat, respectiv masele con
duse de partidul clasei mun
citoare din fiecare țară, și 
făuritorii marxism-leninismului 
ca filozofie, respectiv perso
nalitățile care au fundamentat 
științific această filozofie. Toc
mai în acest sens, așadar, pre
cizam că există personalități 
— și Engels este cu certitu
dine— care nu se dimensionea
ză gîndului decît relevîndu-se 
la dimensiunile istoriei. Iar 
dacă, totuși, s-ar întîmpla să 
se confecționeze din aseme
nea imagini vii — canoane, 
astfel de tipare-fetiș ar fi de 
fapt rezultat al unor persoa
ne și nu operă a istoriei, isto
ria fiind cea care demitifică 
totul, îneît aceste canoane ar 
constitui deci un accident, 
ceva opus istoriei, și istoria, 
însemnînd ființare liberă, își 
depășește legic accidentele, în
eît imaginea personalităților, 
obiectiv, rămîne exclusiv ex
presia reală a judecății isto
riei însăși, purificare a aces
tora, de către spiritul liber al 
istoriei, pînă la măsura uni
că a valorii lor intrinseci.

Marx, Engels și Lenin rămîn 
pentru urmași asemenea per
sonalități, răsfrîngîndu-și ima
ginea din limpezimea de cris
tal a judecății exacte a isto
riei. Fiecare dintre ei nu este 
o personalitate în sine — de 
unde și incompatibilitatea față 
de tipare, — ci se definește 
cu adevărat doar în ordinea 
integralității concepției marxist- 
leniniste; istoria, așadar, le di
mensionează personalitatea nu 
din perspectiva exterioară a 
fiecăruia ca persoană, ci din 
interiorul însuși al concepției 
marxist-leniniste ca tot, ca în
treg.

Engels, asemenea lui Marx 
și Lenin, este al istoriei. Al 
sensului istoriei care este în
suși sensul realității socialis
mului. Opera lui Engels și a 
lui Marx, continuată în subs
tanța ei de Lenin, este astăzi 
dezvoltată creator de către 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, îmbogățită prin 
experiența noilor realități ale 
contemporaneității, aprofundată 
în spiritul ei dialectic, știin
țific, viu, deschis noului, con
cretului social, realizării ple
nare a omului, umanismuluL

VASILE CONSTANTINESCU



Mărturii

MATEI MILLO:
PRIMELE SUCCESE

Anumiți biografi, luîndu-se după mărturiile unor contem
porani ai lui Matei Millo, spun că la Paris el a învățat tea
tru și că ar fi jucat chiar pe scenele metropolei. In scrisorile 
trimise la Iași, marele-comis nu vorbește nimic despre stu
diile sale teatrale, de profesorii săi, nimic despre ce carte 
învăța acolo.

bacă știm că munteanul Aristia, trimis de Ralu Caragea, 
a studiat la Paris cu marele tragedian Talma vreo douăzeci 
de ani înainte de călătoria lui Matei Millo acolo, despre 
ucenicia acestuia nu știm nimic.

Nu-1 găsim nici pe lista tinerilor români — printre aceș
tia și prietenii săi de la Iasi, Mihail Kogălniceanu și Vasile 
Alecsandri —■ care se aflau acolo la studii și se adăpau la 
generoasele idei de libertate și progres, pregătitoare ale revo
luției care urma să izbucnească după cîțiva ani, în 1848, 
în Franța și apoi la noi. Pare-se că fostul muhardar (Matei 
Millo fusese investit Ia douăzeci și trei de ani cu titlul de 
„muhardăr" de către prințul domnitor) avea alte preocupări 
fiind pe atunci cam ușuratic și risipitor.

In Căruța cu paiațe, pitoreasca evocare scenică a Iui 
Matei Millo, dramaturgul Mircea Șlefănescu ni-1 arată pe 
Matei Millo împrăștiind zvonul propriei sale morți, ca să 
încaseze banii pentru înmormintare.

Un vechi adagiu spune că pe morți să nu-i vorbești 
decit de bine. Socotim că acest aforsim nu trebuie urmat 
ca litera evangheliei.

Morții, ca și viii, trebuie judecați cu obiectivitate.
Arătînd umbrele ce le-a întunecat viața, cu atît vor 

apărea mai luminoase culmile existentei și activității lor, 
darurile cu care au fost înzestrați, marile lor realizări, Ștren- 
găriile lui Matei Millo, tînăr sau bătrîn, nu-i scad cu nimic 
meritele de mare animator al teatrului românesc, de pasio
nat al artei, de actor simplu, realist, extraordinar de înzes
trat. și pe acela de harnic scriitor la începuturile timide ale 
dramaturgiei noastre. A stat cinci ani la Paris, de unde cerea 
mereu bani sub diferite pretexte. Intr-o scrisoare adresată 
unchiului său Iancu Prăjescu, înainte de a se reîntoarce în 
Moldova, el îl informează: „am dobindit ceva învățături: 
nădăjduiesc că în viitorime vor produce mie și familiei 
mele cinste și folos",

E destul de vag.
Probabil că aceste învățături erau teatralicești dar, date 

fiind prejudecățile epocii el nu îndrăznea să-și supere fami
lia, spunînd adevărul.

Reîntors la Iași, în 1846, protectorul său, domnitorul 
Mihail Sturza îl numește director al Teatrului Național din 
Iași, direcție pe care comisul o împarte cu beizadeaua Nicu- 
laie Suțu, personaj important, autorul unei excelente cărți 
de amintiri și de vînătoare, secretar al domnitorului Miha- 
lache Strudza și fiu al fostului domn de la București. Nicu- 
laie Suțu, mai fusese administratorul teatrului din Iași în 
1837, pe vremea fraților Foreaux.

Cei doi directori, prințul și muhardarul, încep să dea 
reprezentații) în noul teatru numit „cel mare” care se des
chisese înlr-unul din palatele domnitorului, pe urcușul din
spre Copou, acolo unde se află astăzi Universitatea.

Era o sală spațioasă, cu trei rînduri de loji, luminată 
cu luminări de ceară și-n care se producea o trupă de actori 
francezi, aduși de la Paris, și alta, compusă din cincispre
zece bărbați și cinci actrițe mo dovence, care jucau, deo
camdată, localizări făcute de Millo, G. Sion și Apostoleanu. 
La deschiderea stagiunii (14 octombrie 1846), precum și-n 
alte piese, pare-se că directorul Millo n-a apărut pe scenă. 
El s-a produs întîia oară de la reîntoarcerea din Paris in 
colectivul francez. în comedia pariziană „Cine se aseamănă 
se adună". Probabil, a juca teatru îh franțuzește nu era o 
prea mare decădere pentru o odraslă boierească. Millo își 
pregătea terenul pentru a-și împlini, mai tîrziu, dorul de a 
se manifesta din plin în limba țării.

Acest fericit prilej i-a fost hărăzit cu ocazia unei repre
zentații date de boierimea ieșeană în folosul sinistraților de 
la București.

Focul nimicise o mulțime de case din capitala Munte
niei. Moldovenii, în sufletul cărora bătea tot mai puternic 
conștiința românească, dragostea pentru frații lor de peste 
Milcov, se întreceau să ajute pe cei, loviți de năpastă.

Vasile Alecsandri scrie o piesă, Nunta țărănească, în 
care apariția femeilor în frumosul port national stirni un 
entuziasm delirant.

In această privință, Vasile Alecsandri juca și el un rol, 
pe Alecu Leonescu. Povestitorul Costache Negruzzi, din ini
țiativa căruia se organizase acel spectacol, care a realizat 
frumoasa rețetă de 7.604 lei, apărea în Moș Trohim-Păcală. 
Dar marele succes a fost al Iui Matei Millo, care, în grecul 
Chir Gaitanis, își depășea toți partenerii.

Millo vorbea cu accent grecesc, cînta, țopăia, spre hazul 
și încîntatea tuturor spectatorilor, în frunte cu Vodă.

Un curent în care naționalismul se împerechea cu ela
nul preocupărilor sociale domina întreaga festivitate. „Bon
juriștii" veniți de la Paris întrețineau, ațîțau acest curent, 
căruia peste cîteva luni i-a urmat revoluția de la* 1848.

Românii noștri se cam saturaseră de maimuțăriile gre
cești și franțuzești. De aceea, cînd Millo caricaturiza pe Chir 
Gaitanis, publicul ridea și aplauda zgomotos, — tot așa 
cînd Cost ache Negruzzi spunea, sub deghizamentul lui Moș 
Trohim-Păcală :

Ia, de-aeceia merge lumea 
Cu naintea înapoi.

Căci acum cu franțuzeasca 
S-a scrîhtit și mintea-n voi 1

Succesul pe care l-a avut Matei Millo la acea reprezen
tație l-a făcut să prindă curaj, să se încreadă în vocația lui 
artistică să înfrunte opoziția rubedeniilor și a celorlalți care 
nu vedeau cu ochi buni aceste porniri ale comisului.

„Cinul boieresc nu-mi face nici cald nici rece și de mă 
țin de sufletul rudelor am să rămîn boierul Millo, om compn 
ca toți ceilalți Millești. Ca artist, însă e altă vorbă: mă 
vor batjocori ai mei, dar cred că am să mor un cineva'1, 
scrie și spune el în aceea vreme,..

Cu această credință pornește el la drum și începe să 
se impună zi cu zi, ca autor și interpret.

însuflețiți de entuziasmul directorului, actorii pun și 
ei din ce în ce mai multă inimă. Nu mai declamă, joacă 
simplu, natural. '

Matei Millo găsește] un colaborator prețios în compozi
torul Al. Flechtenmacher, care îi scrie muzica Ia două come
dii : Nicșorescu și Baba Hîrca. Text vioi, muzică sprintenă, 
montare fastuoasă. Mare succes.

Stagiunea 1849 se prelungeș'e pînă-n mai.

VICTOR EFTIMIU

M 0 M E N T
IONEL PERLEA

Se pare că galeria marilor di
rijori miră in ecupsă. După sa 
John Baroirolli ne-a părăsit și 
Ionel Perlea.

Personalitatea unui asemenea 
muzician de anvergură mondiaiâ 
nu poate ii cuprinsă într-un 
simplu necrolog. Dar ne urmă
rește încă imaginea care ni-l pre
zenta dirijînd la București: un 
a^cet cure, ști nd pe scaun Ș1 
schi tind doar gesturi scurte, a- 
proape imperceptibile, cu mina 
stingă, domina totul, partitură 
nevăzută, orchestră și sală. Un 
om spre care (la sfirșit, publi
cul în delir a năvălit ca spre 
un vrăjitor, fiecare dorind doar 
să-l atinqă.

Devenit celebru ca dirijor, Per
lea a plătit același tribut ca ?i 
Enescu, bagheta umbrindu-i ope
ra de compozitor. Totuși, „Con
certul pentru coarde" (distins cu 
premiul „George Enescu"), „Va- 
riațiuni simfonice pe o temă 
proprie", „Simfonia în do major" 
sau „Concert pentru vioară și or
chestră", spre a nu enumera de
ci t piesele majore, sînt lucrări 
ce rămîn în patrimoniul nostru 
artistic, ele întregind profilul u- 
nui muzician complet, de o vas
tă pregătire.

Ionel Perlea a tinut să-l aducă 
patriei sale piranda geniului a- 
juns pe cel mai înalt pisc. A 
venit acasă, a respirat aerul ță
rii, și-a umplut sufletul de bucu
rii („Reqăsesc o țară în plin a- 
vînt, prosperă, înfloritoare", a- 
vea să declare fericit) și a dus 
apoi cu el, peste ocean, bucu
ria reqăsirii cu tot ce i-a fost 
mai scump.

Dacă activitatea de dirijor e 
legată de trecerea omului, opera 
compozitorului e un nepieritor o- 
maqiu adus plaiurilor românești, 
așezîndu-se alături de cea a lui 
Georqe Enescu.

Cel puțin pentru generațiile de 
acum ori de cîte ori se va cîn
ta muzică de Enescu în marea 
sală bucureșteană, umbra lui Ionel 
Perlea va fi prezentă și la pu
pitru.

„A LANSA“ 0 CARTE

care 
un 

Șer- 
s.a., 
mult

ocazional ci 
scriitorii de

Ne-am plîns adesea de indife
renta in care apar, sxnt discu
tate și apoi date uitării muue 
cârti care ar merita aita soarta,. 
Dacă am urmări cit loc ocupa 
astăzi, in discuțiile literare, Sa
do veanu, Arqhezi, Vianu, Ralea, 
cniar Călinescu (exceptind argu
mentările poiemice aie unora ori 
ale altora) sau, dintre cei 
trăiesc și activează intens. 
Al. Philippide, Perpessicius, 
ban Cioculescu, Z. Stancu 
am putea constata cit de 
sîntem reținuți de propriile noas
tre preocupări și patimi mărunte..’. 
Așadar, nu numai despre clasipi 
se discută puțin și 
și despre poeții și 
azi.

Tocmai, cunoscînd 
o asemenea stare de lucruri, am 
simtit un adevărat reviriment vă-- 
zînd modul în care „Luceafă- 
rul“, din considerente probabil 
înrudite, înțelege să lanseze de 
la bun început cartea recentă a 
lui N. Manolescu despre Maiores- 
cu. O iumătate de pagină a re
vistei este consacrată nu unei 
cronici care, cînd se face, se 
întîmplă să fie „de serviciu" — 
în sensul că a intrat oarecum 
într-un ritual lipsit de surprize 
— ci unor entuzisate saluturi a- 
dresate acestui eveniment edito
rial de scriitori și prieteni a că'- 
ror exigentă este în afară de ori
ce discuție. Alături de poza au-

torului, își spun părerea Al. I- 
vasiuc ( ... „cartea lui Manolescu 
este profundă, fundamentală și 
un model, pentru că prietenul 
nostru și-a asumat riscul de a 
păși exact pe marqinea înqustă 
ce separă obiectivitatea de subiec
tivitate, fără ochi închiși" etc.), 
Fănuș Neagu („Pe coroana lui 
Manolescu ... stă scris semnul 
pierdut (prea multă vreme) al 
marilor cărturari care-au preqă- 
tit poarta sărutului pentru istoria 
noastră", Adrian Păunescu („Ma- 
iorescu — așa cum îl întruchi
pează Manolescu în cartea sa 
seamănă cu Manolescu"), Marin 
Șorescu (.un critic care se înaltă 
spre inefabil ca autorul „Meta
morfozelor poeziei", cantaraqiu 
din vocație, își răscumpără cu 
aur măsurile și qreutătile"). Si 
probabil că lista ar fi putut con
tinua. Sîntem convinși de carac
terul pasionant al cărții lui N. 
Manolescu. și apreciem inițiativa 
revistei de a-i sublinia importan
ta, atrăqînd cu luciditate, din 
tino, atentia criticii si a citi
torilor de rînd. Oare aceeași me
todă de nonuiar’>are d:n orima 
zi a unei cărți să fie an’»cat* 
în viitor, fiecărei apariții edi
toriale valoroase ?

„ȘCOALA
BÎRLĂDEANĂ"

atît mai 
alăturate 
cum o 

o cu to-

Tradițiile devin cu 
valoroase cu cit sini 
contemporaneității, așa 
seculară ctitorie capătă 
tui altă strălucire în context de 
oraș modern.

E cazul cu inițiativa Comite
tului sindicatului învățămîntului 
din municipiul Bîrlad de a în
tocmi și edita o culeaere în care 
ne sînt prezentate realizări ale 
ultimilor ani, proiectate pe 
dalul binecunoscutelor 
culturale și artistice 
De altfel, chiar titlul 
bîrlădeană'

fun- 
tradiții 

bîrlădene. 
..Școala 

______ ___ suqerează cultură la 
modul general, întrucît Bî riadul 
unor profesori ca Al. Philippide, 
G. Ibrăileanu, 
deopotrivă al 
Emil Gîrleanu, 
Nanu, 
Popa, . .__ .
nitza și citi alti oameni de artă.

In același timp, „Școala bîrlă
deană" a anului 1970 tine să ne 
amintească două centenare: Li
ceul pedaqoqic și presa bîrlă
deană.

E interesant de știut că prima 
gazetă de aici, „Semănătorul" a 
apărut la 27 septemorie 1870, U- 
ind născută din entuziasmul unui 
grup de profesori. Ea a consti
tuit o adevărată școală de u- 
cenicie publicistică pentru Al. 
Vlahuță, Al. Philippide, N. Pe- 
trașcu și alții. De la acest 
„Semănătorul" și pînă la, să zi
cem, „Facla", revista elevilor 
Liceului pedaqoqic din Bîrlad 
(1970) se înșiruie nu mai puțin 
de 92 de titluri (reviste și ziare). 
Printre ele, prestigioasele „Făt- 
Frumos" al lui Emil Gîrleanu, 
„Ion Creanqă" al lui Tudor Pam
file, și 
de G. Tutoveanu, V. 
cu, Tudor Pamfile și 
geanu.

In qeneral, volumul 
schițarea unei monografii a Bîr- 
ladului, considerat pe diferite co
ordonate, întreqită cu o consis
tentă parte beletristică, versuri, 
proză, evocări pastică, muzică).

In qeneral, contribuția aceasta 
a corpului didactice e un început 
promițător privind schițarea unui 
climat de efervescentă culturală 
în actualul oraș „al rulmenți
lor".

Paul Bujor etc., e 
lui Al. Vlahuță, 
Tudor Pamfile, D. 

G. Tutoveanu, Victor Ion 
V. Voiculescu, N. N. To-

„Florile Dalbe", scoasă 
Voicules- 
M. Lun-

urmărește

și regretînd

@ b s £ y DE LA MEXIC CITIRE
Dacă Angelo Niculescu ar a- 

duna pietrele azvîrlite într-însul 
de la Mexic încoace, ar avea 
cu ce să-și ridice monument. 
Discuțiile referitoare la epopeea 
Guadalajara se lățesc pînă 
peste poate și mă întreb cîtă 
vreme vor mai clănțăni pixurile 
despicînd firul în patru. Deo
camdată, mie unul mi se par 
foarte clare trei lucruri. Primul : 
am făcut figură onorabilă în 
Mexic. Al doilea : temporizarea 
este o armă cu două tăișuri. Al 
treilea : s-a greșit în cazul Do- 
brin — cum, vom vedea. Am fost 
printre puținii care, acum trei 
ani, la Zurich, au privit de a- 
proape cea mai groaznică în- 
frîngere a fotbalului românesc. 
Să-mi fi spus cineva că, în 1970, 
ne vofn califica pentru Mexic (e- 
liminînd, între altele, Elveția și 
Portugalia I), l-aș fi luat de gît 
și l-aș fi aruncat în Zurich-See. 
Nici o tufă de coacăze nu ro
dește în cîteva luni ; cum să 
cred că, într-un asemenea răs
timp., fotbalul românesc s-ar 
putea metamorfoza ca-n basme
le cele frumoase ? Da, teoretic, 
la Guadalajara ar fi fost posi
bile și realizări ceva mai „maș- 
cate". Teoretic, cosmonauții din 
ultima rachetă APOLLO trebu
iau să ajungă în lună. N-au a- 
juns. A explodat rezervorul cu

oxigen. La noi, a explodat go
gorița „temporizării", precum și 
tiribomba Dobrin. Subsemnatul 
consideră temporizarea o fan
tastică armă ofensivă. A tempo
riza de dragul temporizării e- 
chivalează cu a planta un pom 
fără intenția de a-i culege 
vreodată roadele. Să scoți ad
versarul din ritm — iată un țel 
vrednic de oricîtă trudă. Dar 
pentru a-l învinge, iubiții mei 
antrenori teoreticieni, de asta îl 
„scoate din ritm" I Temporizarea 
nu-i artă pentru artă și cele pe
trecute către sfîrșitul meciului cu 
Anglia pun sub un semn de în
trebare mare cit turnul Colței 
toată competența a,cel,ora care 
au condus, de pe margine, e- 
chipa. Cit privește pe Dobrin : 
piteșteanul. este, categoric,, cel 
mai bun produs al fotbalului 
românesc contemporan și desti
nul--său îmi amintește pățaniile 
fotoreporterei Brigitte de Saint- 
Preaux’: făcînd ocolul pămîn- 
tului, iubăreața ființă s-a mări- 
tat-de 12 ori (cu același băr
bat, evident}, urmînd ritualul 
fiecărei țări în parte. Pe toată 
lum'eâ a izbutit s-o impresione
ze cd marea ei dragoste față dd 
fericitul ’ ’consort, mai puțin . i\ 
autoritățile franceze, care au 
declarat tînăra pereche... ne
căsătorită. Pretutindeni, Dobriți

TRIBUNA

Al.

ulterior), Vic- 
Ion Caraion), 
Darie Novă- 
Daicoviciu și 
(intr-o pole-

In sfirșit, după incertitudini și 
oscilații inevitabile, .iribuna**, in 
noua lormă (numai fizic micșo
rată) pare a-și fi aflat tinuta care-i 
convine. Am remarcat comparti
mentarea mai consecventă, intr-o 
paginație remarcabilă prin sobrie
tate și claritate. Semnalăm, din 
cuprinsul numărului 31/19/0 con
tribuțiile valoroase aie lui 
lyasiuc („Cînd inir-un tîrziu1 
proză, un fragment, bănuim, din- 
tr-o lucrare mai amplă ale cu
rei sensuri mai adinei, dincolo 
de acuitatea observației pure, vor 
putea fi apreciate 
tor Felea (despre 
Teohar Mihadaș și 
ceanu (versuri), C. 
Șerban Papacostea 
mică de factură academică), Ste
fan Pascu, Pimen Constantines- 
cu, N. Carandino. Nu am vrea să 
aducem neapărat obiecții și de 
aceea, cînd afirmăm că ultimul 
număr al „Tribunei4* este cam ... 
bucureștean prin preocupări și 
contribuții, nu avem nici o in
tenție malițioasă. Formula acțiu
nii în comun, prin reunirea gla
surilor scriitorilor din toată tara 
ni se pare mai eficientă, depă
șind orqoliile înqust-provînciale. 
In sensul acesta pledează 
treaga 
terare

Mai 
mulus 
tele Tuculescu și ilustrațiile co
respunzătoare.

în- 
traditie a publicisticii li- 
românești.
remarcăm articolul lui Ro- 
Diaconescu despre inedi-

N. IRIMESCU

este socotit cel mai mare fotba. 
list român ; doar noi, românii, 
stăm în cumpănă. Adevărat, 
pișicher, indolent și, uneori, ires
ponsabil, Dobrin și-a cam făcut 
de cap în Mexic (știu mai multe 
decît s-au scris pînă acum). Dar 
marea, imensa greșeală a lui 
Angelo este nu aceea că, pe 
moment, l-a scos din echipă, ci 
faptul că n-a știut (cred că nici 
n-a încercat) să și-l apropie pe 
dificilul Dobrin, „recuperîndu-l" 
spiritual și făcîndu-l apt de joc. 
Un mare antrenor trebuie să po
sede întîi calități de pedagog 
și abia după aceea de căprar. 
De altfel, este și greu să in
cluzi în oastea lui Johann 
Heinrich Pestalozzi un ins care 
n-a trecut vreodată granița de 
la zîmbet spre hohot și care, 
365 de zile din 365, arborează 
aceeași mină acră de ulceros 
mîn’ibs pe propria-i existență.

Cam atît despre Mexic.
Să consemnăm acum intere

santul grupaj de articole („Pe- 
leviziunea") înserat, sub semnul 
lui Juanito, în revista piteșteană 
ARGEȘ. Unele intervenții vădesc 
sagbcitate, opinii solide, puncte 
de -vedere personale (Radu Co- 
sașu, Gheorghe Tomozei), altele 
sînt exerciții mai mult sau mai 
puțin convingătoare pe o temă 
dată1. O hotă aparte face stupe

TURISM Șl 
VESTIMENTAȚIE

Zilnic, în aceste luni de vîr: 
ale turismului, ne sînt oierre 
mici spectacole burlești, și a- 
cestea în plină stradă. Ieși:. ~>z-- 
că de-adreptul din baie sau d:.i 
pat sau din selecte baluri de 
periferie, inimoșii noștri turiști 
din țară marșează lent, în pai 
cabrat, pe trotuarele și prin pie
țele provinciale, adesea in cea 
mai de prost gust vestimentație.

Stimați turiști, v-am întreba un 
singur lucru: în orașul dumnea
voastră ați avea curajul să ies: 
pe stradă așa cum ieși ti pe srâ- 
zile orașelor pe care Ie vizita:. ?

Noi credem că nu.
Acolo sînteți, probabil, ce'.ă- 

țeni onorabili, carevasăzică ...

PERGAMENTE
Șl COLECȚII

Cel de-al patrulea volum a. 
lucrării „Îndrumător în Ariuveie 
Statului din Iași", apărut recent 
sub egida Direcției Generale a 
Arhivelor, poate fi considerat 
drept cel mai valoros dintre ce.e 
întocmite de către colectivul Gh. 
Unqureanu, Virgil Apostolesc- 
Gh. Balica, Virginia Isac și D. 
Ivănescu.

Capitolul Documente prezintă 
81.092 piese, maioritatea onqi- 
nale, încenînd de la Iuga-Vodă 
(1399) pînă în 1697. Printre e.1 
peste 200 pergamente, dintre care 
23 emise de Ștefan cel Mare De 
asemenea, capitolul Manuscrise 
include peste 2.1)00 piese aparti- 
nînd secolelor XV—XX. Urmează 
peste 3.000 stampe și fotoqrafii, 
sute de planuri și hărți, siqilii 
și foi volante.

In totalitatea lor, colecțiile ie
șene oglindesc întreaga istorie a 
Moldovei, privită sub toate as
pectele. Asemenea volume sînt un 
îndrumar prețios pentru cerce
tători.

fianta declarație a Iui Nichita 
Stănescu. Ascultați-I : „Fotbalul 
este un joc schematic și stu
pid ; în esență, cotonogar” .. • 
„E bine că fotbaliștii noștri nu 
sînt plătiți... Răsplata sportu
lui trebuie să fie o medalie, nu 
bani..." Adevărat, în vechime 
sportivii primeau medalii și cu
nuni de lauri. Tot în vechime, 
cununa de laur răsplătea și 
truda poeților. Ce ar spune mult 
prețiosul nostru prieten Nichita 
dacă, pentru „Necuvintele" (vo
lum care conține, între altele, 
și versuri de tipul ; „un fotbalist 
pare viu, stind întins pe alee..." 
etc. etc.) ar fi primit, prin Fon
dul literar, o . .. coroniță și 
atît ? Aud ?

M. R. I.
P. S. Nu izbutesc să înțe'eg 

ce se întîmplă cu cele două te
renuri de tenis nou (pe nc-bs 
s-au învechit de acum) con
struite la ștrandul din las . S-cu 
dus pe apa sîmbetei cîteva zeci 
de mii de lei și nimeni nu este 
tras la răspundere. Ori au fost 
proiectate prost (să plătească 
proiectantul), ori constructorul 
le-a lăsat baltă (să plătească, 
de ce nu, constructorul). In c- ce 
caz, a etala ani de zile în vă
zul lumii două terenuri noi si... 
impracticabile aduce a bătaie 
de joc. Pe banii statului, evident



Z
ilele trecute s-au împlinit treizeci de ani de la moar
tea lui Traian Bratu, unul dintre cei mai reprezenta
tivi profesori ai Universității din lași, peste a cărui 
figură s-a așternut, din păcate, o nemeritată uitare. 
Profesor eminent, pedagog înnăscut, rector — reales 

in cîteva rînduri — plin de dragoste și înțelegere față de 
studenți, cu rare însușiri de diriguitor al înaltului for de 
cultură, Traian Bratu a slujit, în cariera sa didactică de pes
te patruzeci de ani, ideile nobile ale invățămînlului demo
cratic.

Acest profesor patriot, care susținea că țara noastră e 
otlt de bogat înzestrată, incit ar putea să hrănească o popu
lație de trei ori mai mare și să o hrănească mai bine deci! 
se hrănea marea majoritate a celei de atunci, cerea în mod 
imperativ „cultură și iar cultură, în primul loc școli pentru 
popor, pentru ca edificiul culturii neamului să aibă temelia, 
care astăzi îi lipsește".

Traian Bratu considera universitățile temple în care își 
au loc iubirea pentru știință și pentru cultură, munca închi
nată progresului știinfei și culturii naționale și prin acestea 
ale celei umane, deoarece, susținea ilustrul rector, „noi știm 
Că știința și arta, forța civilizației, nu sînt legate de o rasă 
de un popor, de granițele geograiice sau etnice, sau religi
oase, dar mai știm că ele pot fi și trebuie să fie cultivate 
de fiecare popor potrivit cu caracterul lui. cu originea lui. 
cu tradiția și istoria, cu înrudirile sufletești ale lui".

Intelectual cu vederi democratice și simpatizant al luptei 
revoluționare, Traian Bratu a repudiat toată viata mișcările 
de extremă dreaptă. Curajul său civic de a se împotrivi cu 
tărie agitațiilor șovine patronate de A. C. Cuza și acoliții 
acestuia, adepfi ai securii și revolverului, l-a plătit scump. 
Oribilul atentat săvîrșit asupra sa. Ia 1 martie 1937. care 
era să-l coste viata i-a zdruncinat vădit sănătatea trupească 
și chiar pe cea sufletească, stingîndu-se din viață, după o 
lungă și grea suferință, la 21 iulie 1940.

★

Traian Bratu s-a născut la 25 octombrie 1875 la Răși
nari, lingă Sibiu. Fiul de țăran. urmaș al atîtor generații 
de oameni deprinși cu lupta, cu rezistența, cu seriozitatea 
și dramatismul vieții — el a împletit aceste calități cu setea 
de învățătură, cu o pregătire culturală solidă.

Studiile secundare le isprăvește la Sibiu, în anul 1893. 
Devine, apoi, licențiat al Universității din București, în anul 
1898 și doctor în filozofie (Germanistica) de la Universitatea 
din Berlin, în anul 1907.

Un timp funcționează ca profesor suplinitor la Gimna
ziul și Seminarul din orașul Rîmnicul Vîlcea, între anii 
1900—1902, iar din septembrie 1902 la Liceul National din 
lași.

In anul 1905, la Universitatea din Iași a fost înființat 
un post de conferențiar pentru limba și literatura germană, 
dar abia la 15 octombrie 1907 avea să fie ocupat, pentru 
prima dată, de către Traian Bratu, în calitate de conferen
țiar suplinitor. Devine apoi profesor titular al catedrei de 
limba și literatura germană, la 1 august 1916. pe care o 
onorează pînă la moartea sa.

In timpul primului război mondial a luptat. încă de la 
începutul campaniei, în primele rînduri ale irontului do
brogean.

Dînd expresie sentimentelor de satisfacție pe care le 
încerca întregul nostru popor în urma realizării milenarului 
său vis national, Traian Bratu nota semnificativ: .Neamul 
românesc ajuns la Unire, la majorat, de acum e pus să-și 
dovedească valoarea prin fapte, prin cultură, prin muncă". 

4N in anii dintre cele două războaie mondiale Traian Bratu 
a desfășurat o laborioasă și pe multiple planuri activitate. 
Ca membru, și președinte al diferitelor Comisii ale Univer
sității ori ale Ministerului Instrucției Publice, ca membru al 
Senatului universitar sau ca decan al Facultății de Litere, 
el depune o muncă susținută, plină de efecte practice pen
tru îmbunătățirea activității universitare.

Ales rector în octombrie 1921, Traian Bratu își dove
dește din plin competența și interesul deosebit pentru bu
nul mers al vieții universitare. Se îngrijește de căminele și 
cantinele studențești, de laboratoare, săli de curs; face in
tervenții la organele centrale pentru mărirea salariilor 
corpului didactic universitar și ajutător, cum și pentru oa
menii de serviciu. Solicită sporiri la bugetul alocat Univer
sității, recomandă călduros pe H. Sanielevici cu ocazia can
didaturii sale la ocuparea unei catedre vacante, după cum 
dusese, mai înainte, o adevărată luptă pentru titulaturizarea 
lui Petre Andrei la catedra de sociologie.

Activitatea pentru care a consumat multă energie și 
care i-a pricinuit înfruntări, uneori mai mult decît înverșu
nate, în anii primului său rectorat, a fost cea legată de ati
tudinea sa potrivnică curentului nationalist șovin reprezen
tat de A. C. Cuza și de adepții acestuia. îndrumători ocul- 
ți alimentau cu destulă iscusință vrajba și anarhia. Mișcările 
huliganice ce se manifestau în rîndurile unei părți a stu- 
dențimii erau îngăduite de guvernanți, erau ațîțate de men
tori spirituali ca A. C. Cuza, C. Șumuleanu ș.a. Împotriva 
acestor mișcări se ridică Traian Bratu care, împreună cu alți 
profesori cu vederi democratice ca C. I. Parhon, N. Leon, Al. 
Myller fac front comun de izolare și înfrîngere a curente
lor dăunătoare vieții universitare, cum și celei sociale, a 

F întregii țări.
In toată perioada primului rectorat al lui Traian Bratu 

a dăinuit „războiul" dintre Facultatea de Drept în care de
canul A. C. Cuza întronase anarhia și bunul plac și Senatul 
Universității reprezentat de Traian Bratu și profesorii potriv
nici cuzismului. Deși dovedit cu falsuri grave în lucrările 
de cancelarie și arhivă ale facultății, A. C. Cuza, înțeles și 
tolerat de cercurile guvernamentale, a sfidat orice lege și 
regulament, sustrăgînd întreaga activitate a Facultății de 
Drept de sub controlul și îndrumarea Senatului Universității.

Conflictul acesta capătă accente și mai acute odată cu 
încercarea iui A. C. Cuza de a vesteji hotărîrea luată de 
Senatul Universitar — eliminarea din universitate a lui 
Corneliu Zelea Codreanu. Acesta se făcuse vinovat de o se
rie de acțiuni huliganice și anarhice, ce erau în total deza
cord cu calitatea sa de student. Corneliu Codreanu acționa 
la umbra aripei ocrotitoare a lui A. C. Cuza, al cărui fiu 

r spiritual era.
Cu toate încercările Iui A C. Cuza și a altor profesori 

care-1 susțineau, hotărîrea eliminării n-a putut fi anulată.
Curajul și fermitatea în activitatea sa de rector, firește, 

n-au plăcut guvernanților. De aceea, atunci cînd Traian Bra

tu și-a prezentat demisia, condiționînd rămînerea sa la con
ducerea Universității din Iași de sprijinul larg și concret al 
organelor guvernamentale. Ministerul Instrucției Publice s-a 
grăbit să i-o accepte, la sfîrșitul anului 1932.

In anii 1923—1928 convingerile democratice ale lui Tra
ian Bratu capătă noi valențe. La sfîrșitul anului 1924, se 
află printre membrii Senatului Universitar care semnează 
moțiunea de iniierare a asasinatului bestial, săvîrșit de 
Corneliu Codreanu, prin împușcarea preiectului Mane iu. 
Traian Bratu este ales, de către Senatul universitar. să facă 
parte din comisia profesorală ce urma să ancheteze cazul 
lui A. C. Cuza și rolul pe care-1 avea în neliniștile studen
țești din Universitatea ieșeană, culminate cu gestul crimi
nal al lui Corneliu Zelea Codreanu.

Faptul că se bucura în continuare de mare prestigiu și 
prețuire în Universitate este atestat de candidatura sa la 
rectorat din 1926, cum și de alegerea sa. în decembrie 1928. 
de către Marele Colegiu universitar, ca reprezentant al 
Universității în Senatul țării. In această calitate luptă pen
tru împlinirea doleanțelor corpului profesoral, ale studenți
lor, ale personalului ajutător din universitate și pentru ob
ținerea de alocații sporite necesare Universității din lași.

La 22 noiembrie 1932 Traian Bratu este ales rector, pen
tru a doua oară, obținînd majoritatea absolută a profesorilor 
prezenți la vot. Alegerea este confirmată de ministerul de 
resort pentru un termen de cinci ani.

Atitudinea sa democratică. împotriva pericolului iascist 
este tot mai maniiestă.

Traian Bratu nu se sfiește să se împotrivească unui în
treg guvern atunci cînd. în 1934. Ministerul Instrucțtunii 
Publice în înțelegere cu cel de Interne hotărîseră să aprobe 
ținerea unui congres al studențimii creștine. Se lua această 
hotărîre. după ce în cadrul Consiliului interunis ersitar, ți
nui la București. Ministrul Instrucțiunii Publice dăduse asi
gurări că nu va ii aprobat nici un iei de congres al unor or- 
gcnizații studențești nerecunoscute de senatele universitare.

TRAIAN BRATU
PROFESOR Șl MILITANT ANTIFASCIST

In fața oiensivei tot mai accentuate a curentelor cuziste 
și codreniste ce se maniiestau printre studenți. Traian Bratu 
se iace purtătorul atitudinii demascatoare a cercurilor gu
vernamentale care tolerau și sprijineau aceste curente de 
extremă dreaptă.

„Protestăm cu ultima energie contra acestui nou amestec 
al politicii în chestiunile universitare studențești și împo
triva primei de încurajare a anarhiei și a elementelor anar
hice" — spuneau intr-un glas membrii Marelui Colegiu Uni
versitar din Iași atunci cînd, în martie 1936, ministrul ceruse 
adeziunea Universității pentru ținerea unui congres al Uniu
nii naționale a studenților creștini, la Tg. Mureș. Această 
„uniune* era nerecunoscută de senatele universitare, iar 
ceea ce s-a întîmplat în luna aprilie 1936 la Tg. Mureș, cu 
ocazia ținerii acestui congres „studențesc", se cunoaște. 
Suficient să amintim că la lucrări a participai și un delegat 
al tineretului studios hitlerist. că acolo au fost înfierate multe 
personalități cu vederi democrate ale spiritualității românești, 
că s-au alcătuit liste negre cu cei care urmau să fie asasi
nați de către „echipele morții" formate tot cu acel prilej.

Traian Bratu, ridieîndu-se deasupra tuturor micimilor su
fletești, tuturor pornirilor huliganice și anarhice ce puseseră 
stâpînire pe ființa unei părți a tinerimii studioase, rostește 
răspicat îndemnul la luciditate și muncă: „Rostul vieții și 
chezășia unui viitor mai- bun pentru neamul nostru nu este 
negațiunea, nu este ura, nu este irămîntarea stearpă, căci 
de cind e lumea din acestea nu a răsărit bine și fericire 
pentru nimeni, ci rostul însuși al vieții și chezășia unui 
viitor mai bun este exclusiv munca, dîrză și fără preget și 
fără odihnă*.

Ca profesor, Traian Bratu a căutat ca activitatea știin
țifică desfășurată la catedră — prin prelegeri și seminarii 
— să devină „o școală a muncii științifice serioase, împo
triva dilentantismului*.

Blind și înțelegător, dar și dîrz, cînd împrejurările o 
cereau, Traian Bratu a lost un coleg și prieten apropiat, pre
țuit al multora dintre cadrele didactice cu care a lucrat. A- 
precia sincer pe C. I. Parhon, Petre Const antinescu-Iași, 
căruia i-a luat apărarea în 1934 — 1935 cînd acesta fusese 
arestat', și înlăturat din învățămint, datorită activităților 
sale comuniste. Are cuvinte de prețuire pentru ilustrul pro
fesor și critic literar lbrăileanu, după cum în timpul recto
ratului său, în 1936. și grație stăruințelor sale, a fost repus 
in drepturile de profesor Ia Universitatea din Iași Constantin 
Stere.

Fire deschisă, de om drept și cinstit, statornic în convin
gerile sale democratice, era deci firesc ca Traian Bratu să 
se întîinească și să manifeste interes pentru ideile noi, revo
luționare, comuniste.

In ianuarie 1921, gira rectoratul in calitate de protector, 
cînd a iost arestat militantul revoluționar Timotei Marin, 
student la universitatea ieșeană. Traian Bratu intervine la 
Poliție pentru eliberarea studentului, iar cînd organele Sigu
ranței își maniiestă dorința de a face descinderi în Univer
sitate din cauza unor denunțări anticomuniste, protectorul 
Traian Bratu se opune, spunind că o atare inspectare și o 
eventuală anchetă este îndreptățită Universitatea să iacă, 
bucurîndu-se de autonomia ei legală.

Marin fusese arestat din cauza activității sale revolu
ționare. comuniste. Intr-o altă adresă, înaintată Ministrului 
Instrucțiunii Publice, Traian Bratu insistă pentru judecarea 
procesului în care este inculpat Marin „căci T. M. fiind stu
dentul nostru. Universitatea, ca mamă bună a tuturor studen
ților săi, se simte datoare a le lua apărarea și a-i ocroti, 
cînd ar fi năpăstuiți".

La toate aceste demersuri i se răspunde, la 16 martie
1922, că Timotei Marin este inculpat in procesul comunști- 
lor ce se găsește în curs de judecată, pentru faptul de crimă 
in contra Siguranței statului.

La procesul din Dealul Spirii al comuniștilor, o impresie 
deosebită în opinia publică din întreaga țară au făcut-o cei 
șase profesori de la Universitatea din Iași — Traian Bratu, 
C. I. Parhon, N. Leon, P. Bujor, I. Teodorescu, P. Bogdan — 
personalități marcate ale vieții științifice și culturale ale 
țării, care au pledat cu căldură, de pe poziții umanitariste, 
pentru studentul T. Marin.

Rectorul Traian Bratu, vorbind în apărarea studentului 
T. Marin în instanță, spunea, printre altele: „Convingerea 
mea este că T. Marin este solicitat fibră cu fibră în întreaga 
lui personalitate... nu cred să ii iost capabil la acte repro
babile de justiție".

De altfel, colaborarea sa cu militantul revoluționar, co
munist Marin se intensifică odată cu apariția ia Iași, în anul
1923, a ziarului „Scînteia* -— organ pentru apărarea intere
selor ntelectualilor, in care alături de condeie ale unor re

maleabili militanți revoluționari ca Ștefan Voilec, Timotei 
Marin. Alexandru Mihăileanu, Nicolae Deleanu, întîlnim și 
scrisul proiesorului Traian Bratu.

in cîteva rînduri, Traian Bratu ia apărarea studenților 
reclamați de către organele polițienești că desfășoară activi- 
vitate comunistă. A fost acuzat, în unele ședințe ale Sena
tului Universitar, cum și în diverse alte ocazii, că simpati
zează cu studenții comuniști, cărora nu le aplică pedepse, sau 
le aplică pedepse ușoare și la puțini, că se interesează de 
ei, chiar în afara Universității, cînd sînt în situații critice. 
Acuzațiile acestea i se aduceau datorită atitudinii sale ne
înduplecate, de potrivnic al oricăror idei reacționare, de 
extremă dreaptă.

De aceea, adversarii săi au întrebuințat toate mijloacele, 
de la amenințări și șantaj la manifestații ostile la Rectorat 
și acasă, pînă la tentativa de asasinat.

In 1922, ca și în 1933, au loc manifestații ostile la domi
ciliul lui Traian Bratu. Poliția este nevoită să ia măsuri de 
pază a persoanei rectorului. Primea mereu amenințări și 
avertismente anonime, în scris sau la telefon, în care i se 
proorocea un sfîrșit tragic, atit lui cit și familiei sale...

In seara zilei de 1 martie 1937, venind de la ședința Se
natului universitar spre locuința sa din str. Păcurari colț 
cu Manolescu rectorul Traian Bratu este atacat de trei indi
vizi. După rănile produse pe corp și tăierea urechii stingi, 
se constată bestialitatea atentatorilor. Poliția își iace apa
riția Ia o oră după săvîrșirea atentatului, iar ofițeri ai Consi
liului de Război al Corpului IV Armată, au venit abia la 
17 mai 1937 pentru reconstituirea atentatului.

La protestul Consiliului universitar, din 3 martie 1937, 
al Universității din Iași, se alătură protestele celorlalte uni
versități, ale proiesorilor și studenților, ale tuturor celor 
cărora le era scumpă cauza pentru care lupta Traian Bratu. 
Marele istoric al neamului românesc, Nicolae Iorga înfierînd 
aceste manopere, cărora avea să le cadă el însuși victimă, 
peste trei ani, declară în Senatul țării: „Nenorociții și crimi
nalii care au făcut ceea ce au făcut la Iași... sînt produsul 
unei stări de spirit și în starea aceasta de spirit sînt multe 
responsabilități de îngăduință, cit și responsabilități de ațî- 
țare. E ioarte ușor ca pe un criminal să-l trimiți la închisoare, 
dar este trist că nu poți să pui mina pe autorii morali care 
sînt mulți".

Din fericire, contuziile, deși grave, au fost vindecabile. 
Citeva luni Traian Bratu își îngrijește sănătatea, pentru ca 
la 30 iunie 1937 să-l aflăm din nou în fruntea Rectoratului. 
Muncește cu aceeași dăruire și abnegație, înfruntînd cu băr
băție noile șicane ce i se fac, persiflările care transpar din 
coloanele unor ziare, între care unele studențești, iar altele 
conduse de foști elevi ai săi.

Meritele-i, unanim recunoscute, îl aduc în situația de a fi 
reales rector la 15 noiembrie 1937, neavînd practic nici un 
contra candiat. Obține o majoritate impresionantă de voturi, 
contracandidații obținînd două și, respectiv, un vot.

De data aceasta Ministerul instrucției Publice se grăbește 
să-l anunțe că-i resping demisia — motivată de starea sănă
tății — declarind totodată că ministerul nu se poate lipsi de 
serviciile sale. Va mai rămîne în fruntea treburilor recto
ratului Universității din Iași pînă Ia 1 iunie 1938 cînd, consi- 
derîndu-se practic demisionat, încetează să mai îndeplinească 
prerogativele de rector.

Traian Bratu își continuă cu o rară conștiinciozitate ac
tivitatea efectivă la catedră pînă în aprilie 1940, cind, dato
rită înrăutățirii sănătății, intră într-o suită de concedii de 
boală, siîrșite odată cu încetarea sa din viață.

*

Desigur, galeria intelectualilor militanți antifasciști din 
țara noastră e mult cuprinzătoare. lașul își are figurile sale 
reprezentative: C. I. Parhon, Petre Constantinescu-Iași, Iorgu 
Iordan, Radu Cernătescu, Nicolae Leon, Andrei Oțetea, Al. 
Claudian G. Călinescu, Octav Botez, ș.m.a. Intre aceștia își află 
locul său de cinste și venerație profesorul Traian Bratu care, 
încrezător în potențele novatoare ale de două ori milena
rului popor român, nota, încă din 1923: „Nu pot crede în 
inferioritatea înzestrării noastre pentru ducerea luptei pe 
teren economic. A admite aceasta, înseamnă a pierde orice 
nădejde în viitorul neamului nostru. Căci lupta pentru exis
tentă nu se poate duce cu ciomagul, nici cu articolele de 
lege zilnice, căci acolo lucrează forțe mari naturale, cărora 
numai cu alte forțe naturale, cu calități ale nației și cu 
muncă li se poate rezista".

Credințele intelectualului militant antifascist Traian Bratu 
în capacitățile poporului român, au devenit astăzi certitu
dini ale unei vieți socialiste în plină dezvoltare, diriguită 
de partidul comuniștilor.

STELIAN NEAGOE
Cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C. C. al P. C. R.



G. PETRAȘCU : .Nud*

PROFILUL
Colecția pictorului Petru 

Hârtopeanu, al cărei istoric 
începe din anii 1937—1940, gu 
lucrări de Tonitza și Șt. Di
mitrescu, cumpărate de la fa
milia Launay, a fost comple
tată în timp cu piese de Pe- 
trașcu, Șirato, Băltatu ; Baba, 
I. Gr. Popovici, cu sculpturi de 
Irimescu.

Cel mai bogat reprezentat, 
dominînd colecția prin nu
mărul de lucrări și valoarea 
lor, este Petrașcu. Un ulei de 
dimensiuni mici, intitulat: 
Vilă la mare (Tekirghiol), 
datat 1938, se impune ca una 
dintre cele mai valoroase 
piese din colecție, autorul 
însuși considerînd-o, în vreme, 
ca pe una din realizările sale. 
O altă operă, înrudită cu a- 
ceasta, este Portretul Tama- 
rei Hârtopeanu, datat 1938. 
Lucrarea e realizată prin fine 
juxtapuneri de culoare, cu vi
guroase atingeri de pensulă. 
Figura rumenă, carnația sănă
toasă obținută din roșu, vio
let, roz, se completează cu 
reflexele de galben-crom din 
părul închis și albul bleu al 
gulerului, ce delimitează de
colteul, în puternic contrast 
cu rochia neagră, cu nuan
țări de ultramarin și verde 
smarald. Peisaj cu casă (Tîr- 
goviște), datat 1920, se situ
ează la hotarul confluențelor 
dintre maniera lui Grigorescu, 
căruia artistul i-a fost tribu
tar, și descătușarea de aceas
ta. Aceleiași perioade îi a- 
parține Natură statică, clrciu- 
mărese, nedatată (probabil' 
1923). Plastica florilor roșii- 
carmin irumpînd parcă din 

jurnal șhakeșpearean

SEXUL ÎNGERILOR Șl OTRAVA
Să luăm de pildă Hamlet. Șl din această piesă, o acțiune 

petrecută înainte de ridicarea cortinei: uciderea bătrînulul 
rege, căruia tratele său Claudius li toarnă otravă în ureche. 
Nimic mai limpede In aparentă. Asasin și victimă, rolurile 
par fără echivoc. Dar aceasta e numai, așa zicind, perspectiva 
ochiului liber. Un examen microscopic al textului schimbă 
raporturile, ba chiar le inversează. Lucrurile admirabile pot 
deveni hidoase: asemeni celui mal catifelat obraz privit 
printr-o lentilă măritoare.

Zice rătăcitoarea umbră adreslndu-se lui Hamlet, acolo 
sus pe stîncă;

Sînt duhul tatălui tău, osîndit
Să mă preumblu noaptea un răstimp
Iar ziua în văpăi să ispășesc
Pînă cînd crimele (s. n.) din timpul vieții
S-or mistui.

(trad. Levischi-Duțescu).
Și chiar foul crimes in textul original, adică „mirșavele 

crime". Iar unii comentatori, stimulați de această precizare, 
pretind că fratricidul n-ar fi fost decît uciderea unui ucigaș. 
Un act legitim așadar, chiar dacă nu întru totul recoman
dabil. Discuția se complică însă ținind seamă că, după toa
te probabilitățile, stafia aparține purgatoriului. Altminteri — 
— în iad fiind — 1 s-ar fi suspendat extra-vaganțele noc
turne. Căci iadul e circumscripție fără ieșire, iar de cer nu 
poate fi vorba. Or, după cum se știe în lumina conciliilor, 
nici o conștiință pe care apasă păcate capitale, nu poate 
atinge purgatoriul. Mai ales dacă a sucombat fără asistența 
sfintelor sacramente. Stafia spune textual crimă, e adevărat. 
Dar — intr-o piesă unde toată lumea, de la gropar la rege, 
face poezie — ne-am putea afla in fața unei figuri de stil. 
Crimă ar fi deci, în tălmăcire autentică un fel de hiperbolă 
desemnînd greșeli minime. Păcate, așa-zis veniale, de gradul 
doi cum ar veni, care nu antrenează damnațiunea veșnică.

La argumentul stilistic se adaugă cel psihologic. Pentru 
că strafia, ca orice creștin penitent, are oroare față de pă
catul săvîrșit. (Așa precum epoca victoriană avea oroare 
față de sexualitate, un oarecare poet fobia spațiilor deschise, 
iar mama mea pe cea a microbilor). El ia proporții șj 11 
•pare conștiinței vinovate drept nevrednic de-o iertare pe

J

structura pastei întunecate, 
contribuie la reliefarea mai 
puternică a maselor rotunde.

'Grafica iui Petrașcu este 
consistent reprezentată, în co
lecție priit cele peste 20 de 
lucrări (desene, acuarele, tuș, 
gravuri în aqua forte). Cele 
două desene. Pe gloduri (Sina- 
randa) și Două surori (Lucre
tia și Smaranda) se înrudesc 
prin aceeași factură de lucru, 
artistul folosind o hîrtie găl
buie pe care schițează ușor 
cu bătui muiat în tuș contu
rul, subliniind umbrele, pe 
care, apoi, intervine cu cîțeva 
accente de pastel. Sînt scene 
familiale Și de interior, scene 
ce sugerează o atmosferă de 
calm și intimitate, de recule
gere și tihnă, pe care o în
tâlnim și în uleiurile sale cu 
interioare, prilej de exprimare 
a atmosferei domestice, tran
chilizante, fără contraste pu
ternice de lumini și umbre, 
fără o aparentă ierarhizare a 
elementelor componente.

De remarcat în Autoportre
tul, datat 1935 (desen - creion, 
acuarelă) pe lîngă expresia 
figurii, măiestria desenului 
executat în trăsături cu u- 
șoare reveniri, cu hașuri mici, 
subțiri, în aceeași direcție, 
sau suprapunîndu-se pentru 
a sugera umbre, ca în gra
vurile cu dăltita. Artistul se 
confiază prin aceste autore- 
prezentări..." se scormo
nește pînă în fundul sufletu
lui... ’)

Metoda de care se folosește 
în desenele Piky la vînătoare 
(fiul artistului) și In pădure 

(soția artistului), este cea a 
hașururilor paralele pentru a 
indica volumele și a hașuri
lor încrucișate pentru um
brele puternice.

Natura statică cu mere, 
(1928—30), de Șt Dimitrescu, 
se înscrie, alături de lucrările 
lui Petrașcu, ca una din pie
sele reprezentative din colec
ție. Lucrarea provine din 
colecția Launay și e cumpă
rată în 1937. Fără a avea ver
va coloristică a lui Tonitza 
sau prețiozitățile lui Luchian, 
ȘL Dimitrescu compune a- 
ceastă natură moartă coloris- 
tic, din tonuri discrete ce a- 
mintesc de cromatica interioa
relor moldovenești. Lucrarea 
a figurat la expoziția come
morativă (1963), organizată de 
Muzeul de artă din Iași.

Nu vom găsi în cele două 
naturi statice cu flori (Maci 
și Petunii) de Tonitza, datate 
1938, strălucirea și exuberen- 
ta celorlalte flori pictate de 
el, cunoscute publicului cu 
ocafzia expoziției retrospec
tive} din '1964. /Tonurile 
sînt Atenuate, nu mai au 

străluciri de zmalt, iar pu
nerea în pagină ne amin
tește de Begoniile din co
lecția dr. Gotcu, de Flori de 
ferigă, din colecția Muzeului 
sătesc Topalu, de Gladiolele 
din Muzeul de artă din Iași. 
Florile par pictate pe straturi, 
acolo unde cresc și se înal
tă pe lujeri, desfășurîndu-se 
în cadrul rezervat al cartonu
lui de la o latură la alta. Lu
crarea a figurat la expoziția 

care, de altfel, numai în chipul acesta o poate dobîndi. Con
troversa durează de cîteva sute de ani. Se face examenul 
textului cu lentile din ce in ce mai puternice, dar sînt pu
ține șanse să se ajungă la vreo concluzie pînă la sfirșltul 
secolului. Cit privește mobilul pentru care a fost ucis tatăl 
lui Hamlet, modul și instrumentul uciderii, lista complicilor, 
simptomele pre-letale și diagnosticul final, ele constituie su
biectul altor discuții — auxiliare, e drept — dar la fel de 
aprinse și de natură să facă oricînd mlndria tezelor de 
doctorat.

Să ne restrîngem acum cerceJările șl din complexul 
crimei să izolăm, pentru o mai amănunțită investigație, un 
singur element al ei. Instrumentum criminis. Adică otrava. 
Ce suc — juice zice stafia — turnat în ureche poate pro
duce moartea 7 Și — se-ntreabă R.R. Simson — ce trebuie să 
înțelegem prin „hebenon" ? S-ar cădea, poate, să ne adre
săm quarto-ului unde stă scris hebona. Dar nu cumva hebe
non e doar o corupție a lui henbane (Hyoscyamus niger) 7 
Așa fiind, cu ce substanță a fost combinată ca să se absoar
bă asemeni andinei prin pielea urechii 7

Și mă gîndesc, oare cîți — din pricina unul asemenea 
vers — n-au mai avut loc în mintea lor pentru minunile ce
lorlalte 7 Și rid, urmărind acest joc de bătrini și redevin 
grav. Căci în lume, ca să putem pricepe rostul Întregului ar 
trebui să cunoaștem toate fragmentele lui; și pentru a pri
cepe orice fragment ar trebui să avem știința totului. Dar 
asta nu se poate. Și nu vom ști niciodată pe deplin ceva, 
nici în lumea lui Dumnezeu, nici în lumea lui Shakespeare. 
Și iar mă pufnește rîsul citind comentariile și iar cad pe 
ginduri. Apoi mă prind eu însumi în acest joc și spun, cum 
li spunea Ovidiu iubitei, că nu pot să trăiesc nici cu, nici 
fără el.

Și-mi aduc aminte cum — pe vremea cînd eram secre
tar la Bizanț iar mahomedanii ajunseseră zidul Iui Teodosiu, 
călugării teologi dezbăteau sexul Îngerilor. Păglnii au trecut 
prin poarta Polyandrin, prin poarta Sfintului Roman, prin 
cea a Izvorului și au tăbărît asupra lor. Iar teologii au murit 
certîndu-se. Și de-abia pe urmă am aflat că nu există îngeri. 
Și i-am admirat și i-am disprețuit și i-am înțeles.

ION OMESCU

din sala Dalles, 1938. Uleiu
rile stau în compania a patru 
desene în tuș. Ne reține aten
ția în primul rînd Portretul 
de băiat, datat 1934, la schitul 
Durău, ' executat în tuș, cu 
umbrele din zat de cafea, al
bul hîrtiei constituind lumi
nile. Prin dramatismul perso
najului, lucrarea se înscrie 
printre studiile executate pen
tru tema „Din lumea celor u- 
mili". Poate fi socotit un pen
dant al îndureratei (1925) sau 
al Oarbei (1926).

Fr. Șirato e prezent în co
lecție cu uleiul Cîntăreața cu 
dairă, datat 1940. întâlnim în 
această lucrare același deco- 
rativism al formelor, construc
ție realizată prin masele de 
culoare ce se topesc în fond, 
aceleași tonuri prețioase: al
bastrul închis în compania 
roșului grena, cu cîteva ac
cente de galben crom. Lucra
rea a făcut parte din Colecția 
Cluceru, pînă în 1947.

Corneliu Baba e reprezentat 
în primul rînd prin Autopor- 
lretul, datat 1955 (desen cu 
creioane colorate), studiu rea
lizat pentru cunoscuta lucra
re în ulei de la Muzeul din 
Iași. Regăsim în grafica pic
torului aceleași efecte de um
bră și lumină, aceeași mînă 
meșteră, care-i dă posibilita
tea de a jongla cu linia, cu 
racusiurile, de a sugera mo
numentalitatea formelor. De
senatorul trădează pictorul. 
Preocuparea pentru construc
ție și pentru compoziție, pen
tru a reda adevărul psiholo
gic și trupesc, se poate ur
mări în desenele executate cu 
pastel și cărbune : Parcheta- 
rul (1948) și întoarcerea de la 
muncă (1947), unde sînt adîn- 
cite admirabil psihologiile in
dividuale. In Parchetarul, re
întâlnim vechiul model al A- 
cademiei de arte frumoase 
din Iași, îndrăgit de artist, e- 
rou frecvent al compozițiilor 
sale întoarcerea de la sapă. 
Cap de țăran, 1907, Țăranii 
etc.

Din lucrările lui Irimescu 
colecția posedă cîteva exem
plare remarcabile, de dimen
siuni mici, din prima perioa
dă : Leda, Cap de fată. Oda
liscele, Tors, Ritm antic. Tors 
fără mîini. Portretul pictorului 
P. Hârtopeanu, care fac 
cinste oricăror colecții.

Odaliscele (1946 gips pati
nat), este una dintre acele o- 
pere care ne rețin atenția 
prin calmul și măreția silue
telor, prin forța latentă ce se 
simte în fiecare formă mode
lată, prin proportionalitatea, 
elansarea siluetelor, care le a- 
sigură acea elegantă supremă.

Colecția e întregită cu cîte
va gravuri de Dobrian, un de
sen de Ion Gr. Popovici, cîte
va desene colorate de D. 
Hatmanu.

1) Eug. Crăciun i „G. Petrașcu' 
ESPLA — 1956 — P. 20.

MARIA HATMANU

crochiu

NU ATINGEȚI LUCRĂRILE!
De n-ar fi femeile acelea 

care moțăie pe scaune, cu 
un ochi acasă, la cine știe 
ce griji cu bărbați și copii, 
și cu celălalt ochi deschis 
mare către miinile noastre, 
de n-ar fi ele, vechile pic
turi ar fi astăzi murdare ca 
lambriurile sălilor de tri
bunal.

Să nu credeți cumva că- 
femeile acelea sînt puse a- 
coio pentru a ne păzi să 
nu furăm celebrele pînze. 
Nu. Nimeni nu mai fură 
azi pînze din muzee (fal
surile au simplificat mult 
situația). Femeile acelea 
sînt puse acolo, pe scaune, 
ca să se uite la miipile 
noastre. Nu că ar ști ele 
ce spuse Aristot, cum că 
omul este inteligent pentru 
că are mîini, nu, ci pentru 
ca mîinile, intrînd cu noi 
în muzeu, să stea lipite de

Of BBIHi $1 PERSPECTIVE
Dintre mai proaspeții absolvenți ai Conservatorului de muzici 

din Iași Încep a se evidenția elemente promițătoare, mai ales in 
solistica instrumentală. De pildă, o surpriză plăcută pentru publicul 
meloman a constituit-o apariția în cadrul unuia dintre ultimele 
concerte ale Filarmonicii ieșene, în preajma închiderii stagiunii, a 
pianistei Doina Brauner—Simovici.

Sub bagheta lui George Vintilă, tînăra interpretă & susținut cu 
autoritate și multă sensibilitate partitura Concertului pentru pian și 
orchestră de Schumann. Optînd pentru un lirism reținut, ea ne-a 
oferit o interpretare sobră, ușor voalată de o diafană poezie, re- 
liefînd lucid contrastul dintre fundalul dramatic și gingășia dante
lată a reveriei. Eleva maestrei Mariela Rădulescu s-a afirmat ta 
primul rînd ca o tehniciană cu tușă robustă și de largă respira
ție, dar și cu deosebit simt al nuanțărilor, evitînd hiatusurile de 
dozare caracteristice debutanților, mai ales că e vorba de o lu
crare dificilă. In felul acesta, Doina Brauner—Simovici a asigurat 
fluiditatea interpretativă ce formează legătura compozițională a tră
irilor transcrise în portativ.

Cu prilejul acestui debut, mai ales că ne aflăm după închi
derea stagiunii, deci puțind a avea o impresie de ansamblu, se 
cuvine subliniată generozitatea cu care Filarmonica ^Moldova* a 
înțeles să sprijine afirmarea în public a tinerelor elemente formate 
la conservatorul local. Intru cit un solist nu poate fl considerat ea 
atare decît in momentul confruntării publice, sprijisnl orchestrei 
simfonice e mai mult decît decisiv.

Doina Brauner—Simovici a confirmat că, dincolo de exilările 
emotive inerente oricărui debut, solida pregătire profesională se 
impune și asigură exprimarea pasiunii interpretative. Consemnînd o 
asemenea izbutite, ne întrebăm dacă n-ar fi timpul ca și alte or
chestre simfonice să apeleze cu mai mult curai la elemente tinere 
pentru, partituri solistice. Aflăm, de pildă, că pianistul George Rod; 
Foca va cînta Brahms în deschiderea stagiunii la Filarmonica din 
Arad sau că Doina Brauner—Simovici pregătește un concert solicitat 
la București. De ce, atunci, orchestrele din Bacău, Botoșani, Focșani. 
Brăila să ignoreze prezenta la Iași a unor pianiști ce ne îndrep
tățesc a spera că, datorită efortului unor profesori ca Florica Ni- 
țulescu sau Mariela Rădulescu, vom putea scrie despre o 
interpretativă ieșeană ? ARB.

C0MSIDEBAII1 
BimilERE

E firesc ca abia închisa ®ta- 
a iurte teatrală să îndemne la 
unele considerații bnantiere. U 
neie reviste, ca de pildă „Con
temporanul* o iac metodic 
desfășurat, altele precum •Tea
trul" In genul personal al iui 
Radu Popescu. Numai că, citind 
editorialul din „Teatrul', Începi 
prin a te întreba: ce l-o H de_ 
termlnat pe autor să utilizeze a- 
tîtea variante ale substantivului 
.blinda/' ? După părerea sa, ti
bia Încheiata stagiune a foat 
„medie*4, a fost o stagiune .de 
serie', dar In schimb a fost 
„blindată pe toate laturile', a 
foat .blindată din toate părțile 
etc.

Pe parcurs, însă, după ce te 
dumirești că „blindajul cel mai 
puternic al direcțiilor de teatru 
(în care trebuie înglobate și e- 
minențele cenușii și atotputernice, 
care sînt regizorii), tancurile și 
cazemata prin care nu poate Pă
trunde nici un proiectil, cate 
cuvîntul mistic, enlgmistlc și 
eufemistic birocrația", regreți de 
atîta vitriol cheltuit cam fără 
adresă. Diatriba împotriva bi
rocrației în teatre e mai mult 
decît binevenită, ca și cea îm
potriva „estetismului vulgar, tot 
atît de îngust, tot atît de par
țial, tot atît de sărac în rezul
tate șl perspective ca și pre
decesorul său sociologismul vul
gar'. Sîntem întru totul de a- 
cord cu Radu Popescu privind 
oportunitatea „unei dezbateri te
oretice care să se aprindă în 
țurul fenomenului de fond al 
dezvoltării teatrului nostru".

Dar, ce bine venite și utile 
ar fi fost niște trimiteri mal 
precise ale acestui condei au
torizat, fie sl cu referire la a- 
numite foruri centraliste, de spe
cialitate, fie chiar cu ex^mote 
luate din activitatea „teatrelor de 
provincie". Căci — limitîndu-se 
doar la ceeace ne doare — nu 
găsim în acest tur de orizont 
ai cronicarului prea multe exem
plificări la obiect.

ftSTIVALUL EKESCO
Sînt indicii că cea de-a cln- 

cea ediție a Festivalului inter
național George Enescu (5—21 
sept, crt.) se va bucura de o 
participare pe cît de numeroasă 
pe atît de prestigioasă.

Astfel, pînă acum e sigură 
prezenta la București a cîtorva 

corp, sau băgate în buzu
nare, cuminți. Pentru asta 
stau femeile acelea pe sca
une. Ca să vadă dacă nu 
cumva ne vine să pipăim 
cu buricele degetelor pîn- 
zele mirosind a verniurt 
vechi.

Dar noi, cînd ochiul lor 
cel deschis către mîinile 
noastre se uită pe fereastră, 
tot facem un pas către fas
cinanta pînză, și cu o fîlfîi- 
re ageră de mînă, atît cit 
virfurile degetelor să se 
bucure, atingem tabloul și 
sîntem mulțumiți.

V-ați întrebat vreodată 
de ce încercăm a face ges
tul acesta nepermis 7

Pipăim cu buricele dege
telor celebrele pînze, ca să 
vedem din ce sînt confec
ționate iluziile noastre.

VAL GHEORGHIU

formații străine cu cărți de vi
zită strălucite : London Slmphonv 
Orchestra" sub baqheta lui Aa- 
drâ Prâvin, avînd ca solistă pe 
Sheila Armstrong, baletul tea
trului „Kirov*4 din Leningrad. 
„Bach Orchester des Gewandhau < 
ses", cvartetele „Juillard*. „Sme
tana*4 și „Soliștii din Varșovia*. 
Dintre soliștii de peste hotare 
cităm pe Henry Szering, Wolf
gang Schneiderhan. Gvdrcv 
Cziffra, Yorg Demus, Paul Ba- 
dura—Skoda (pianiști) » Mstislav 
Rostopovici (violoneeli Jean 
Pierre Rampal (flaut)» Nicanor 
Zabaletta (harpă)» Virginia Zeani, 
Nicola Rossi—Lemenl, Nicola 
Ghinzelev (canto).

Concertele simfonice vor fl di
rijate de Paul Parav, Paul 
Kletzki, Wolfgang Savane* 
Bogo Lescovici va dirila orches
tra Operei Române.

Tuturor acestora urmează a li 
se alătura formațiile și soliștii 
români.

EXPOZIȚII

Leandru Popovici expune la 
Tîrgu—Neamț.

Noua și eleganta Casă de cul
tură, oferă o ambiantă dinue 
cele mai fericite expoziției a- 
cestui artist, legat afecLv ce 
locurile nemtene. Tonalități po
tolite cu tendințe spre gravi ts- 
tea montană, purități de cer 
înalt și volume minunate de 
nostalgii—lucrări ce întregesc z 
adevărată monografie cronatică 
a pictorului ieșean.

Readuse într-un cadru ce le 
servește, peisajele, portretele ș: 
naturile moarte semnate de Lean
dru Popovici respiră robes ie* e 
și subtilă bucurie pentru pleni
tudinea vieții.



5 CRON/CA ARTELOt

MODAUTATI fSTETICf ÎN FILMUL CONTEMPORAN (")
Am ales filmul lui Radu 

Gabrea „Prea mic pentru 
un război ații de mare" și 
Ulmul englez „Pentru ța
ră și rege", socotindu-le 
a fi cele mai ilustrative 
pentru a demonstra prin 
ele că, dintre artele con
temporane* cinematograful 
oferă cele mai mari posi
bilități de reconstituire a 
gîndirii imagistice și a 
stărilor de conștiință pre- 
intenționale.

Mai înainte însă de a 
trece la cercetarea amănun
țită a modului în care se 
reconstituie, pe plan de 
conștiință, trăirile trecute, să 
încercăm să arătăm ce în
seamnă retrăire și cum se 
face reintegrarea eului în
tr-o stare de conștiință pro
prie sau improprie lui.

In primul rînd, retrăirea 
personală a unor puternice 
stări de conștiință petre
cute anterior presupune 
două lucruri : reactualiza
rea imaginilor trăite și refa
cerea tensiunii emoționale 
adiacente. Reactualizarea i- 
maginilor trăite anterior 
reprezintă un proces la 
care participă nu numai 
memoria ci și intenționali
tatea, adică pornirea eului 
de a se reproiecta vizual 
Intr-o lume creată ad-hoc, 
lumea conștiinței. Odată 
creată imagistic pe plan 
interior această lume, ten
siunea adiacentă renaște și, 
dacă nu cu o intensitate echi
valentă cu cea primară, cel 

puțin cu una crescindă pe 
măsură ce eul se desprinde 
total de lumea exterioa
ră integrîndu-se în cea 
a conștiinței proprii.

Tot acest proces se pe
trece insă cu destul de ma
re dificultate, mai ales 
clnd este vorba de a rein
tegra. într-o lume trăită, 
nu. propriul eu ci pe cel al 
unor spectatori dornici de 
cunoaștere și de emoții. 
Spectatorul va ii deci in
teresat în acest proces din 
punct de vedere epistemo
logic și din punct de vedere 
afectiv, emoția, simpatia 
sau antipatia urmînd firesc 
după realizarea unei cit 
mai exacte cunoașteri a 
ceea ce s-a petrecut în con
știința celuilalt.

Revenind acum la exem
plele noastre să vedem ce 
se intîmplă în fiecare din 
cele două filme. In cel en
glezesc. intenționalitatea 
relatării eroului principal. 
Soldatul Hamp. respectiv 
Tom Courtenay, și a căpi
tanului apărător, este de a-i 
face pe cei din completul 
de judecată să înțeleagă 
modul in care s-a petrecut 
un iapt pe care legea îl 
consideră culpabil: dezer
tarea. Aparent, faptul real 
poate trece ca atare. Pe 
plan de conștiință el este 
cu totul altceva. Realitatea 
conștiinței este de multe 
ori in totală opoziție cu cea 
exterioară și, dacă eroul 
nu reușește, împreună cu 

avocatul său, să transpună 
completul de judecată in
tr-o anumită stare trăită 
anterior pe front, regizorul 
filmului reușește aproape 
integral să facă acest lucru 
cu publicul spectator. De 
ce ? Pentru că, ajutorat de 
imaginile-simbol .filtrate de 
data aceasta prin propriu-i 
eu, el reușește să creeze 
un cadru tensional estetic 
care permite, prin distan
țare . in timp de iapte și 
prin integrare In moment, 
o cunoaștere cit mai exac
tă a unui proces de conști
ință pe care ceilalți eroi 
implicați, respectiv comple
tul de judecată, nu o pot 
realiza.

Calitatea acestui film, 
cum au speciiicat, constă 
nu numai în a emoționa un 
public cu ajutorul unor 
imagini de război, ci de a 
arăta, cu ajutorul acelorași 
Imagini, ce s-a petrecut 
într-o anumită conștiință, 
într-un anumit moment, și 
de ce acest iapt poale sau 
nu poate fi perceput sau 
retrăit de alte conștiințe 
implicate în același proces. 
Reținem deci din el. inten
ționalitatea regizorală, mo
dalitățile ei de realizare 
estetică — atmosfera sum
bră a cadrului, împestrițată 
de imagini grotești care su
gerează, împreună cu un 
dialog extrem de dens, mo
mentele în care s-a produs 
luxarea mecanismului de 
conștiință a soldatului in
culpat. Tot timpul filmului 

proiecțiile de conștiință ale 
eroului reprezintă supape 
de scăpare de sub o ten
siune emoțională, iar dese
nul simbolic al morții se 
suprapune cu exactitate 
peste cel al vieții, sugerînd 
ur.deva. pe p'.an de conști
ință, unor spectatori nedis
tanțați estetic de procesul 
in cauză, emoția și cunoaș
terea a ceea ce s-a petre
cut. în conștiința persona
jelor.

Preocupat de subtila in
tenție de a reface, in fața 
unui public spectator, nu a- 
tit situații și scene produ
cătoare de emoții tari, — 
care slavă domnului nu lip
sesc din film — ci stări de 
conștiință în care realita
tea fizică oribilă să fie pe 
cite cu putință sublimată, 
regizorul Radu Gabrea reu
șește să facă, din punct de 
vedere fenomenologic, ceea 
ce se numește o sublimare 
maximă a oribilului, prin 
intervenția conștiinței co
pilului, care transfigurează 
totul in proiecții intențio
nale compensative. Sub a- 
cest raport, filmul regizo- 
ru'ui român poate fi consi
derat ca o ilustrare a ge
nului nou de artă in care 
ceea ce se corelează nu 
este realitatea fizică, ci a- 
ceea a stărilor de conștiin
ță pentru care exteriorul 
e doar un pretext. Șocuri
le la care este supusă con
știința copilului spectator 
la război constituie modali

tățile prfrt care publicul 
este și ferit dar și integral 
în oribil. Sublimat la nive
lul conștiinței pure, copi
lărești, oribilul este trans
figurat în realitate estetică 
asupra căreia se pot face 
cele mai complicate refle
xii. Insă pentru că acest 
lucru presupune un efort 
mai subtil, multora dintre 
spectatori Ie scapă acest 
aspect, publicul reținînd 
doar emoția pe care le-o 
produce brutala realitate 
imagistică primordială.

Există, așadar, o dublă 
emoție, cea primară, reali
zată de {contactul brutal 
cu scenele oribile, și cea 
pur estetică, pe care o simți 
după ce treci prin filtrul 
conștiinței tale realitatea 
interioară a conștiinței ero
ilor. Se pare însă că aceste 
considerente estetice, de alt 
ordin decît cele obișnuite, 
au cîntărit mai puțin în 
aprecierea realizării lui Ra
du Gabrea, ceea ce a și 
făcut ca filmul său, de o 
atare modernitate, să fie 
aproape trecut sub tăcere... 
Și oare nu e păcat să 1 se 
facă atîta nedreptate unul 
tînăr regizor, în timp ce 
altora; pe cu totul alte cri
terii decit cele estetice, li 
se face atîta reclamă! A 
nu se uita că trăim o epocă 
în care realitățile de con
știință își dispută mal a- 
cerb ca oriclnd realitatea 
cu cele pur exterioare.

MARCEL PETRIȘOR

Antract
ACTORUL

Viata în domeniul artelor nu-i 
niciodată atît de simplă, atît de 
„negru—pe—alb44 pe cit s-ar putea 
crede j în teatrul contemporan ea 
devine o formă de a trata cuvin
tele ca pe un material abstract.

A cunoaște viata printr-o mese
rie în care răsplata îți sînt a- 
piauzele. înseamnă, cred, a trăi cu 
adevărat clipe de viată, clipe de 
măreție morală.

Actorul Simbolizează Omul : plat
forma lui (indiferent de forma de 
exprimare) e EL, simbol al reci
procei discipline ce reprezintă o 
lume, o realizare. In EL viata 
trăiește dobîndind un înțeles 
dincolo de textul propriu-zis, ceea 
ce îl eliberează de necesitatea 
speranței, de improvizația stator
niciei — ambele comune la cei din 
.afara" scenei.

Actorul joacă pe scenă cu abne- 
qatia unui condamnat’ fericit și 
conștient de tot ceea ce face » pen
tru el totul se reduce în acele clipe 
la scopul realizării. O meserie spre 
culmi, în care totul e pentru de- 
sâvîrș’re. Dar poate că în toate 
meseriile există o tentatie a sacri
ficiului.

Actorul modern e omul ce elibe
rează de necesitatea imediată a ase
mănării mecanice și reprezentatio- 
nismului, prin forța expresiei, prin 
sublimarea cuvintelor în muzica ce 
o conțin, • făcînd în acest fel ca 
piesa în care joacă să treacă pe 
planul doi în favoarea jocului trans
mis spectatorului.

Jocul scenic e exercițiu, exer
cițiu spiritual sincronizat cu o con
cepție personală, care duce la in
tegrarea actorului într-un tot în care 
propria sa concepție se dizolvă, se 
impersonalizează pentru desăvîrșirea 
realizării.

Jucînd, actorul încearcă acea ne
voie de clipă a adevărului. Jucînd, 
el. încearcă s-o transplanteze în rea
litatea directă, făcînd abstracție de 
logica iluziilor vulqare. Actorul e 
poate cel destinat a înțelege ne- 
nutinta înteleqerii.

Nu există satisfacții supreme de
ci t în voința înțelegerii. Refuzul 
înteleqerii e semnarea actului de 
mediocritate.

Actorul e noate cel ce se adapă 
cel mai mult la fîntînile fără de 
sfîrsit ale cuvîntului, lecuindu-se de 
viată, lecuindu-se de sine. Dar, toc
mai prin acest sacrificau, actorul se 
înaltă deasupra celorlalți, snre a fi 
privit si urmat întru înălțimi. Ac
torul se înalță prin și pentru EI, 
.CEILALȚI, OAMENI*..

G. MIHAI

P
uritatea" artei nu trebuie înțeleasă ca un simplu efect 
al aderării artistului la o concepție estetică „puristă-, 
ci ca un reflex firesc al caracterului imaginar, ideal 
individualizat, de o libertate demiurgică, al creației 
artistice.

Dar această sferă imaginară, .pură" a creației artistice 
(în care artistul se „ridică" prin .detașare de sine" ca om 
comun), este vidă : ea reprezintă doar un teren spiritual al 
posibilității creatoare în care artistul nu găsește alte ele
mente din care să-și construiască opera decît cele pe care el 
însuși le aduce și nici alte intuiții cărora să le dea expresie 
decît cele ale propriei sale conștiințe. Creîndu-și opera din

REEVALUAR EA
CONCEPTELOR
ESTETICE cd

sine însuși artistul se ,re-trăiește“, prin operă, pe sine în
suși; fiind o creație și o trăire de simboluri, opera de artă 
este „pură"; semnificînd conștiința unui „om real” ea este 
„impură". Puritatea este o dimensiune a idealului, impuri
tatea una a realului. Neputînd exista decît ca simbol al sin
tezei lor individuale, imaginea artistică presupune, prin în
săși natura sa, caracteristicile amîndorura.

In creația și contemplarea artistică „uitarea de sine* e 
o stare de natura purității, a idealului. („Eu nu mai sînt e un 
cîntec tot ce sînt", Nicolae Labiș), „trăirea de sine' una 
vizînd „impuritatea" condiției umane. Atît „impuritatea* cit 
și „puritatea" simbolică a imaginii artistice sînt efecte ale 
creației artistului, expresie a puterii sale, de a-și asimila, 
(prin talent), realitatea

Prin „puritatea" simbolică a operei de artă putem înțe
lege și originalitatea ei, capacitatea ei de a se distinge ca o 
valoare anume în cîmpul valorilor artistice, de a aduce o 
expresie artistică unică, distinctă.

„Puritatea" imaginii artistice demonstrează „libertatea* 
-talentului de a-și integra realitatea, de a o trăi și exprima ca 
pe o realitate a sa.

Din moment ce arta nu este o simplă cunoaștere a rea
lității, sau o simplă acțiune practică (deși ea, de la un gen 
artistic ‘la altul, include și asemenea ipostaze), cl, în primul 
rînd, creație individuală, arta nici nu are nevoie de un „do
meniu al ei", existent ca al ei, și cunoscut ca al ei prin ea 
însăși. Asigurîndu-se în creația individuală a personalității 
de talent, domeniul artei se confundă cu acea realitate ce 
intră în sfera de interes a artistului, cu conștiința de sine a 
acestuia.

Pe de o parte, pentru că nu are un domeniu al ei, arta 
este „impură", pe de altă parte pentru a „compensa" această 
lipsă de legătură directă și stabilă cu un domeniu oarecare 
ea este „pură", putîndu-se „stabili" oriunde, avînd o libertate 
totală de mișcare și de alegere.

Pentru artist, realitatea reprezintă posibilitatea obiectului 
și condiția mijloacelor artei sale. Pentru realitatea social- 
istorică arta este o condiție a depășirii sale de sine, o obiec
tivare a spiritului „ei" creator. Dar pentru că artistul este 
un om al realității sale social-istorice, o realitate umană, rea
litatea devine la rîndul ei un scop al artei sale și pentru că 
realitatea social-istorică primește ca valoare, include în sine 
opera de artă, arta devine un mijloc al ei, o forță de ac
țiune asupFa sa însăși, a social-istoricului. Prin artist reali
tatea devine artă și tot prin el arta devine o realitate.

• Specificul insului uman de a avea o anumită psiholo
gie, un anumit caracter, un fel individual de a fi și de a se 
comporta, anumite predilecții și sentimente etc., constituie, 

de bună seamă, un semn al evoluției ființei omenești, dar, 
într-o oarecare măsură, și o limitare a posibilităților ei de a 
se manifesta în numele celorlalți, de a intra în relații etc.

Pentru artist, individualitatea sa deosebită, felul său spe
cific de a vedea lumea nu este, însă, un impediment al comu
nicării cu ceilalți, ci, din contră, o condiție a acestei comu
nicări. Avînd o individualitate foarte puternică, artistul are, 
astfel, și capacitatea de a individualiza, de a da personalitate 
distinctă expresiei unor fapte, stări de spirit, idei etc., și de 
a crea, prin aceasta, opere în stare să comunice cu publicul 
lor pe măsura unui dialog viu, convingător, între doi oameni 
care se înțeleg unul pe celălalt.

„Furînd" personalitatea artistului, opera de artă are pu
terea de a se desprinde de creatorul său, de a dobindi o 
existență de sine stătătoare, de a deveni, la rîndul ei. o 
„creatoare", o „formatoare* a personalității, a individualității 
artistice a contemplatorilor ei. Cu fiecare operă a sa un .eu' 
al artistului se desprinde de sine și „călătorește* in lume si 
chiar dacă darurile tehnice ale reproducerii grafice, fonice 
sau vizuale l-au scutit, de-a lungul veacurilor, pe artist de 
a-și răspindi personal și în mod viu. pretutindeni, opera, ar
tistul rămîne de-a pururi prezent acolo unde se află opera 
sa. Dacă opera de artă reprezintă existența ideală, imaginară, 
a artistului însuși, atunci inseamnă că tot ceea ce rămîne 
exterior artistului, rămîne exterior, străin și operei sale 
(și deci nu se poate integra într-o imagine artistică). Pentru 
că este .impură', pentru că are exteriorul in sine, în artă 
totul trebuie să fie interior.

Artistul poate vorbi ca artist despre lumi pe care nu le 
cunoaște la modul real, dar le trăiește interior, le simte ale 
sale, nu însă și despre lumi în care trăiește, pe care le cu
noaște ca atare, dar care îi rămîn străine sau indiferente * 
(Adeziunea sau neadeziunea de care vorbesc aici este una 
privind predilecțiile, posibilitățile de expresie ale talentului, 
— preferința de a picta ceva și cumva, de a scrie despre 
ceva și cumva etc. — și nu celelalte ipostaze ale persona
lității sale).

Omului comun din persoana unui pictor poate să-i pară) 
repugnantă și să propună imediat demolarea nu știu cărei 
hrube dintr-o mahala, în timp ce emulul de talent din el 
poate să-i pară interesantă artistic și s-o eternizeze pe pînza 
sa. Și, Doamne, cit va fi suferit de pe urma durerii de mă
sele englezul comun Robert Burns in timp ce poetul Robert 
Bums a scris cunoscuta sa Odă a durerii de măsele (durere, 
pe care ce-i drept, printr-un clan patriotic, poetul o dorea 
dușmanilor Angliei).

Valoarea artistică nu poate exista fără simbioza sa cu> 
celelalte valori, dar ea nu se reduce la acestea. Altfel, astăzi 
ne-am putea întreba pe bună dreptate: .Ce caută Homer, 
ce caută Shakespeare, ce caută Beethoven în secolul XX?" 
Prin valoarea lor artistică, operele conviețuiesc în cea mai 
mare înțelegere; prin teoriile despre ele și prin conținutul lor 
neartistic, .impur' ele pot fi. însă, de la caz la caz, prezen
tate ca opunîndu-se. In timp ce în aprecierea valorii artis-- 
tice a unei opere de artă contextul concret-istoric al apari
ției sale, datele privind personalitatea și biografia autorului 
ei pot lipsi în aprecierea rolului ei social, acestea sînt, da 
multe ori la unele opere și în unele genuri artistice de ne- 
înlocuit. Citez o strofă dintr-o poezie a poetului proletar, 
maghiar Jozsef Attila : «Fur cu sufletul ușor > Dacă trebuie 
omor / M-or prinde, m-or spinzura / In mormînt m-or în
gropa / Și din sufletu-mi va crește ' Iarbă care otrăvește".

Intr-un fel apreciem rolul social și valoarea umanistă a 
acestor versuri cînd știm cine a fost Jozsef Attila, împo- ' 
tnva cui și-a îndreptat el arta sa, cînd a trăit el etc., și . 
altfel le-am aprecia dacă n-am ști sau dacă ele ar fi fost 
scrise în Grecia antică.

■ Este o idee banală aceea că, oricît de nobile ar fi inten- ' 
țiile cuiva, fără talent nu se poate crea o operă de artă, 
după cum la fel de banală este și ideea că o operă de mare 
artă, în afara problematicii umane, a timpului pe care artistul 
îl trăiește, și fără ca .dumnezeul geniului să-l soarbă pe' 
artist din poporul Său" (cum scria despre sine Eminescu) pare 
greu, dacă'nu imposibil de realizat.

■ Transfigurate artistic imaginile general-comune ale unor stări 

spirit, lucruri etc., dau operei o „impuritate" simbolică cen
trifugă, prin care opera respectivă, dizolvîndu-se în motivele 
ei, contopindu-se cu motivele ei exterioare se autodesființează 
ca valoare artistică. Impuritatea simbolică a operei de artă 
nu poate fi una „centrifugă" eclectică, ci doar una „centri
petă", unitară, „pură", expresie a fațetelor multiple ale ace
luiași ochi viu prin care artistul ca produs al unei realități 
privește în sine. Fiindcă ochii artistului privesc nu realitatea, 
exterioară, ci realitatea interioară sieși (uneori cele două 
realități pot să se asemene, alteori nu).

Fiind interioară, fiind ceva numai al artistului această 
realitate este pură, este autonomă, fiind realitate umanizată, 
ea este .impură" prin însuși specificul concretului uman de 
a fi o sinteză a numeroase determinări (sociale, naționale, 
materiale, spirituale etc.).

Acest univers interior, prin care artistul ca individ se 
confundă, se contopește cu realitatea adecvată sieși, repre
zintă conștiința artistică de sine a cărei exprimare simbo
lică este opera de artă. Opera filozofică poate fi numai „im-< 
pură', sau numai .eclectică”; opera științifică poate include 
și ea diverse simboluri ale realității, fără a le uni într-ol 
imagine unică sau unindu-le într-o imagine generală ce 
păstrează caracterele inițiale ale elementelor sale compo
nente..

Opera de artă, avînd tendința de a substitui imaginea 
Individuală, subiectivă a unui obiect, existenței obiectului, 
însuși, (care rămîne a fi considerat, din punct de vedere ar
tistic, drept ceva întîmplător în raport cu imaginea artistică 
ce i se substituie), nu poate exista decît în condițiile inclu
derii .impurității' motivelor sale de inspirație în „puritatea" 
actului creator al cărei produs ea este.

De aceea „impuritatea" operei de artă nu poate fi decîț 
o „impuritate pură" după cum „puritatea" ei nu poate fi do- 
cît „impură". Astfel, am putea defini „puritatea" și „impuri
tatea" ca două categorii estetice corelative ce definesc ra
portul imaginii artistice, înțeleasă ca realitate imaginară „de 
sine stătătoare și semnificativare prin sine, cu motivele de 
.inspirație" și semnificațiile ei posibile într-un orizont estetic.

ADRIAN RADULESCU
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In grădinile nopții neadormite, vegheate de taine, 
urmăresc corbul poposit pe creanga arsă de stele.
Tăcerea cioplind în inimă cu colțul lunii însîngerate, 
întrupează crinul luminii văzut de puținii lumii.

Zidindu-te-n gînd, eu cutez a fugi de gurile humii.
Spre șipotul clipei de mîine aștern cintece de nimeni visate 
și, alungind corbul pustiei, Ies rouă grădina să spele, 
tu să poți adormi între narcisele mele, ferită de spaime.

UNDE ESTE?
Cum să prind eu vrăjitoarea 
care mi-a strigat blestemul 
tulbure să fiu ca marea ?

Intinzind pînza durerii, 
m-a lăsat în cîmp pustiu 
să-ntrupez statui tăcerii...

Ce-aș mai bate zgripțoroaica 
cu mătura, cu cociorba, 
să se zbată ca șerpoaica

prinsă sub roata de car I
Unde este ? Cum s-o prind, i i 
tălpile să-i pun pe jar ?

OCHI DE TĂCIUNE
N-ai stare, minteosule ? 
Nici somn n-ai, ochiosule î 
Ascultă baba ce-ți spune : 
la horă codană vicleană, 
cu ochi de tăciune, 
jucați sub sprinceană, 
te-a săgetat, deochindu-te. 
Sări de-aicea iute, du-te 
colo-n prund cu lună I 
Ea pe riu, din unde 
stele-n poală adună, 
dor în sin ascunde... i
Ai grijă, frumosule - 
fată-i, norocosule.
Luna, rîul, stelele 
fie-vă nuni mari !
Privighetorile infoind gușele, 
fie-vă, porumbeilor, lăutari I 
Ha, ha, ha !
Hi, hi, hi I

SECETĂ
Un monstru gonit în pustiu, 
carnea să-i crape de viu— 
jupuit întreg de piele, 
se zbate, se zbate pămintul.
Scrumit i-i, doamne, veșmîntull... 
Prin rănile sale deschise, 
din negre, încinse abise 
geamăt trimite, gemete grele 
spre soare :
spre turma tăcută de stele 
ce-nvie 
și moare...
și-nvie...

DE SEARĂ
Stele înghețate-n lacuri de seară — 
neîmplinite, iubirile mele 
mătură cu aripi frinte cenușa ; 
in vatra dorului rece 
scurmă căutind jăratic, scurmă.

Cotnar ca mierea, sfînt cotnar, 
licoare cu sclipăt de stea, 
alungă-mi urîtul o seară I

Nălucile albe, mohorîte năluci 
coboară, coboară in mine, dispar

EUFROSINA MĂGĂRDICEAN
CĂRA VANA

O, timpul pierdut 
de clepsidră I 
In lunga grădină, 
semiramidele 
vinează întoarcerea 
in visuri suspendate. 
Iar pelerinii lumii 
duc pulberea uitării 
pe retină.
O, și ultimul drumeț, 
încins cu miracolul humii, 
prin timpul meu strigă 
să-mi viscolească urma. > i >
Iar eu sint crepuscul nebun 
avind in miraj 
caravana pelerinilor 
humii.

TOATE DRUMURILE DUC EA... LUGOJ
In ultimii ani interesul pen

tru creația poetică și opera 
filozofică a lui Blaga a în
registrat o curbă ascendentă, 
materializîndu-se in numeroa
se articole și studii ce urmă
reau o mai atentă și mai 
dreaptă judecare a poetului, 
o Înțelegere și explicare adec
vată a filozofului. Retipărirea 
cîtorva dintre scrierile sale 
fundamentale ca și exege
zele care le-au urmat, consti
tuie tot atîtea momente de fer
tile dezbateri inițiate în ju
rul momentului Blaga, Intre 
ultimele apariții figurează 
cartea lui Pavel Bellu, Blaga 
în mare trecere, pe marginea 
căreia vom însei.'a c'teva 
considerații in cele ce urmea
ză. Titlul trimite la volumul 
pe care Lucian Blaga II sco
tea in 1924 la Cluj și care 
avea următorul motto : „Opre
ște trecerea. Știu că unde nu 
e moarte, nu e nici iubire — 
și totuși te rog: Oprește, 
Doamne, ceasornicul cu care 
ne măsuri destrămarea". Pen
tru autorul Trilogiei culturii 
sensul acestui motto era un 
fragment din propria filozofie 
a misterului. P.efuzul curge
rii irevrsibile, înțeles ca an- 
tițransformism și antirelati- 
vism, ideal estetic și justifica
re intelectuală a misticismului 
poetic, are însă prea puțin a 
face cu ideea pe care o dez
voltă în cartea sa Pavel Bel- 
Ju.

Căci, ce este) de fapt, Bla
ga in marea trecere ? După 
cum sîntem informați in pre
față (Cuvînt lămuritor) ar fi 
un eseu „la un mod poema- 
tico- filozof ic", urmărind „o 
pătrundere în miezul proble
maticii operei lui Blaga". fără 
însă „a epuizat misterul 
lui sufletesc", (p. 7). Conce
pută ca o biografie spirituală 
a „marii treceri", cartea Iui 
Pavel Bellu țintește „o înțe

legere adevărată și omeneas
că" a uneia „din cele mai com
plexe opere de gîndire româ
nească din ultimul timp". (Ibi
dem). Pînă aici toate bune ș< 
frumoase 1 Ce se întîmplă însă 
mai departe ? Voind să stabi
lească axul fundamental în ju
rul căruia gravitează întrea
ga operă blagiană, el crede 
a-1 afla în contactul poetului cu 
Banatul, mal exact, cu Lugo
jul. Această întîlnire are pen
tru Pavel Bellu o valoare in- 
comensurabi’ă, urmările ei fi
ind mai mult decît revelatorii: 
„Pînă în »epoca lugojană« -— 
Lucian Blaga avusese o optică 
pur ardeleană". Dar iată că 
„după contactul cu atmosfera 
diplomației bănățene, cu demo
cratismul tradițional fără echi
voc al acesteia, Lucian Blaga 
și-a rectificat multe puncte de 
vedere", s-a revizuit adică. în
țelesese, chipurile, că pînă 
atunic căzuse în mare greșeală, 
Încetează de a mal fi arde
lean sadea și devine, peste noa
pte, de un „universalism fără re
proș". (p. 89). O, prea fericită cli
pă a legăturii cu tradiția și am
bițiile lugojene I Ai scutit cul
tura noastră de erori capitale, 
adueîndu-ne atributul univer
salității/ Fără tine Blaga ar fi 
rămas cel mai provincial din
tre provinciali, și unde am fi a- 
juns ? Dacă nu s-ar fi oprit 
cîteva clipe ale marii sale tre
ceri in Lugoj, el n-ar fi fost 
Blaga, ci un mărunt versifica
tor consemnat numai în mi- 
nițioase’e lucrări ale pasiona- 
ților documentului I. Nici pe 
departe 1 — nei contrazice Pa
vel Bellu: „In epoca lugojană 
poetul era cristalizat", numai 
„filozoful era abia in formare" 
(p. 103). Chiar și așa, ne men
ținem elogiile sincere la adresa 
fecundului oraș bănățean.

Plecînd de la această con
statare, autorul se străduiește 
pe parcursul aproape a 300 de

P
endula bătu rar, de douăzeci de ori. — „A mai trecut 
o zi* — și se ridică. Copiii mîncaseră și acum se hîrjo- 
neau pe paturi. Ea intră în bucătărie, deschise bufe
tul și scoase de acolo o sticlă plină cu țuică, incoloră 
ca apa. Iși turnă, bău un pahar, îneeîndu-se de cîteva 

ori, apoi încă unul, și încă unul... „Ce fac ?... Poate este maț 
bine așa... Numai acum, în seara asta... Ca să pot dormi*... O 
căldură plăcută i se împrăștia în tot trupul și începu să 
rîdă, turnîndu-și din nou. După mai multe minute, i se păru 
că plutește. Se sprijini cu mîinile de masă. Din dormitor nu 
se mai auzea nimic. Asculta încordată, ca și cum ar fi aș
teptat să se întîmple ceva, apoi cînd distinse pașii bătrînii, 
se ridică și puse repede sticla la loc.

— Ce te uiți așa ?
— Cum ?
— Așa... nu știu cum... aaașa...—și începu să rîdă iar.
Bătrîna luă paharul de pe masă și-l duse la nas.
-— Halal, ai început să bei...
— Adică ?...
— Așa cum ai auzit...
— Ai început să și bei I... Ca și cum pe celelalte... da, 

da, pe celelalte le fac de mult... Și ce, n-am voie ?...
— Hai, pleacă I treci la tine... N-aș fi crezut că...
„N-ar fi crezut!" — zise ea, trecînd pe lîngă paturile 

copiilor. „Ce n-ai fi crezut ?... Eu... eu care..." — și înge- 
nunche lîngă primul pat. Trase încet așternutul pînă la gîtuli 
copilului, apoi se întoarse, se tîrî la celălalt pat, netezi col
țurile pernelor, făcu destule gesturi inutile, dezarticulate și, 
sprijinindu-se de pereți, ieși pe cerdac. Bîjbîind prin întu
neric, dădu peste scaunul unde bătrîna se instala spre seară, 
uitîndu-se cu ochii ei absenți la cei care treceau pe drum. 
Se așeză acolo, își sprijini coatele de grilaj și rămase astfel 
nemișcată. „Deci se poate... Așa... Adică tu crezi că morții, 
sau mai precis sufletele lor mai trăesc undeva, au nevoie 
de un loc al lor... Prostii.. Și bărbatul acela, tovarășul... cum 
îi spune oare ?... și el ar zice tot la fel, prostii... Adică de ce 
tocmai el și nu altul ?... In definitiv ce înseamnă el ?... Da, 
ea provoacă, numai femeile sînt cele care declanșează și 
apoi se retrag, bătîndu-și joc de fața ursuză a bărbatului... 
Bătrîna este înnebunită că nu i-a venit fiică-sa, prea iubita 
și frumoasa ei fiică, eminenta profesoară de muzică... țăranca 
așezată la pian... Și nici nu va veni. Și de ce să vină, de ce 
să lase ea orașul acela și să înoate aici în praf, sau să-l 
vadă pe tovarășul... Iar am uitat, să-l ia naiba... De ce pe el 
și nu pe soțul meu, pe domnul învățător... Uite, iubitule, îți 
cer iertare, am luat-o razna și, nu știu cum de am băut. Re
cunosc, dar mi-a mai rămas ceva treaz în mine, ca să-ți spun 
că am să încerc, numai să încerc. Tu știi, drăguțule, că sti
mata ta soție...* — și împreuna astfel cuvinte fără nici un 
sens, simțea asta, dar continua să folosească cuvintele cum 
îi veneau, fără să caute să le înțeleagă. Era ea însăși, viața; 
ei, un fel de bolboroseală fără sens. Erau cuvinte care îi 
veneau pe buze de zeci de ori pe zi, le repeta și acum, cui 
oarecare plăcere.

Intr-un tîrziu tresări. „Dacă cei care au jefuit biserica, 
dacă oamenilor acelora le-ar veni în gînd să intre aici, în casa 
ei ?“ — și se ridică încet, coborî scările, străbătu cu pași 
egali curtea, pînă la poartă, ca să se convingă că erau trase 
zăvoarele. Apoi, se întoarse tot la fel de încet, ocoli casa,( 
condusă de un singur gînd: să mai vadă o dată crucea și si
criul rezemate de peretele bucătăriei. Iși plimbă degetele pe 
lemnul lor aspru, în neștire, mai multe minute, cu gîndurile 
învălmășite cumplit, cu propoziția aceea care venea mereu, 
nechemată. „— El nu este vinovat" — și, apoi, observă că îm 
fereastră se zbăteau niște flăcări. „Foci* — dar nu putu să 
strige, își lipi fruntea de geamul rece, tremurînd cumplit. O 
văzu pe maică-sa la masă, cu capul plecat, cu mîinile la piept, 
și, în fața el, tinicheaua șceea înconjurată de luminări aprin
se. Privea prostită, mîinile începură să-i amorțească, încleș
tate pe marginea ferestrei, ar fi vrut să se întoarcă în patul 
cald, între copii, dar nu putea, cel puțin deocamdată, șl nici 
nu se întreba de ce nu putea. Vorbi tare, ca să nu-i mal clăn

pagini să găsească notele de 
„lugojenism" existente în o- 
pera lui Blaga. Ei se consideră 
un ales de vreme ce buguria 
unor asemenea descoperiri n-o 
poate avea oricine, ci doar „cei 
umblați prin filozofia lui Blaga" 
(p. 92). Și roadele muncii neo
bosite nu întirzie să se arate. 
Aflăm, astfel, că în cei trei 
ani „de tăcere meditativă" pe- 
trecuți în „casa de la vie", pe 
care Caius Brediceanu, cum
natul său, i-o cumpărase în 
1924, poetul nu numai că a 
dat opere iundamentale, dar 
și-a schițat „un program de 
plăsmuiri pentru următorii trei
zeci" (de ani, n.n., p. 265). 
Sîntem nevoiți să recunoaștem, 
prin urmare, că Lugojul a în
trecut orice așteptări cînd e 
vorba de Blaga. Nu numai că a 
fost fermentul unei radicale 
mutații spirituale, dar i-a inspi
rat filozofului tot ceea ce a gîn- 
dit și a scris după 1924. La Blaga 
totul se petrece sau are rădă
cini în „perioada lugojană". A- 
ici, a trecut „in exaltarea lui 
vitală", „de la stări extatice la 
depresiuni intelectuale, datorită 
insondabilului" (p. 207). Tot aici 
„«păduraticul» poet s-a copt 
bine sub soarele mediteranian 
al Banatului, regăsindu-și inte
gral seninătatea" (p. 155), îm- 
prumutînd de la lugojeni „pon
derea senină, în care viață-iu- 
bire constituie ideea primă și 
ultimă" (p. 145).

Dar marea revelație abia a- 
cum urmează. Folosindu-se de 
un text inedit al Iui Valeriu 
Braniște, în care apare pasajul: 
„Și noi tot de asemenea sun
tem : deal și vale în nesfir- 
cișitul șir al valurilor vieții I 
Ferice de cel ce nu dispare 
fără de urmă în acest curs, 
ci Iasă o diră luminoasă după 
sine 1", Pavel Bellu insinuează 
cu subtilitate că originile Spa
țiului mioritic stau tot sub 
semnul plaiurilor lugojene. „In

fața sa (a lui Blaga, n.n,), în 
noapte, ondulau dealurile Lu
gojului și-n depărtare, vălu- 
reau umbratic munții. Și-un 
cîntec logojan se apropia și se 
se depărta, iarăși și ia
răși ca unda vieții ce 
urcă și coboară : deal-
vale, deal-vale, Ia nesfîrșit ~ 
Nu știm ce se va fi întîm- 
plat în mintea de aur a poe
tului. Numai inima simțea și 
înregistra. (...). In subconști
entul lui Blaga se funda, din 
cîntec, Spațiul mioritic. Nu 
știm. Nu putem afirma. Nu ne 
e dată decît reflexiunea... “ (P- 
153). Cu toată modestia pe 
care aceste rînduri o afișează, 
să remarcăm marele adevăr 
pe care îl conține. Căci unde, 
în altă parte, ar fi putut Blaga 
să contemple dealuri și văi în- 
tr-o sublimă alternantă, unde 
ar fi putut el să asculte in 
extaz modulațiile de ba'adă 
ale clntecuiui nostru popular ? 
Categoric, numai la Lugoj sau. 
poate, și în împrejurimile a- 
cestuia.

Cartea lui Pavel Bellu, re
zultat al unei strădanii con
tinue printre textele rămase 
de la Blaga, vine să elucideze 
odată pentru totdeuana „mi
sterul" poetului-fi/ozof. Cei ca
re vor mai scrie vreodată (da
că vor mai avea ce I) despre 
Blaga vor trebui, ori să urme
ze îndeaproape formidabilele 
intuiții pe care le conține e- 
xegeza de față, ori să-și asume 
riscul erorii. Și nu putem în
cheia sumarele noastre costa- 
tări fără a nota două „cuge
tări", dintre multele cu care 
autorul lui Blaga :n marea tre
cere și-a împodobit paginile .- 
„Blaga n-a fost simplaminte 
«clujean», «ardelean», «transil
vănean», ci român. Și conținu
tul acestui predicativ (?) impu
ne o atenție pe cîf de migă
loasă, pe atît de largă și bine
voitoare" (p. 105)........... B'aga
și-a cîștigat locul de frunte în 
cultura noastră tocmai prin 
bogăția problemelor puse" (p. 
170). Orice alt comentariu este, 
credem, de prisos.

AL. DOBRE5CU

țănească dinții sau fiindcă simțea nevoia să-si audă propria 
voce, spuse! — „Ești nebună, ce rost mai are sau „Tîc- 
nito. dacă ai ști că te-au înșelat* — și, la un moment dat. o 
trezi suflînd în direcția luminărilor, ca și cum nu și-ar fi dat 
seama că flăcările lor erau departe și între ea și ele se găsea 
geamul. Obosi repede. O ciudată senzație de anihilare d" 
gol, o avertiză, și trecură alte minute pînă să aibă curajul 
să se desprindă de fereastră. Făcu cîțiva pași în direcția gră
dinii, dar se opri brusc. Ca de obicei, era încredințată că 
acolo, ascunși în iarbă, sau atîrnați de curpenii viei și de 
crengile copacilor, o pîndeau șerpi și păianjeni gata să-si 
verse veninul, broaște rîioase, toate animalele acelea reci 
solzoase pregătite să înfigă colții, așa cum le vedea uneori în 
vis, mergînd în șiruri... „Doamne, iar... iar începe!"_.

SĂ ZBORb
fragment din romanul

Acum se terminase cu ea aștepta rezemată de un grilaj, la 
cîțiva pași în spatele bătrînei. Limpezimea ei de gîndire înce
pea din nou să cedeze, nu mai înțelegea cum de ajunsese 
acolo, cînd ar fi putut să o aștepte acasă, unde nu le-ar 
fi auzit nimeni. Toate cuvintele bocitoarelor, repetate 
mereu, ca și Injuriile se răsturnau cumplit în ființa ei 
înfricoșată. O vedea pe bătrînă în urma căruții, dreaptă 
așa cum nu era, aproape mîndră, și apoi bocitoarele tirîn- 
du-se la cîțiva pași, lovindu-se una de alta, cu părul des
pletit, cu gurile strîmbe, urlînd într-una, ca să scoată 
oamenii din case, să adune tot satul. Și la fiecare răscruce, 
jalaiul se oprea atît cît credea bătrîna de cuviință, pînă ce 
ea ridică mina. „Mai repede, te rog mamă, ai înnebunit de 
tot, mai repede, așa..." — dar din fața caselor de la mar
ginea satului, din bordeiele acelea acoperite cu stuf, ale 
țiganilor, sărea înapoi, de la capăt, și începea să se Urască 
încet

— Ajunge, ce-i asta ? — str'gă ea.
— Ce vrei ? — întrebă bătrîna, ridieîndu-se încet și 

scuturîndu-și palmele de pămînt. Ce vrei ?
— Eu...
— Tu I — făcu bătrîna, și o privi o clipă, apoi se aple

că iar, continuînd să fărîme în palme bulgări roșeați. Tu 
n-ai putut să mergi cu mine. Ți-a fost rușine, hal ? Sau 
frică ?... De ce te temi, proasto, nu vezi, pînă la urmă 
Mie nu mi-i frică. Tu, sau altcineva i-a dat de știre ăluia. 
Nici n-am apucat să ajung la prima răscruce că a și apărut, 
oa din pămînt, cu șapca lui, bată-1 focul să-l bată. Zice că 
ce-i mascarada asta ? — auzi, mascarada /, am ajuns să 
nu ne mai putem îngropa morții .. Atunci l-am întrebat și 
eu, i-am spus, tu cine ești, mă, să-mi ții calea ? Și. na 
l-am scuipat în față. Se adunase lumea... O, lumea, unii 
rîdaau!.. Ce-i pasă lumii I... El a dat bir cu

fugiți!, s-a înfricoșat repede tovarășul tău. Ce, crezi cj 
n-am auzit? Ce cauți tu la el?...

— Ce-ai auzit ? — întrebă ea, împingînd cu vîrful san
dalei o așchie de piatră albă.

— Lasă, nu-ți mai bate gura... Acum... acum nici mie 
nu-mi mai pasă de lume. Sînt fericită ca și el, ca fiul meu. 
Iți amintești ce rîs avea ? Doamne, cum mai rîdea. rices 
și fără rost, ca un copil. Trebuie că rîde și acum, acolo - 
N-ai plecat ? Du-te, vezi-ți de viața ta.

— Te aștept.



Prin rolul cultural pe care l-a jucat în trecutul îndepărtat, 
ca și în cel mai apropiat, lașul — numit pe drept cuvin! 
„leagăn al culturii românești" — ar putea li socotit un ade
vărat muzeu național, unde fiecare monument (și sini des
tule) evocă amintirea vremurilor glorioase ale predecesorilor 
noștri. Aproape fiecare stradă, fiecare casă mai răsărită din 
acest oraș amintește viața celor ce au închegat mișcarea cul
turală românească. Dar dintre toate monumentele istorice pe 
care le are lașul, poate cel mai căutat și mai îndrăgit de vizi
tatorii de toate vîrstele, prin ineditul și simplitatea lui, este 
casa-muzeu „bojdeuca lui I. Creangă". Această căsuță cu 
ferestre mici și odăi joase, unde a trăit și creat cu adevă
rat marele nostru povestitor, „Homer al românilor", cum îl 
numea Ibrăileanu, a rămas inlocmai ca pe vremea cînd locu
iau întrînsa cer doi buni prieteni — M. Eminescu și I Creangă.

Fiecare colțișor din bojdeucă păstrează cite ceva din 
amintirea neșlearsă a marelui scriitor, care și-a petrecut 
o bună parte din viață în această căsuță unde, un timp 
l-a găzduit și pe bunul său prieten Eminescu.

Astfel în camera expoziției, pe lingă multe documente 
referitoare la viața și activitatea de diacon și institutor 
a lui Creangă, cum ar fi adresa mitropoliei din Iași (datată 
15 iunie 1872“ prin care, se comunică ministrului Cultelor 
și al Instrucțiunii Publice excluderea diaconului Creangă 
din rîndul clericilor, adresa de reprimire în învățămînt a 
lui Creangă datată 27 mai 1874, precum și alte documente 
(facsimile și fotocopii) referitoare la activitatea scriitori
cească și didactică a lui Creangă, sint expuse și o serie de 
scrisori ale acestuia către Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu 
sau Ion Slavici.

De mare atenție se bucură fotocopiile unor scrisori schim
bate între Eminescu și Creangă de pe vremea cind creatorul 
„Luceafărului" era redactor la ziarul „Timpul" din București. 
Intr-una din aceste scrisori, datată din anul 1877, Creangă îi 
scrie cu mare durere lui Eminescu : „Bădie Mihai, ai plecat 
și mata din Iași, lăsind în sufletul meu multă scîrbă și amă- 
rală... Această epistolă ce o scriu din cerdacul de unde 
mata uilîndu-te pe cerul plin de minunății, îmi povesteai alî- 
tea lucruri frumoase... dar coșcogemi-te om ca mine, gîn- 
dindu-mă la acele vremi a început să plîngă".

In camera memorială, vizitatorul poate privi o serie de 
obiecte care au aparținut scriitorului Creangă, cum ar fi: un 
ceas, o pereche de ochelari, o țigaretă cu o scrumuieră, un 
cuțitaș de tăiat hîrtie, o călimară cu tocul și ștergătorul de 
penițe, un cot de măsurat, o tabacheră și o cutie de epocă, 
avînd pe ele semnătura lui Creangă, o pagină autografă 
(facsimilă) din „Amintiri" cu adnotările lui G.T. Kiriieanu — 
unul din biografii eminenți ai povestitorului. Toate acestea, 
așezate pe masa de lucru, împreună cu celelalte obiecte din 
cameră, cum ar fi: o mesuță cu trei picioare, cuptorul, care-1 
reinvie pe acela al copilăriei de la Humulești, de stîlpul 
căruia „lega mama o șfară cu motocei Ia capăt, de crăpau 
mițele jucîndu-se cu ei“, o etajeră pentru cărți, în care se află 
numere cile revistei „Convorbiri literare", unde Creangă și-a 
lipeai opera, un tablou in ulei al Tincăi Vartic, din 1887, 

realizat de V. Mușnețeanu — prieten cu scriitorul — precum 
și o serie de vase, tablouri, diverse fotografii, cărți didac
tice întocmite de institutorul Creangă sau iăcînd parte din 
biblioteca personală a acestuia, ș.a.. dau impresia că humu- 
ieșteanul poate să apară din clipă în clipă, intimpinindu-ne, 
ca altă dată cu o glumă bună. Tot in camere memorială, 
v izitatorul mai poate vedea și un scrin de epocă, care rein
vie modelul aceluia rămas de Ia Eminescu, cind acesta, scos 
prin intrigi de la Biblioteca Universitară din Iași, a găsit 
adăpost ia burau prieten Creangă, precum și o interesantă 
lampă cu picior, ce a aparținut lui V. Pogor, in casa căruia 
s-au ținut multă vreme ședințele Societății .Junimea".

Un alt martor al prieteniei dintre cei doi scriitori este și 
cerdacul din spatele bojdeucii, unde in vreme de tihnă și 
liniște suiletească. se. încingeau discuții intre omul cu o 
cultură uluitoare — care era Eminescu și instruilorul, dar 
genialul pov esiitor — Creangă. Aici, in acest cerdac, care 
are o splendidă priveliște spre dealurile Șorogarilor și ale 
Ciricului, dealuri care pe vremea lui Creangă și Eminescu 
erau impînzite cu cirezi de vite și turme de oi, aici in 
nopțile senine și pline cu stele a scris „M. Eminescu poeziile 
„Sara pe deaf, „La steaua", șm., iar I. Creanga a lucrat 
ia poveștile, pov estirile, și minunatele „Amintiri din copilă
rie".

Așezată in cartierul Țicău, nu departe ae centrul orașu
lui, ia numai cinci minute de piața St. Spiridon, intr-un decor 
piln de verdeață din care nu lipsesc conaurașii. gherghinele, 
vizdoagele, gura leului, busuiocul, (ilori util de îndrăgite 
de Creangă), precum și citeva lire de porumb, plantate cu 
scopul de a păstra atmosiera de altădată, bojdeuca primește 
zilnic zeci și sute de, vizitatori — romani și străini, tineri 
și vlrstnici — care vin cu admcă emoție și nețărmuită re
cunoștință să cinstească memoria nemuritorului Creangă.

In fiecare ari, în luna iunie, cînd in atmosiera bătrînului 
Iași plutește în aer parfumul trandafirilor și mireasma lei
lor înfloriți. Comitetul județean pentru cultură și artă îm
preună cu conducerea muzeului organizează „Sărbătoarea 
bojdeucii lui Ion Creangă", manifestare de masă ce-și pro
pune să cinstească, aici, la locul unde au iest scrise „Amin
tirile din copilărie', memoria aceluia în a cărui operă ne 
vedem anii copilăriei noastre și la lectura căreia simțim și 
astăzi, cind sîntem cu timplele încărunțite, fiorul marelui 
artist — Creangă.

La sărbătoarea bojdeucii lui Creangă din anul acesta, 
care a avut, loc în ziua de 29 iunie și-au dat concursul ac
tori de la Teatrul Xațional . Alecsandrr lași, pioneri și 
școlari de la școlile municipiului Iași și de la Liceul din 
Râduc arieni, care au interpretat cu multă căldură și can
doare speciiică virstei, fragmente din opera veșnic v ie a 
lui Ion Creanga, după care viziialoriii au putut vedea o serie 
de documente reiernoarc la viața și activitatea lui Creangă, 
precum și atmosiera în care a creai acesta.

AUREL BEJENARU 
muzeograf
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Situată zona industrială
a orașului Iași, Uzina pentru 
prelucrarea maselor plastice a 
dobîndit un prestigiu bine me
ritat în tară și peste hotare.

Avînd o capacitate anuală de 
40 mii 
nică 
foarte 
ce în 
timente.

Caracterizate printr-o rezis
tență deosebită la acțiunea a- 
genților chimici, greutate spe
cifică mică, proprietăți dlelec- 
trice superioare, ușurință la 
montaj, produsele din mase 
plastice s-au răspîndit foarte 
mult în toate sectoarele de 
activitate.

tone, cu o dotare teh- 
deosebită și tehnologii 
moderne, uzina produ- • 
prezent peste 100 sor-

lată cîteva din sortiment Le 
uzinei deosebit de apreciate 
de consumatori:

Covorul și dalele din PVC— 
se realizează în culori vii, a- 
trăgătoare imprimate cu mo
del de parchet, marmură sau 
mozaic, prin procesul de ca- 
landrare, din mai multe stra
turi de compoziție 
suprafața lor superioară 
ușor șagrenată.

Covorul și dalele din 
sînt rezistente la uzură, 
nice și se întrețin foarte 

spălare cu apă ș

identică,
fiind

PVC 
igie- 
sim- 

șipiu prin 
săpun.

Se pot 
narea de 
cuinfe, școli, spitale, magazi
ne, hoteluri, edificii culturale, 
etc.

utiliza în confecțio- 
pardoseli, pentru lo-

Dalele obțin prin ștan- 
tarea covorului avînd dimen
siunile de 350 X 350 mm și 
grosimi de 1,5 și 2,0 mm.

Foliile plastifiate produse în- 
tr-un bogat sortiment — de 
modele — albe sau colorate 
s-au impus deja în 
menii.

Ele se utilizează 
donarea articolelor 
marochinărie, 
construcții pentru izolări 
drofuge etc.

Rezistența la umiditate, 
toxicitatea și neinflamabilita- 
tea sînt însușirile de bază ale 
produselor denumite folii 
vacuumabile din PVC.

Materialul servește la con
fecționarea ambalajelor de uz 
alimentar.

multe do-

la confec- 
sudate 

papetărie,
de 
în 

hi-

ne-

Se livrează în role 
plăci în culori vii sau 
parente.

Placondul este 
cut posesorilor de 
care îl utilizează 
perișuri ușoare la 
ra lui de întrebuințare 
însă mult mai largă.

Plăcile ondulate, obținute 
prin procedeul de extrudgre 
—- cu suprafață netedă sau 
șagrenată, divers colorată se 
livrează în lungimi de la 2 la 
4 m. și lățimea de 1,6 m.

Ele se utilizează de asemeni, 
in construcții, pentru acoperi
șuri ușoare la peroane, stații 
de benzină, balcoane, terase, 
săli de așteptare.

De asemenea, din acest ma
terial se pot amenaja stan
duri pentru expoziții, panouri 
de reclame, pereți de protec
ție, etc.

Din polietilenă de înaltă pre
siune se realizează folii, pungi, 
saci, sacoșe — utilizate ca am
balaj, prelate de protecție etc. 
In agricultură foliile de polie
tilenă își găsesc o largă apli
cație în protejarea răsaduri
lor, asigurînd condiții pentru 
obținerea legumelor timpurii în' 
solarii.

Poligraivinilul 
dus prelucrat de către 
ieșeană — are 
care-1 face utilizabil în indus
tria poligrafică, de papetărie 
și marochinărie.

Materialul este obținut prin 
dublarea foliilor PVC pe su
port de hîrtie.

Foliile cu această denumi
re se fabrică într-o gamă va
riată de șagrene și culori. Se

- un alt pro- 
—..e uzina 

caracteristici

livrează in role a 30 kg. am
balate în hîrtie cașerată.

Plăcile din polistlren șoc se 
obțin prin procedeul de extru- 
dere. Produsul se utilizează 
la placarea mobilierului, auto
buzelor precum și în alte sc- - 
puri decorative dar în special 
la confecționarea 
giderelor datorită 
foarte bune la 
coborîte.

Produsele uzinei 
cute în momentul 
marca majoritate a trusturilor 
de construcții, întreprinderile r 
de montaj, institutelor de pro
iectări și altor unități din mi
nisterele economice, 
du-se de aprecieri 
datorită calității lor.

Din această cauză 
licitate și la export, 
lele țări în care s-a 
în ultimul timp fiind : 
Albania, R. P. Bulgaria, Brazi
lia, R. S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, Belgia, Iugoslavia 
Luxemburg, Ghana, R.Ă.U., Tur
cia. R.P. Ungară, U.R.S.S., R.D. 
Vietnam, Siria etc.

Asigurarea competitivității pe 
piața mondială a solicitat și 
solicită eforturi deosebite p< 
linia satisfacerii cererilor 
foarte diferite ale partenerilor 
externi.

Sc modifică rețelele de fa
bricație, 
tilajele, 
tode de 
toate în 
tative a

An de an producția livrata 
la export a crescut reprezen- 
tînd începînd din anul 1965 
și pînă în prezent peste 35 la 
sută din realizările globale ale 
uzinei.

cuvelor fri- 
rezistenței 

temperaturi

sînt cunos- 
de fată de

bucurin- 
deosebite

sînt so- 
princ ipa- 
exportal 

R. P.

se perfecționează u- 
se introduc noi me- 
conlrol în laborator— 
scopul creșterii cali- 

producției.

ȘCOALA POPULARA DE ARTA
ȘCOALA POPULARA DE ARTĂ 

IAȘI 
1970 — 1971

Necesitatea integrării active a Școlii 
populare de artă, in activitatea eficien
tă și dinamică a mișcării artistice de 
amatori, impune pe lingă dezvoltarea cla
selor existente inliințarea unor secții noi 
în anul școlar 1970 — 71.

Continuind tradiția cercului de cine-iolo 
din cadrul Casei de Cultură a sindicalelor 
va lua ființă aici o secție de artă cine
matografică și scenografie de film. Cei mai 
talentați cineaști amatori din municipiul 
Iași se vor pregăti, sub îndrumarea unor 
profesori de înaltă calificare, pentru rea
lizarea filmelor și fotografierii artistice.

Educația artistică a celor mai tineri spe
ctatori reclamă pregătirea unui număr cit 
mai mare de instructori și interpreți pentru 
arta păpușărească — gen care astăzi, ine
xplicabil, este prea puțin popularizat și 
apreciat în complexul factorilor educativi.

Ideia de a pregăti instructori și animatori 
ai acestei arte se va materializa în crea
rea unei secții de regie-teatru de păpuși pe 
lingă Liceul Pedagogic de educatoare din 
Iași. Absolventele liceului care vor termina 
și cursul de 3 ani al secției de artă păpu
șărească vor duce mesajul acestei arte la 
locul lor de muncă activind pentru educa
rea și bucuria elevilor mai mici și mai 
mari.

Este foarte important de menționat că 
în anul școlar : care va începe la 15 sep
tembrie 1970 se începe un nou ciclu de 
studiu la secțiile de actorie, regie, core- 
grafie-dans popular și dans modern, la 
fiecare clasă existînd cile 15 locuri in 
anul I. La aceste secții ca și Ia celelalte 
clase probele de aptitudini se vor susține 
în perioada 5—12 septembrie a.c.

Pe lingă artiștii amatori din întreprin
deri și instituții care activează în forma
țiile artistice ale sindicatelor, școala va 
primi anul acesta, pe baza examenelor de 
admitere, un număr mai mare de elevi 
și studenți talentați, din liceele pedago
gice și facultățile cu profil pedagogic.

Prof. STELIAN JUNCU

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ IAȘI

ANUNȚ
bc aduce la cunoștința salariatilor din întreprinderi și 

instituții, elevilor, studenților și activiștilor artistici de ia 
Casele de Cultură și Căminele Culturale din raza Muni
cipiului lași (inclusiv comunele componente), că înscrie
rile și rcînscrierile pentru anul școlar 1970/1971, încep de 
la dala de 1 august 1970, la sediul școlii din str. Anas
tasie Panu nr. 11.

Înscrierile și verificarea aptitudinilor se vor face Iu

INSTRUMENTE POPULARE, cu durata de stu
dii 3 ani, virsta intre 16—35 ani
MUZICA U $ O A RA, cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
intre 16—35 ani

următoarele specialități :

MUZICĂ

ani, vîrsta întreC A N T O, cu durata de studii de 3
18—35 am
P1A N, cu durata de studii 5
14—-25 ani

ani. vîrsta intre

VIOARĂ, cu durata de studii, 5
14—25 ani

ani. vîrsta intre

CH / T AHĂ, cu durata de sLudii 3 
14—35 ani

ani, virsta intre

A C O R D E O N, cu durata de studii 3 
16—35 ani

ani, vîrsta între

CLARINET, cu durata de studii 3 
16—35 ani

ani, vîrsta între

HAU T, cu durata de studii 3
16—35 ani

ani, vîrsta între

S A X A F O N, cu durata de studii 3 
16—35 ani

ani, virsta înlro

1 R O M P E T A, cu durata de studii 3 
16—35 ani

ani, vîrsta între

TEATRU
ACTORI E, cu durata de studii 2 ani, virsta intre 
16—40 ani
REGIE BRIGĂZI ARTISTICE, cu durata de 
studii 2 ani, virsta intre 16—40 ani
C L N E-F O T O, ARTĂ C I N E M A T O G R A F I C A, 
cu durata de studii 3 ani, virsta 16—10 ani
REGIE ARTA PAPUȘEREASCA, cu durata de 
dc studii 3 ani, virsta intre 16—10 ani

ARTE TLASTICE ȘI ARTA POPULARA 
PICTURĂ, cu durata de studii 3 ani, virsta intre 
16—10 ani
SCULPTURĂ, cu durata de studii 3 ani, vîrsta între 
16—40 ani
C U S U T-Ț E S U T, cu durata de studii 2 ani, vîrsta 
între 16—40 ani

C O
POPULAR, 
ani, 
MODERN,

R E G R A F I E 
pentru instructori,

virsta intre 18—10 ani
cu durata de

DANS
studii 2
DANS
intre 18—40 ani
BALET COPII,
9—12 ani

iOC »« sedi“I «Colii.

cu durata studii

cu durata de

studii 2 ani, vîrsta

5 ani, vîrsta între

-- ’a uvea 1 
riîicarea aptitudinilor candidatilor, ce 

Cursurile pentru toate specialitățile 
15 septembrie.

vc 
se vor înscrie, 
încep la data de

In luna august vom avea posibilitatea 
de a viziona pe ecranele din Iași:

— La Cinematograful „Republica" 
10—16 august PAN WOLODYJOWSKI 
producție a studiourilor poloneze 1968, ci
nemascop, regia Jerzy Hoffman, cu inter- 
preții: Tadeusz Lomnicki în rolul princi
pal, al lui Michal Wolodyjowski, și Mag
da Zawadska în rolul lui Basia.

„Pan Wolodyjowski" este ultima parte a 
„Trilogiei" lui Henryk Sienkiewicz, monu
mental ciclu istoric compus din 12 volu
me. Ca și primele două cărți („Prin foc și 
sabie", „Potopul"), „Pan Wolodyjowski" e- 
vocă una dintre cele mai zbuciumate epoci 
din istoria Poloniei, a doua jumătate ai 
secolului al XVII-lea. Michal Wolodyjowski, 
care-și cîștigase primii epoleți în timpul 
luptelor împotriva cazacilor, fusese avan
sat colonel în anii războiului cu Suedia. 
In ultima parte a trilogiei, el devine per
sonajul central al acestei epopei naționale. 
Wolodyjowski nu este numai un soldat 
de elită, neîntrecut mînuitor al spadei, 
strateg inteligent, ci o personalitate com
plexă, tip de cavaler justițiar și mai ales 
un consecvent luptător pentru trezirea 
conștiinței naționale. Fire sensibilă și ro
mantică, suferă mai multe eșecuri senti
mentale pînă la întîlnirea cu Basia, care-i 
devine soție. Alăturea de el, Basia va lua 
parte la toate întîmplările dramatice prin 
care trece eroul în timpul luptelor grele 
duse pentru patria sa, Polonia.

La Cinematograful „Republica":
— 3—9 august MARELE SEMN Al BAt 

TRU, producție a studiourilor maghiari
— 10—16 august „Pan Wolodyjowski 

două serii, producție a studiourilor p< 1- 
neze.

— 17—23 august DEPARTE IN APC! 
producție a studiourilor Mosfilm, 1969.

— 24—30 august OMUL CARE NU PO/ 
TE 11 ACUZAT, producție a studiouri)- 
Mosfilm.

La Cinematograful „Victoria" :
- 3—9 august PETRECEREA, product 

a studiourilor americane, 1969.
— 10—16 august ARGOMAN SUPERDI. 

BOLICUL, producție a studiourilor itali r
— 17—23 august JANDARMUL SE I 

SOARĂ, coproducție franco-italiana.
— 24—30 august ACEASTĂ FEMEIE . i 

ducție a studiourilor spaniole.
La Cinematograful de artă .Copou* :
— 3—9 august ARMANDO, CALUL A 

producție a studiourilor bulgari'.
— 10—16 august MONȘTRII, pr- du t» 

studiourilor italiene.
— 17—23 august TE IUBESC, TE I 

BESC.
— 24—26 august INTR-O SEARĂ ’ 

TREN...
27—30 august INTRUSA, pr li a < 

diourilor poloneze.
— 31 august—6 septembrie ’ AMU 

TOT, producție a studiourile: a hiar<



kdin istoria pamfletului românesc:

CUVÎNTUL UNUI ȚĂRAN CĂTRE BOIERI
Din diverse motive, istoria 

noastră literară a studiat mai 
puțin un aspect al literaturii 
patruzecioptiste -— pamfletul, 

^înflorind mai ales în epocile 
frămîntate, această specie li
terară a cunoscut un remarca
bil avînt în literatura română 
din prima jumătate a secolu
lui al XIX-lea. De promova
rea sa este legat numele 
unuia din cei mai subtili, dar 
mai puțin cunoscuți, ginditori 
români — Ionică Tăutu, auto
rul unor celebre filipici care 
la 1822, supuneau unei lumi
ni necruțătoare uneltirile marii 
boierimi. Ulterior, pamfletul a 
fost cultivat cu același succes 
de M. Kogălniceanu, C. Bălă- 
ceanu ș.a. Din păcate, cele 
tnai multe din pamfletele scri
se între 1800—1850 sînt ano
nime, lucru lesne de înțeles 
dacă se are în vedere faptul 

, că, ele vizau pe puternicii zi- 
•leU

Nu poate deci să surprindă 
apariția (în „Poporul suveran" 
nr. 20, din 20 august 1848) 
pamfletului Cuvîntul unui 
țăran către boieri. Faimos 
prin acerba-i violență, el a 
fost atribuit timp de peste un 
secol lui Ionică Tăutu, deși, 
cum vom vedea, nu el este 
adevăratul autor. Perpetuarea 
eroticii a fost înlesnită de o 
serie de factori, dintre care îi 
voi aminti pe cițiva.

Revoluționarii de la 1643 au 
căutat tot timpul să-și justi
fice acțiunile prin tradiția an
terioară, apărîndu-se astfel de 
acuza nedreaptă că ar fi im
portant principiile revoluțio
nare din Occident. O legiti
mare a concepțiilor lor au a- 
flat muntenii în mișcarea pan
durilor lui Tudor Vladimi- 
rescu. Moldovenii sau oprit 
asupra lui Ionică Tăutu, a că

rui activitate de scriitor, is
toric și filozof se bucura de 
o deosebită prețuire dincoace 
de Milcov. Ecourile pamflete
lor sale, scrise în urmă cu 
peste un sfert de secol, erau 
vii și actuale. Rămase în ma
nuscris, lucrările sale au fost 
scoase la lumină și impuse 
publicului prin prestigiul lui 
Kogălniceanu și Alecu Russo. 
Se făcea astfel dovada că 
spiritul democratic avea ră
dăcini adînci în terenul româ
nesc și că a-1 acuza de imi
tație însemna a ignora istoria. 
In jurul lui Tăutu se crează 
o aură de legendă. A contri
buit la aceasta dorința conști
entă de a face din el o figură 
singulară, unică priD meritele 
ei față de mișcarea de renaș
tere națională și socială: 
„Ionică Tăutu e România re
înviată, mișcată de toate pa
timile patriotice Și giucînd tot 
același rol prin condei și stă- 
ruinți în politică, care îl giucă 
Vladimirescu cu pușca plăie- 
șească", afirmă Alecu Russo. 
A mai contribuit și spiritul 
romantic al epocii, predispus 
la ștergerea granițelor dintre 
real și legendar. De atunci le
genda a luat proporții și. am
plificată de necunoașterea 
operelor sale, încă îngropate 
in arhive, a dăinuit pînă azi. 
De aceea ne propunem să a- 
ducem unele lămuriri în pro
blema paternității Cuvintului 
unul țăran către boieri, atri
buit pe nedrept lui Tăutu, 
fără însă a căuta să aflăm pe 
adevăratul autor. Ne mărgi
nim doar a semnala o eroare 
și a încerca să argumentăm 
că: 1) nu Ionică Tăutu este 
cel care a scris acest pam
flet ; 2) adevăratul lui autor 
trebuie căutat — după noi — 
printre membrii cercurilor po

litice progresiste moldove
nești dintre 1840—1848.

Publicind, pamfletul, redac
torii amintitului ziar (Băl- 
cescu, Bolliac, Bolintineanu, 
Gr. Alexandrescu) înserează 
următoarea notiță; ..acest 
Cuvînt s-au găsit în Moldova 
de sunt vro cîțiva ani. Se 
presupune că ar fi fest scris 
de răposatul Tăutul". Din pă
cate, nimeni nu a dat atenția 
cuvenită acelui se presupune, 
care, de la bun început ridică 
un semn de întrebare. Fără a 
consulta direct colecția ziaru
lui și manuscrisul (elocvent 
este cazul Antologiei gindirii 
românești, unde este transcris 
nu textul din ..Poporul suve
ran", ci textul publicat in re
vista .Arhiva' cin 1893, unde 
redescoperitorul lui. C. Erbi- 
ceanu. foarte realist nici nu 
se gindește măcar să-l pună 
pe seama lui Tăutu). cercetă
torii mai noi au luat de bună 
o afirmație pe care înșiși cei 
care au publicat prima dată 
scrierea nu s-au grăbit să o 
considere definitivă. Singură 
punerea în paralel a Cuvintu
lui. .. cu lucrările lui Tăutu 
face lumină în această pro
blemă.

Trebuie totuși admise unele 
puncte comune între cei doi 
termeni de comparație. Atit 
Tăutu cît și autorul pamfletu
lui în discuție socotesc că 
prezentul a alterat obiceiurile 
strămoșești; trecutul e consi
derat de amîndoi scriitorii 
dintr-o perspectivă idilică: 
boierii și țăranii trăiau într-o 
comuniune fericită, primii în- 
grijindu-se de bunăstarea ce
lorlalți. Acum, afirmă ei, bo
ierii sînt moleșiți se supun 
capriciilor modei, au decăzut. 
Un alt punct comun este afir
marea egalității dintre țărani 
și boieri, amîndouă clasele 

fiind „zidite" din același 
.Jut" — opinie care la Tăutu 
vine din ideologia luministă 
la autc rul Cuvintului-.. pro
babil din sursă biblică.

In schimb, argumentele con
trare sînt numeroase Si grăi
toare. Principală deosebire 
dintre Cuvînt și operele iui 
Tăutu stă in faptul că aces
tora din urmă le lipsește cu 
totul preocuparea stăruitoare 
față de țărani. Abia in două- 
trei locuri el recomandă grijă 
pentru ..lăcuitorii" satelor (de 
remarcat că Tăutu nu foloseș
te cuvîntul „țăran**, ci r.uma: 
sintagma amintităț. Or în 
CnviaL țăranii sînt socotiți 
..temelia" societății- Putem 
care admite că Tăutu care 
niciodată nu a arătat interes 
deosebit pentru relațiile bete- 
ri-țărani. să se fi pus in situ
ația celor din urmă ? In acest 
caz. ar fi trebuit să găsim ur
me mai numeroase ale acestui 
atașament în toată opera sa 
insă acestea lipsesc cu desă
vârșire. Limbajul în care Tăutu 
vorbește despre țărani este 
idilic. In spiritul secolului al 
XVni-lea. evidențiind doar 
grijă umanitaristă și nu com
pasiune vehementă, ca in 
pamfletul publicat în 1848.

O ideologie fundamental o- 
pusă ii așează pe cei doi au
tori în tabere diferite- Tăutu 
era adeptul încercărilor de 
ameliorare a soartei țăranilor 
în limitele relațiilor feudale, 
a căror reformare, nu răstur
nare. a și urmărit-o. El a vă- 
vut în boierime un factor de 
progres social. atribuindu-i 
rolul raționalist de „lumină
toare" a poporului; o flage- 
lează numai în măsura în 
care și-a uitat această înda
torire. Autorul Cuvintului do
rește schimbarea radicală a 
poziției țăranilor în societate. 

la nevoie folosind și forța, pe 
care Tăutu niciodată nu a 
recomandat-o. Și este semni
ficativ că, în toate lucrările 
lui, Tăutu nu a folosit nicio
dată amenințarea ca autorul 
cuvintului. ci numai blama
rea, flagelarea civică. Afară 
de aceasta- se pune întreba
rea cînd putea Ionică Tăutu 
să scrie un asemenea pamflet 
Intre 1821—1824? Dar. așa 
cum reiese din lucrările și co
respondenta hu. in acești ani 
a fost preocupat exclusiv de 
cu totul alte probleme: îm
bunătățirea vieții sociale, prin 
îndepărtarea de la putere a 
carii boierimi și prin liberul 
acces la dregătorii al boieri
lor din stările a d<-ua și a 
treia. Intre 1825—1830? Dar 
acum Tăutu locuiește Ia 
Ccnstantinopcle și e departe 
de frămîntările politice Cin 
țari ocupîndu-se mai mult 
de filozofie.

In sfirșit- în Cuvint boierii 
sînt acuzați că se supun unor 
.venetici', pe care ii lingu
șesc și Ii imită. Să fie oare 
aceștia fanar ioții ? Dar după 
1821 din ei nu mai rămin in 
țar» decît puține urme. Să fie 
turcii ? Ar fi să-1 facem pe 
Tăutu ceea ce nu a fest adică 
turcofob. Cu aceasta am in
trat în cea de a doua parte 
a discuției de față: tentativa 
de a stabili mediul din care 
provenea autorul Cuvintului, 
care, evident, nu putea fi un 
țăran. In acest scop, nu este 
lipsită de interes prezentarea 
circumstanțelor în care a fost 
publicat palmfletul. In lunile 
iulie — aucrust 1848. la Bucu
rești se discută cu aprindere 
chestiunea împroprietăririi 
țăranilor, prevăzută în artico
lul 13 al Proclamației de la 
Islaz. Comisia special consti
tuită își tine lucrările într-o 
atmosferă de tensiune, provo
cată de marii proprietari, in
teresați să nu se ajungă la 
nici un rezultat. Șovăitorul 
guvern dizolvă comisia în 
ziua de 19 august. Chiar în 
ziua următoare „Poporul su
veran", care s-a situat con
secvent de partea țăranilor, 

publică amintitul pamflet în a 
cărui încheiere boierii erau 
amenințați cu răscoala. Oare 
contextul acestor fapte să nu 
spună nimic? In nici un caz. nu 
putem susține că pamfletul a 
fost scris sub impresia mo
mentului. Există mărturii că 
el fusese redactat mai înain
te : .Arhiva românească" din 
1841. M. Kogălniceanu men
ționează că nu-1 putuse pu
blica deși îi fusese trimis de 
C. Hurmuzachi. Sigur este că 
împrejurările i-au urgentat 
apariția. Mai mult încă, în 
numerele următoare, „poporul 
suveran" publică o serie de 
notițe și articole pe aceeași 
temă și cam în același ton. 
In articolul Despre împroprie
tărirea țăranilor, apărut în 
numerele 21—24 și atribuit lui 
Bălcescu. se întîlnește chiar 
un rechizitoriu al boierilor ca 
venind din partea unui țăran. 
Nu este vorba desiqur de 
simple coincidental întregul 
pamflet este saturat de ideo
logia epocii 1848. preocupată 
constant de țărănime, deose- 
bindu-se astfel de atmosfera 
ideologică din 1821, cînd a- 
cest aspect fusese lăsat pe un 
plan secund. Multe din afir
mațiile pe care Cuvîntul le 
cuprinde erau locuri comune 
în epocă, putînd fi înlîlnile la 
numeroși alți scriitori ; de 
pildă, necesitatea păstrării 
unor relații de armonie între 
boieri și țărani a fost susți
nută și de Bălcescu, Kogălni
ceanu, Russo.

Concluzia acestor sumare 
însemnări am rezuma-o la ur
mătoarele : moment însemnat 
în dezvoltarea pamfletului ro
mânesc. Cuvîntul unui țăran 
către boieri nu este opera lui 
Ionică Tăutu, al cărui nume a 
fost folosit doar pentru pres
tigiul lui artistic și ideologic, 
ci al unui revoluționar (mol
dovean, după toate aparente
le) care, o dată descoperit, 
poate figura alături de Tăutu, 
Kogălniceanu și alții în gale
ria pamfletarilor de frunte ai 
literaturii române.

DAN MĂNUCĂ

—• Nu, n-am nevoie. Du-te și-l anunță că mă întorc, vread 
ca să-l scuip iar. Hai, marș de-aici 1 și bătrîna se ridică 
dintr-o dată, făcu un pas, amenințătoare, jar ea, o clipă, fu 
gata să se zplece, să ia așchia aceea de piatră albă, pe care o 
privise tot timpul. Se retrase însă brusc, făcu cîtiva pași cu 
spatele, împiedieîndu-se în n ște curpeni de mure, gata sa 
cadă, apoi se răsuci și începu să fugă.

Cînd bărbatul îi deschise ușa, mai tremura încă. Se 
așeză pe marginea patului și, acoperindu-și fața cu mîinile, 
începu să plîngă.

— Liniștește-te !... Spune, ce s-a întîmplat?
— Iart-o, este bătrînă, moartea lui a înnebunit-o... Știi 

cît îmi este de frică ! — adaugă imediat, uitîndu-se în silă 
la picioarele goale ale bărbatului.

GA PASĂREA...
„PARALELE" de Corneliu Ștefanache

— De ce ?
— De oameni — se trezi ea șoptind. Cînd îi văd cum se 

adună, cum nici unul nu seamănă cu celălalt...
— Ei, asta-i — o întrerupse el rîzînd. începe să-mi pară 

rău că fără să vrei ești amestecată în poveștile astea.
— De cîteva zile mi-o repeți mereu.
— Pentru că regret și pentru că... — și își trase scaunul 

mai aproape de ea, apoi începu să vorbească iar despre 
bărbatul cu dinți de aur, pe care zicea că îl cunoștea bine, 
fiindcă stătuseră cîteva luni în aceeași încăpere, la închi
soarea din I. „Altceva nu mai știe" — gîndea ea, simțind, 
cum o cuprinde o neobișnuită siguranță. II asculta cu o plă
cere de care se mira ea însăși, și deși știa întreaga poves
te •— o mai auzise de cîteva ori — nu credea nimic. „Minte" 
—- își zicea, cînd tocmai bărbatul o descria pe sofia celui cu 
dinți de aur, dar era mulțumită, se simțea acolo, în fața 
bărbatului acela, aproape necunoscut, liniștită, departe de 
orice pericol. Bărbatul vorbi cîtva timp despre paznicii de 
la închisoare, mai ales despre cel care bătea în ușă și le 
spunea să treacă la fereastră, pentru că jos, în spatele zidu
lui se afla casa celui cu dinți de aur, o casă cochetă, cu 
multă verdeață și flori, și ei, de sus, de la etajul trei, ve- 

4 deau ca în palmă fîșia de beton care tăia curtea în două.
Pe fîșia aceea, în fiecare după-amiază trecea un individ 
scund, în haine de culoare închisă, cu pălărie și servietă, pă
șea încet, părea obosit, ca atunci cînd te întorci de la muncă, 
intra ca la el acasă și cel cu dinți de aur stătea lipit de 
fereastră pînă noaptea tîrziu. Ceasuri întregi nu scotea o 
vorbă, aștepta ca în geamurile casei să se stingă lumina și 
atunci mormăia ceva de neînțeles. Dimineața îl găsea la 
post, pregătit, să nu-i scape ieșirea celuilalt. Și toată munca 
asta cumplită o făcea ca să-1 surprindă pe celălalt măcar o 
singură dată fără pălărie, să-i poată vedea fata.

— Și ce, dacă i-ar fi văzut fața, ce ar fi î ...
— Nu știu de ce ținea cu orice preț să vadă fata indi

vidului acela. De altfel, nici n-a reușit. Patru sau cinci lunf, 
în fiecare zi, s-a întîlnit numai cu pălăria aceea neagră.

II privea mirată, pentru că bărbatul căuta să înfrumuse
țeze lucrurile, așa cum își spunea ea. „Este o minciună pe 
care o repetă mereu și care, pentru el, a devenit un adevăr. 

>- Asta-i I... Poate omul acela cu dinți de aur nu are nici a 
casă șl, mai ales, una lingă zidul pușcăriei din I., poate ei 
nici n-au stat tocmai în pușcăria aceea, ci numai și-au în
chipuit, ca să-și facă de lucru, să omoare timpul... Ce mă 

interesează pe mine ?... închipuiri sînt poate și evenimentele 
despre care el vorbește acum...

— Ești sigur că așa va fi ?
— Hmî... Nimic nu mai poate întoarce istoria la loc — 

răspunde el, și ea fu gata să izbucnească în rîs, amintindu-și 
că așa spunea și fratele ei. Este aceeași credință, aproape 
absurdă, pentru că niciodată nu știm, nici măcar pînă mîine, 
cum vom arăta. Dacă peste noapte ne cresc un fel de aripi... 
da, da, niște aripi... Doamne, ce-aș mai zbura, așa, lin... 
In definitiv de ce să-mi fie teamă... Teamă, frică, spaimă, 
oricum am numi-o... dacă n-ar mai exista acest rău, am arăta' 
cumplit de urîti... Nu, nu este un rău, pentru că toate încep 
de la frică, aici își au izvorul, ne face mai frumoși...

— Trebuie să fim curajoși față de trecut...
Ea se ridică, făcu cîțiva pași, plictisită, apoi se așeză 

din nou pe pat, își descălță încet sandalele și se întinse. 
Era dezamăgită, cuprinsă de un fel de amețeală, îl auzea ca 
prin vis, cum vorbea despre niște oameni care înfulecau alți 
oameni și care în curînd vor fi reduși la tăcere sau vor fi 
zdrobiți cu toată organizarea lor. După treaba asta, care nul 
era deloc ușoară, după cum spunea el, oamenii se vor res
pecta și se vor iubi... „Frumos, dar niciodată nu va fi altfel, 
decît o închipuire, pentru că omul... Da, omul trebuie să albe, 
în permanență frica de ceva, fiindcă fără ea este nefericit 
și, nu poate cunoaște bucuria și plăcerea... Dar el minte, și-a 
spus mereu poveștile astea despre om și a început să Ie 
creadă, închipuirea a devenit adevărul vieții lui, însă el se 
comportă ca și înainte, ca toți. In definitiv cine este ?“ Nu 
găsi nici un răspuns. „Trebuie să plec" — își spuse apoi, 
deși era convinsă că va rămîne și, ca de fiecare dată, de 
cînd venea aici, își găsi justificarea: „Să-mi apăr copiii... 
Oricum, el sau altul este bine ca să fii prieten cu cel puter
nic. Dar este numai atît ?... Ei, hai, recunoaște!... Nu poți, 
așa-i„.. Și iar vorbește despre mascarada de astăzi, parcă 
anume, știind că îmi este frică, o repetă mereu...'.

— Ce-ai spus ?
— Hm, cred că maică-ta este nebună.
— Poți ușor să te convingi și... și, într-un fel, toți avem 

un fel de nebunie, dar asta nu strica... Fiecare cu nebunia 
lui, și cu frica lui, și cu trupul acela din noi, pe care nu-l| 
vedem niciodată, dar el ne dirijează fiecare faptă, fiecare 
pas. i

— Iar începi cu trăsnaia asta ?
— Nu, nu-i trăsnaie, cum zici, dar nu ne dăm seama, 

adică nu știu toți că în trupul lor frumos, de care au atîta 
grijă, se eiflă altul, un animal, sau o pasăre... Cine știe cum 
o fi arătînd ?._ Și, deodată, netoți și uituci cum sîntem, ne 
trezim că nu-1 mai avem, că sîntem goi, goi...

— Prostii! Iar ai luat-o razna.
— Greșești, nu sînt prostii, omule. O, și cum ne-am puteai 

împăca... noi cu el și el cu noi, oho...! Ce viață am duce 
astfel, împăcați cu el, dar îl ignorăm cu voie sau fără voie și 
el se răzbună cînd nici nu visăm.

— Al tău este pasăre sau animal ? — zise bărbatul rî
zînd.

Nu-i răspunse. Ridică doar din umeri cu silă, în clipa 
aceea ar fi vrut să se termine mai repede, fără ocolul acesta 
de vorbe fără nici un rost. Bărbatul aprinse altă țigară și 
ea îi spuse :

— Fumezi cam mult.
— Mă satur... Sau să mă satur... Știi, acolo mulți au 

trădat pentru țigări. N-au putut suporta lipsa...
„Iar începe" — gîndi ea. „In definitiv ce mă interesează 

pe mine cum a fost acolo ? Ar trebui să-i spun să termine 
odată cu amintirile astea tîmpite. Destul!".

— Vorbește-mi mai bine despre soția ta.
Bărbatul rise, și ea se răsuci spre el să-i vadă fața, dar 

în cameră se făcuse aproape întuneric și nu i-a văzut decît 
atunci cînd el trase din țigară, și tot chipul îi apăru gal
ben, ca de ceară, ca și cum ar fi fost mort și-ar fi stat acolo. 
In scaun, în fața ei și, la un moment dat, crezu cu adevărat) 
că stă în camera aceea cu un mort. „Trebuie să plec, repede, 

acum" — dar nu se mișcă, adueîndu-și aminte că și altă dată) 
a vrut să plece și n-a putut, n-a schițat măcar un gest.

— Da, n-am avut vreme și acum, uite, trebuie să mă 
ocup cu sfinții ăștia de pe geamuri și cu egoismul vostrui 
țărănesc... Oho, tu... Ehei, tu ești aici cineva, jumătate cui 
ei, jumătate cu alții...

II asculta cu aceeași silă, nu-și mai dădea seama de 
cîtă vreme stătea acolo, întinsă pe patul lui. „A devenit 
grosolan, ca și ceilalți. Ce, te așteptai la altceva ?... Este la 
fel, numai cuvintele sînt neobișnuite, necunoscute... Cînd 
vor deveni o banalitate, pentru uzul tuturor, un asemenea 
ins va fi exact ca ceilalți... Ce necugetare, auzi, să pornim 
așa, împreună, să facem aici în sat, închipuirile lui să devină 
o realitate... Pentru că totul trebuie clarificat... Ce să clari
ficăm, domnule, sau tovarășe, ca și cum am mai putea cla
rifica ceva din haosul acesta. Tu și cu mine!, mă faci să rid 
și să-mi fie silă... Da, silă, numai de mine. Ce caut aici... 
Este îngrozitor dacă... Da, îngrozitor, pentru că s-a întîmplat 
tot. Nu se poate, nu se poate!" — și un tremurat cumplit, 
puse stăpînire pe ea, în timp ce fragmente din zilele cînd 
venise aici se așezau unele lîngă altele, formînd niște ima
gini care mai de care mai respingătoare. Se ridică brusc, 
își încălță sandalele și spuse că vrea să plece.

— Nu, nu se poate... Așa... așa, nu se poate — zise el 
împingînd-o ușor cu mina. Apoi, îi spuse cu o voce brutală 
și răgușită, îneît ea tresări la auzul acelei voci, necunoscută 
pînă atunci, aproape îi porunci să se dezbrace. întinse mîi
nile, să se apere, și în clipa următoare, țipătul a apărut 
brusc, neanunțat de nimic, despicînd întunericul dintre ei și, 
bărbatul vru să-i acopere gura cu palma, dar ea ajunse la 
ușă :

— Lasă-mă să plec, te rog, lasă-mă !
— Nu mai tipa, aud vecinii!
-—• Și ce dacă aud ? ■— spuse ea în șoaptă, simțindu-se 

deodată obosită și plină de o ciudată îngăduință, gîndindu-se 
că de ce nu ? Dar deschise încet ușa și ieși fără să mai 
adauge nici o vorbă, deși ar fi vrut să-i vorbească despre 
frica ei și despre neputința ei, sau că el este la fel ca toți 
bărbații, numai apaient mîndri, dar în realitate umili. Oare 
n-o rugase să nu mai țipe că aud vecinii. „Și lui îi este frică) 
la fel ca toți... Da, dar de ce a țipat ?“ — și se văzu brusc 
în rochie neagră, așezîndu-se pe patul lui, prima dată, îi auzi 
vocea, la fel răgușită și brutală — „Dezbracă-te" — „Doamne, 
și cuvintele acelea nerușinate care fusese forțată să le re
pete după el" — și îi simți degetele pe spate, înfigîndu-i-se 
încet. „Ca un miel așezat pe altarul sacrificării, ca un miel 
tîmp, neînțelegînd o iotă din ce se petrece în jurul lui, cui 
el, fără să bănuiască secunda cînd cuțitul îi va străpunge 
Inima, exact în mijloc"..

Mergea încet, se tîra cum își spunea ea uneori — „mă 
tîrîi și eu" -— străbătută de ceva ciudat, dar nu-și putea, da 
seama ce anume și, cu fiecare pas, repeta mereu : „Plătesd 
și eu ca alții, ca toți"... Apoi, aproape de casă, imaginea 
aceea nerușinată, corpul ei gol, întins pe pat, se topi și, la 
un moment dat i se păru că aude o muzică, o fanfară cărei 
venea de undeva, din partea cealaltă a satului și își sincro
niza pașii în ritmul tobei, ea însăși începu să cînte i 
Tam-ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, uîte-așa, plecăm cu toții, 
tam-ta-ra-ta-ta-ta...



f r a gmentarium contrapunct

UN DRAMATURG UITAT: RONETTI-ROMAN
ZAIIARIA SIAJCII:

POVESTIRI DE DRAGOSTE
Pînă la drama Manasse 

din 1900, Ronetti-Roman pu
blicase poemul Radu (1878) 
greoi, cu deficiente de lim
bă, semnalat în Convorbiri 
literare în același an (O no
uă poemă și un nou poet). 
Avid de libertate, eroul la
să să transpară elemente 
autobiografice. O altă în
cercare, Răzbunare (1892), 
ca și postumele Satira fo
cului, Ivan (poem evocînd 
situații din 1877), și Duhul 
urgiei, apărute în anii 1912 
— 1914 în Flacăra sînt in
signifiante.

Prin 186® Ronetti-Roman 
(Moise Roman) părea să 
aibă șaisprezece ani, așadar 
s-ar fi născut în 1852, la 
Herta, într-o familie săracă, 
rămînînd, se crede, orfan 
de mic. La Hîrlău, unde 
găsi ca protector un medic, 
dădea în 1868 lecții de e- 
braică, purtînd costumul 
traditional cu caftan, situa
ție în care se mută la Mi- 
hăileni, apoi la moșia Pî- 
rîul Negru și Sadagura. Un 
an mai tîrziu era la Boto
șani; apoi la Bacău, conta
bil, de unde peregrină la 
Suceava. Stipendiat de ve
chiul protector, dr. I. Gel
ler, în 1869 pleca la Berlin, 
decis să urmeze medicina, 
dar îmbolnăvindu-se grav 
trecea la filologia germană, 
revenind în țară în 1874, 
fără diplomă. Fu angajat 
pentru lecții particulare 
(preparator) la Institutul li
ceal condus de V. A. Ure- 
chia, care-1 concedie în ur
ma unui diferend. (Ecou 
satiric: poezia Eaniferstaa 
(Kann nicht verstanden). 
La, 16 noiembrie 1878 depu
nea jurămîntul în postul de 
translator la Ministerul de 
externe, ministru fiind M. 
Kogălniceanu. Un timp locui 
la Roznov și Davideni 
(Neamț), unde socrul său 
(Șmil Herșcovici) ținea mo
șie în arendă. Avusese con
tacte cu Eminescu și Crean
gă iar Caragiale îl trata cu 
prietenie, latură reflectată 
în corespondență. In 1906 

cei doi dramaturgi partici
pau cu alții la o șezătoare 
literară. M. Sadoveanu îl 
cunoscu la Tîrgu-Frumosr 
la 9 ianuarie 1908, drama
turgul murea la Iași.

Problema evreilor risipiți 
în toată lumea, abordată 
în Două măsuri (1898), duce 
la Ronetti-Roman la exal
tare patetică. Reflexiv pe 
un fond sentimental, drama
turgul oscilează între vene
rația strămoșilor și necesi
tatea precizării raporturilor 
cu popoarele în mijlocul 
cărora trăiesc evreii con
temporani. Pornind de la 
înțelegerea realistă a con- 
temporanitătii, Manasse e 
drama tratată obiectiv a 
conflictului dintre genera
ția bătrîna, dominată de 
prejudecăți religioase, și e- 
vreul modern, cu o altă vi
ziune a relațiilor sociale. 
Tema are analogii cu o dra
mă de Henri Bernstein, 
Israel. In cele patru acte 
(din care al III-lea mai pu
țin dens) se confruntă re
prezentanții a trei genera
ții, fiecare cu psihologia și 
aspirațiile sale. Contrastul 
între generații se ac
centuează progresiv. Sim
bol al mentalității con
servatoare, bătrînul Ma
nasse din Fălticeni, venit 
în casa fiului său, banche
rul Nisim Cohanovici, nu-și 
ascunde insatisfacția. Indi
ferența fiului față de tradi
țiile ebraice se conjugă cu 
comportarea liberă a nepoa
tei Lelia, care sfidează mo
ravurile seculare. Atașată 
de un magistrat creștin, 
Matei Frunză, pasiunea 
contrariată a tinerei crește 
rapid, opunînd obstacolelor 
o voință rănită. Cazul va 
fi reluat de Sadoveanu, din 
altă perspectivă, dar cu a- 
ceeași explicație psihologi
că, în nuvela Haia Sanis.

Ranetti-Roman excelează 
în internretarea nuanțelor 
și reacțiilor intime, relevan
tă fiind scena în care ju
decătorul Frunză anunță soți
lor Cohanovici intenția de a 
se căsători cu o evreică. Es
ter, mama Leliei, e în prin
cipiu, conciliantă: „Asta e 

frumos! Ce, deosebire de 
religie! Intre oameni civi
lizați cine se mai uită 1 Ia- 
tă-ne pe noi, dacă mai pă
zim oareșicare forme, este 
mai mult de lume și pentru 
bătrînii noștri din familie, 
altminteri"...

Cînd i se spune că e vor
ba de Lelia, Ester își pierde 
cunoștința. In altă scenă, 
Nisim îi povestește bătrî- 
nului cazul unei tinere e- 
vreice care și-a ales un ro
mân. Era un pretext pentru 
a-și da seama de reacțiu- 
nea lui Manasse. Bancherul
— remarca H. Sanielevici
— e „tipul evreului bur
ghez' iar Ester „tipul cla
sic al evreicei parvenite", 
angrenați deci în comple
xul noilor relații sociale. 
Concesivi și refractari, mo
derni dâr cu reticențe, 
comportamentul lor e osci
lant. Manasse la un pol și 
Lelia la celălalt acționează, 
în schimb, consecvent, pe 
o singură direcție, dînd ast
fel dramei opoziția necesa
ră între caractere tari. în
științat că Lelia e decisă 
să nesocotească tradiția, bă
trînul, psiholog îngust, cre
de că-1 poate deturna pe 
magistrat oferindu-i bani. 
Refuzat, furia îi ajunge la 
paroxism, ultimul act, de o 
mare tensiune dramatică, 
fiind memorabil. Prin Ma
nasse, adresîndu-se Leliei, 
vorbește un personaj de 
tragedie corneliană, impli- 
cabil pînă la autonimicire: 
„Prin gura mea te cheamă 
tot neamul tău obidit; îți 
vorbesc în numele dumne
zeului părinților tăi de ca
re vrei să te lepezi (...) Lu
mea ceea e rece pentru ti
ne. Fiindcă s-a găsit unul 
care să-ți vorbească dulce, 
ai uitat că ești evreică. Nu 
te uita la vorbă. Vorba e 
iubire, fapta e ură. Copilă 
rătăcită în bezna nopții, 
(...) Fugi din lumea asta 
cît mai este vreme. Intoar- 
ce-te înapoi. Căci dacă ne 
părăsești pe noi, oriunde 
vei fi, blestemul părăsirii 

îți va urmări pașii...'
Drama încheiată cu moar

tea lui Manasse, suprairitat, 
exprimă necesitatea tranzi
ției de la mentalitatea teo- 
lpgică-feudală la o concep
ție evoluată, iluministă în 
esență, în forma germanu
lui Aufklărung. Pentru Ro
netti-Roman, liber-cugetă- 
tor, soluția problemei evre
ilor era integrarea civică 
în masa românească, renun
țarea la tradițiile ebraice 
pentru a rămîne Ia un mo
zaism vag. Pledoaria pen
tru tradiție a Iui Manasse 
e totuși atît de subliniată, 
încît dramaturgul (la repre
zentarea de la Teatrul Na
țional din București, 1905) 
a fost acuzat de șovinism. 
Paralel cu Manasse, cel 
mai viu personaj e misitul 
Zelig Șor, evreu sărman din 
Fălticeni, volubil, ironic, 
nici bogat nici deschis ino
vației, ci indiferent și spi
ritual. Unui ipotetic pre
tendent la mîna Leliei, Sor, 
„gură rea", îi schițează un 
portret caricatural destinat 
să înlăture pe indezirabil: 
„Cu Alter Corn ? Parcă mai 
are ceva? Ca mîine face 
crah. Și ce-o să-i deie bă
iatului de zestre ? Jumăta
te faliment și o ipotecă 
prima pe mormîntul măsii? 
Și ce mai odor dulce de bă
iat, numai muzică! Ii flueră 
oftica din gît și guturaiul 
pe nas. Dar învățat! N-am 
ce zice. A studiat cinci ani 
rabin la Breslau și nu știe 
care-i cal și care-i iapă. 
Asta pe semne nu se-nva- 
ță la Breslau. Altmintirea, 
om! Are două picioare, da
că ar avea patru m-aș mi
ra mai puțin".

Zelig Șor e modelul lui 
Ianke din comedia lui Vic
tor Ion Popa. Tipurile de 
români, sînt cum s-a obser
vat, neconvingătoare, însă 
piesa în ansamblu, e una 
din cele mai solide din 
dramaturgia românească.

CONST. CIOPRAGA

Dacă ar fi să numim coordonatele esențiale ale prozei erotice a lui Zabaru 
StaDCu, am spune că ele sînt lirismul și realismul. Din acest punct de vedere 
opera sa captează virtuțile prozei românești anterioare, mai precis, la Zaharka 
Stancu întilnim lirismul sadovenian și voluptatea epică a lui Liyiu Rebreanik 
Realitatea povestirilor de dragoste (reunite în volumul recent, apărut la „Car
tea românească") nu e altceva decît realitatea lui Darie, din satul Omida, sau 
„de pe lunga, îngusta și săraca vale a Călmătuiului“. Aici se ronsumâ 
și se înfruntă destine, aici sărăcia qenerează patimi aprinse, .înfricoșă
toare, iar patima se transformă în mijloc de evadare. Este universul mic 
al unui sat, conceput însă de toți cei care îl locuiesc ca „o lume' nes- 
fîrșită. Memoria afectivă a autorului este prodigioasă, totul fiind parcă 
scris cu pana muiată în singe. Există în aceste povestiri atîta mișcare, 
atîta viată încît lectura lor constituie pentru oricine o experiență, un 
timp și un spațiu care respiră autenticitate.

Sub ochii uimiți ai hipersensibilului Darie (care filozofează și visează. 
[adeseori — fără a fi înțeles de cei din jur), iar apoi sub ochii noștri 

se desfășoară drame, întîmplări mai mici sau mai mari, obiceiuri și da- 
tine, taine și mituri. Satul cu opinia sa este judecătorul, pedepsitorul și 
iertătorul a tot și a toate. Dada Măricica din Grapa — o fiqură care 
copleșește prin tragism — se abate de la tradiție, atrăgîndu-șî asupra 
sa cele mai cumplite umiliri și chinuri. Stanică — care, contrar apa
rentelor — are totuși demnitate și suflet, nu se dă în lături de la nici o 
faptă, oricît de dură ar fi ea, pentru a obține pămînt. Ca și Ion al lui 
Liviu Rebreanu, Stănică nu este un caz, el reprezintă o tipologie. El nu 
e un setos de pămînt, și cu atit mai puțin de bogăție, dar crede că 
avînd pămînt își salvează demnitatea. Deși o iubește pe Maricica. se 
supune orbește obiceiului de a o bate și de a o transporta la casa părin
tească pe grapă, atunci cînd îi constată lipsa purității. Spectacolut este 
zguduitor. Oamenii din sat asistă impasibili Ia o asemenea scenă, supu- 
nîndu-se unor obiceiuri, aprobînd chiar ceea ce văd ca pe ceva necesar 
și purificator. Ei fac așa „cum spune legea veche". Amestecul de comedie 
și dramă, de petrecere și suferință, de bucurie și tristete — acesta este 
paradoxul sub semnul căruia are loc căsătoria celor doi tineri.: in at
mosfera sumbră a povestirii, singurele oaze de lumină sînt dialogurile lui 
Darie cu prietenul său Veve Chiorul, („îmi place să văd cum scăpată 
soarele, — spune Darie — dar și mai mult îmi place să-l văd cum rfr 
sare. Cînd văd soarele răsărind — și îl văd în fiecare diminea-tă. dacă 
zarea nu este acoperită de nori — mi se pare că am și eu undeva, 
înlăuntrul șubredului și firavului meu trup, un sîmbure de soare") și 
descrierile de natură.

I
ln Lupoaica — aceeași temă ; alti eroi, aceeași piesă. Dragostea dintre 
Ofită și Marqhita, declanșează conflicte care nu pot avea decît o sin
gură rezolvare. Ofită îi mărturisește fetei că nu se va însura cu ea dacă 
nu-i va aduce zestre două poqoane. („Nu mă însor, Marghita. Dacă te-aș 
lua fără pămînt, n-am avea cu ce trăi"). De aici conflictul dintre flăcău și 
viitorul tată-socru. Iubirea lor tăinuită dă naștere însă si la o altă neîn- 
teleaere între părinții Marqhitei și cei ai lui Veve Chiorul — .care și 
aceasta este încheiată... cu prețul a două oi drept despăgubire.

Povestirea e de un mare dramatism. Vorbele cad greu, fraza mustește 
de sevă. Prietenul lui Darie, Veve Chiorul, cu gîtul mușcat de. Marqhita. 
este întrebat de fratele lui mai mic Gingis, dacă va muri, adăuqînd apoi: 
„— Dacă ai să mori, nene Veve, am să mănînc și din coliva ta ! Din 
coliva lui Patru Ochi am mîncat aproape două linguri. Și acum, cind 
mi-âduc aminte, îmi lasă gura apă și-mi vine să mă linq pe buze'.

Paragrafele par niște versete în proză și poate că de la Ovidiu în
coace nu s-a mai scris atît de tulburător despre acest tărîm de la ma
lurile Pontului Euxin, despre seara dobrogeană plină de farmec și plină 
de taine. Scufundarea în ancestral este aici mai posibilă ca oriunde

La malul mării, pădure veșnic foșnitoare, acolo unde ai senzația infi
nitului, se petrece dragostea dintre Lenk și Uruma — figură coborîtă parcă 
dintr-un basm arab plin de vrajă, de o frumusețe exotică, care in qoana 
calului, femeie și cal, creează impresia unui qrup statutar in mișcare. 
Aici se petrece dragostea plenară dintre cei doi tineri și parcă pentru o 
clipă infinitul a devenit finit. .Și atunci, deodată, cerul limpede și al
bastru se amestecă și se topi în marea verzuie. Și tot atunci cerul lim
pede și albastru și marea verzuie se făcură una cu nisipul mărunt și 
fierbinte pe care ne aflam, cu ierburile aspre si qhimpoase, cu • trupurile 
noastre de foc si de lut".

Prin fața noastră se perindă și aici o lume pestriță cu credințele sf 
prejudecățile ei fanatice, cu nedreptățile ei care indignează și dor. îm
plinirea unei datorii coraniene prilejuiește un tablou zguduitor, apăsător si 
atît de suqestiv încît aștepți ca înecăciosul praf care f erbe sub că^ 
dura soarelui dobroqean să-ti ODrească respirația. Dar bucuria și do
rința de a trăi, rămine la fel de intensă —Doamne I Doamnă •. . . Itl 
mulțumesc că m-ai adus De lume. Doamne, si că mi-a: îaaldnit să 
trăiesc". Ceea ce impresionează in această povestire este aXeraaata nor 
planuri multiple și mai ales fiorul liric care străbate textul Iu- Zaharia 
Stancu. Dialoqurile dintre Darie și Veve Chiorul, devin aici solilorrii 
dezbateri intime de adîncă filozofie și de poezie cutremurătoare. Con
fesiunile, ilusțrînd o neîntreruptă neliniște existențială, nu au nrm«e sen
timental, romanțios. Sinceritatea face ca efectul lor asuora etitdruhri si 
fie memorabil. Scena în care enigmatica Uruma îl omoară ne Hasan 'calul 
său preferat) condensează în ea freamătul, poezia și frumusețea stranie 
a unei legende de demult.

In antologia prozei erotice românești, ele ocupă unul d:n primele 
locuri.

8 CONSTANTIN COROIU

Poezia lui Petre Stoica (Edi
tura Eminescu, 1970. sfidecwfi cu 
o mare Îndrăzneală estetică 
formele banalului și ale cunos
cutului. determinindu-le prin- 
tr-o sentimentalizare bruscă să 
primească o altă semnificație. 
Limbajul e de o simplitate cla
sică și nu are deloc de-a face 
cu ermetismul lingvistic, cu 
bolboroseala de cuvinte nesu
pravegheate îndeajuns. Recu
noaștem o artă a compoziției 
care structurează o stare de 
spirit, care se lasă invadată de 
un flux al ideilor. Petre 
Stoica este poetul unei perma
nente descoperiri a ceea ce 
se consumă în experiența zil
nică El nu caută și nici nu 
cultivă anumite teme poetice, 
nu își face din aceasta un 
program de urmat, ci se lasă 
purtat de un real sentiment 
al participării, al comunicării 
firești. Sensibilitatea sa este 

deschisă mereu unei relații de natură psihologică, morală •. 
experiența, cotidianul, fenomenele cele mai obișnuite se 
desprind de sensurile lor cunoscute și îmbracă alte semni
ficații care sînt explicabile ca tonalități ale unui regim 
liric original. Panorama unui tîrg provincial, scenă decu
pată parcă din pînzele narative ale lui Mihail Sadoveanu 
trăiește liric prin intuirea exactă a atmosferei, a realului 
psihologic și moral-estetic: „Ah, cai furtunoși sau re
semnați, cai de plug, / mîngîiați pe bot, căutați pe înde
lete Ia dinți, / cai goniți in cerc să se vadă că nu sînt bol
navi, / și armăsarul ridicat in două picioare subțiri / ară- 
țîndu-și pîntecul argintiu cu pale de foc — / și nebunul 
privea mîngîind nevăzute obiecte. / copilul plîngea îngro
zit, uneori asculta / melodia flașnetei, monotonă ca zilele 
verii / ce-aveau să nu mai revină niciodată — / ah. și 
p’anetele papagalului nu spuneau niciodată nimic / despre 
viața celor îngenunchiați cu pălăria In față, / ale celor 
lungiți ca reptilele, veșnic cerînd / banul coclit de sudoa
rea din palmă.. / Strălucirea paielor risipite pe haine I 
Strălucirea / păpușii de turtă dulce culcată pe brațe / 
și chipul îmi fugea ca mercurul, pe-oglinda / păpușii tur
tite... Și trompetele lungi de carton / anunțînd căderea 
îngerilor în visele noastre / de copii pur tați de vîrtejul 
călușeilor triști! / Nebunul privea îndrăgostiți! fotograf iați / 
lîngă peisajul cu avion și palmieri violeți, / orbul cînla din 
vioară un imn Iui Dumnezeu,/ rîului în care neauzit cobora. 
Sprijinit / peste vise, bătrînul tăcut ca un patriarh / vindea 
lipitori și rădăcini de lecuit o mie de boli, / nebunul ridica 
boabele porumbului strivite de praf/ semănindu-le în ogoare

PETRE STOICA: OROLOGIUL
pe cari numai el le vedea. / Mugetul taurului gonind cutre
murarea o clipită pe cei / ce-nfu’.ecau grăbiți și beau 
gîlgiind cu fața spre nori, / ce fumau vorbind despre recolte 
și dragoste — / sau blestemau și r'.deau și plîngeau I 
in zgomotul monedelor aruncate / prin praf, pe tejghea" 
(Vechi tîrg din Banat). Structura acestui poem este pe 
de-antregul a prozei, a unei narațiuni care comunică cele 
mai comune fapte și acțiuni. Poemul ar putea fi clasificat 
astfel dacă Petre Stoica nu ar cultiva o stare lirică pură 
care distruge sentimentul de povestire. Lirismul salvează 
spatiile' de inactivitate și le conferă o atmosferă bacoviană 
cu stampe răscolite de culori crude. Impresia de epic este 
falsă : un șuvoi de regrete salvează „proza“ să-și delimi
teze o suprafață, să-și închidă un anumit flux de tradițio
nalism incolor. Provincialitatea din acest mic scenariu este 
tulburată de o neliniște bufă care reușește să schimbe dis
poziția spiritului. Măștile facilitează spunerea, jocul spon
tan. neprefăcul. Petre Stoica conduce totdeauna ideea poe
tică spre un spațiu scenic. Poemele deservesc mici scene 
care reprezintă ingenios Ulmul vieții: un decor cu toată 
recuzita unei existente deloc extraordinare. E plăcerea poe
tului de a mobiliza acțiunile la un concert în care nota

țiile, regia joacă un rol fundamental. Pe undeva însă des
coperim o absență a naturalului, o zonă de rigiditate. 
Comentariile lirice facilitează aproape totdeauna exerciții 
de versificație,, frecvente momente de sterilizări inadmi
sibile. Versurile denotă o insuficiență de limbaj, iar emoția 
se pierde într-o avalanșă de adjectivări neutre.

Petre Stoica este și un poet al trudelor aruncate pe 
tarabele piețelor, temă lirică care amintește de Tudor Arghezi 
și mai ales de Ion Horea. Miraculoasa piață este un întreg 
elogiu adus vieții vegetale, atît de bogată, otît de imprevi
zibilă în densitatea culorilor • și a straturilor de parfumurl 
concentrate, de forme care culeg în reconstituirea lor ima? 
ginile unei mitologii antice: „Ce izbucniri de forme sănă
toasei If Mîinile cui peste noapte / au potrivit atîtea armo
nii? // Merele s rotunde ca sînii Dianei / bătuți de flăcări 
de lună. / Pepenii verzi, pe rogojina umilă / par netezimi de 
coapse femeiești, închipuite— I cine-i despică / se umple cu 
focul din ei I // Strugurii-s aduși de pe terasa Edenului; / 
muncitorii viguroși / au urcat pe scările soarelui, culegindu-i J 
purtindu-i în palmă cum porți ./ un cuib cu ouă mărunte de 
iturz — / fecioara strivește boabele răcoroase în dinți / cu 

începerea zilei să simți / puterea pămîntului urcind I 
tăi încă mici". Entuziasmul pentru spectacolul veget^Aste 
imens și poetul îndeamnă la frecventarea acestor roade: 
„O, în cartofi / așteaptă cel mai dulce parfum; / seara, 
cînd mi-i fierbe soția /1 bucătăria plutește/ corabie plină de 
flori de la tropice. // In felinarele ardeilor / soarele, arun
case/ clle-o flacără, să ardă sublim [ pe masă, lingă pline 
și vin. / / Mărire, pătlăgelei, mărire I / In auriul ceas de 
amiază / așezată pe ziarul pavatorului / întrece-n strălu
cire și sorii. // Alune și nuci și migdale... / Scot din sac 
un pumn și-1 arunc / pe acoperișurile lumii, pînă tîrziu / 
s-aud în mine murmurul sfinl / de pace tomnatecă...“ De Ia 
acest „ospăț" al roadelor, Petre Stoica trece la o serttimen- 
talizare a faptelor cotidiene. Întilnim un personaj scos din 
din circuitul poveștilor care refuză să rămînă în aceeași 
costumație și coboară în real: „După miezul nopții / 
păpușa coboară din landou / și hoinărește prin cameră / 
fragilă ca un ou. / / Dansează cu pași de ceară / și ride 
cu moliciuni de vată. / Se așează ușor pe-O' mușcată / 
și extrage carminul / să-și pună viață / în obrajii ei de 
moartă. // Admiră picturi cu pepeni și iepuri, I curioasă 
intră în abisul oglinzii: / o întîmpină cu ură / ochii din 
timpul zilei / dar ea nu-i impură. / / Păpușa se-nalță în 
fereastră, / înmărmurită privește / cerul / și aflînd în lumina 
stelelor / plînge și pllnge / și plînge cu lunecări de arcuș — / 
pînă vine pisica/ și-o siișlie / lăsînd pe covor rumeguș- 
(Balada păpușii).

Poemul Orologiul este un spectacol liric care angajează o 
întreagă galerie de eroi care se complac în explicații și 
obiceiuri citadine de o ciclică banalitate. Orologiul este 
simbolul scurgerii timpului, fixarea lui pe cadrane. El 
reprezintă „panorama deșertăciunilor", evocarea matematicii- 
a unui automatism de durată : privirea-timp care reține totul, 
care materializează rapid orice acțiune. Timpul este deci un 
martor al experienței umane, un martor, bineînțeles, obiectiv, 
rece, de o severitate absolută : „Orologiul e) adus din Bre- 
mia/ apostolii picotesc sub coviltirele carelor — ,l sfinți! 
părinți în odăjdii de gips aurit / anna Domino o mie scote 
sute treizeci și cinci // îl întîmpină mulțimea ieșită cu 
prapuri / meșteri cu șorțuri de piele / înalță timpul in 
turn / lumea se închină cuvioasă: are orașul acum- ! un 
ochi al tuturor / nimeni nu mai încurcă pașii vieții".

Petre Stoica convinge liric printr-o comunicare firească 
ă sentimentelor ? „Trupul tău- curge printre mîinile mele, / 
Se revarsă ca un dulce rîu de semințe. / Și trupul tău mă 
Inundă / CU singe și soare, și ziua mea / iese din 1- - ::;c
de iarnă / și sparge piatra, inilamînd-o. Și toate rădăcinile 
vieții mele / te beau prin guri în continuă naștere I n 
cînd'pămlntul mt-e plin / și-un nou anotimp / mă vest-:::e* 
(Odă trupului tău).

ZAHARIA SÂNGEORZAN
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«Odată cu Racine începe Imperiul femeii In literatură*
G. LANSON 1 

F 1. Eroarea luj Lanson.

’) Histoire de la lltterature franțalse, 13-feme 6d, 1912, 
p. 546.

2) Idem, ibidem.
3) Idem, ibidem.
4) Al său „a-fi-sau-a-nu-fi”.
s) Roland Barthes. Despre Racine. E.P.L.U., 1969, p. 109.

Lanson — un diagnostician de precizie îndeobște — 
scria în legătură cu Racine :

.Teatrul său va fi feminin, așa cum cel al lui Corneille 
a fost viril" 2).

Ce înseamnă un teatru „feminin" 7 Teatrul lui Racine 
e .feminin" pentru că titlurile majorității pieselor sînt nu
me de femei: Andromaca, Bdrdnice, Iphigenia, Fedra, Esther, 
Athalia. Teatrul lui Racine ar mai fi .feminin" pentru că 
numeric femeile predomină. în fine, o a treia rațiune (cea 
mai validă) de a numi „feminin" teatrul racinean e aceea 
că personajele sale feminine sînt sensibil mai reușite decît 
ceile masculine. Prin raport cu femeile, bărbații lui Racine 
sînt pali, slabi, adesea falși.

Pînă aici, deci, Lanson are dreptate. DAR : Aceste trei

PARADOXALUL RACINE
Despre „Androfedra" sau antifemeia racineană

națiuni sînt superficiale, ele nu ating nucleul fierbinte ț> 
viu al operei. Titlurile și raporturile cantitative și calita
tive pomenite nu fac decît să traseze, să sugereze universul 

-4 r^j/.nean, fără a-1 defini.
Racine se ocupă de femei. Dar asta ne spune prea pu

țin despre Racine și nimic despre femeile în cauză.
Să căutăm deci feaneile.
Dacă este posibil.

2. Nici o femeie.

Nu exi9tă femei la Racine. Nu există decît bărbați în 
travesti. Un excelent travesti, un travesti impecabil, dar me
reu un travesti, deci un machiaj psihologic, un transfer de 
calități, fie chiar și o „reîncarnare" în ultimă instanță.

Femeile racine-iene nu sînt feminine decît la microscop. 
Adică: feminine sînt doar .părțile constituante”, iar totul 
nu e egal cu suma lor. Dimpotrivă; aici, la Racine, totul 
dă contrariul părților. Pe scurt, femeia lui Racine, ca an
samblu, ca impresie generală, contrazice ideea de femeie.

Cu toate că același Lanson spune: .Racine a pictat ad
mirabil sufletele feminine" 3), adevărul care mi se relevă este 
altul. Da, Racine a pictat admirabil sufletele feminine, dar 
le-a plasat în caractere și temperamente virile. Racine a sim
țit bine „eternul feminin". Dar, bine simțindu-1, l-a făcut in
sensibil. Nu spun că femeia racineană ar fi incredibilă sau 
taposibilă. Dar spun că femeia racineană este, în fapt, o 
antiiemeie.

Rebarbativltatea termenului va dispare, poate, odată cu 
justificările pe care le voi aduce.

3. .Tragediile mele sînt eu 1‘

Să facem un scurt intermezzo, lăsînd să planeze .sus
pansul" asupra acestei căutări a femeilor pierdute.

Nu există decît o singură problemă critică cu adevărat 
serioasă: finalitatea. A hotărî dacă analiza merită sau nu 
să fie începută înseamnă a răspunde la întrebarea funda- 

C mentală a criticii4). Restul, dacă titlurile sînt sau nu femi
nine etc., vine după aceea. Acestea sînt jocuri: întîi tre
buie răspuns.

Una din aceste întrebări primordiale de pronunțat este : 
îl cunoaștem într-adevăr pe Racine prin personajele sale ? 
Camus ne-a ajutat să punem întrebarea, Flaubert ne va a- 
juta să dăm răspunsul. .Doamna Bovary sînt eu", sînt cu
vintele sale de marmură. .Tragediile mele sînt eu", ar fl 
putut spune Racine. Cunoscîndu-i specificele antltemei tra
gice, pătrundem resorturile tragediilor, mecanismul lor și, 
în fine, caracterul lor paradoxal. Pentru profundul Racine, 
femeile sînt oglinzi în care tragedia se reflectă mai pură.

4. ANDROFEDRA l
^^tragediile lui Racine femeia nu trebuie căutată, pen

tru că e perpetuu prezentă, ca un aer. Ea e cea care dă 
culoarea tragediei, ea îi imprimă structura. Pentru a face 
pregnantă această structură vom considera aici, drept cele 
mai racine-iene tragedii ale lui Racine. Fedra și Andromaca 
(cea din urmă fiind „primus inter pares").

In Andromaca găsim prin excelență ceea ce am numit 
antifemeie. în primul rînd trebuie utilizată o sugestie a titlu
lui, a numelui văduvei lui Hector. Ea se numește ANDRO- 
maca. Se știe că în greacă cuvîntul and ros semnifică bărbat, 
mascul, și că, folosit ca prefix, indică originea apartenența 
masculină, caracterul bărbătesc.

Situația este identică pentru HERMiona, al cărei nume, fi
nalizat, ne duce la observații similare: HERMes a fost băr
bat și, exploatat ca prefix (în biologie etc.) indică și el ca
racterul masculin; deci încă o femeie-bărbat.

Fără îndoială că Hermiona și Andromaca sînt două nu
me paradoxale. Și etimologiile sînt numai primele fapte 
oare atestă că e voTba cu adevărat de un cuplu de anti- 
femei.

Celelalte fapte vor fi și ele .de ordin paradoxal. Femeia 
e dragoste, tandrețe, viață, geneză. La Racine .moartea dă 
naștere vieții"J). Racine înseamnă acest paradox: femeia 
nu e tandrețe — ci furie, nu e dragoste — ci ură. Dra
gostea e moartea la Racine (v. și mai jos). Tragediile sale 
sînt tragedii ale urii.

Supunem atenției cititorului cîteva observații statistice.

5. Cifrele urii erotice.

CUVINTELE-CHEIE ale tragediilor lui Jean Racine sînt 
’două : FURIE și URĂ. în Andromaca predominarea lor este 

frapantă, chiar și la o lectură neprofilată. Nu există scenă 
sau replică fără „furie" sau fără .ură". Cuvîntul furie re
vine de 52 de ori, ură de 81 de ori. Iată-le frecvența pentru 
fiecare personaj:

Furie Ură
ORESTE 16 14
PYRRHUS 16 11
ANDROMACA 10 24
HERMIONA 10 32

Ce remarcă se impune ?
Că în această tragedie grea de ură, numai femeile sînt 

k cele care urăsc. Oreste și Pyrrhus nu urăsc pe nimeni (dacă 
utilizează cuvîntul — de altfel mult mai puțin frecvent — 
e numai pentru a numi ura celorlalți, .infernul"). Hermiona 
urăște pe Oreste, Pyrrhus pe Andromaca; Andromaca îl 

►urăște pe Pyrrhus. Personajele formează un lanț al urii.
E adevărat că. pe de altă parte, se poate forma și un 

lanț al dragostei" : Oreste iubește pe Hermiona care iu
bește pe Pyrrhus care iubește pe Andromaca, aceasta îl 

iubește pe Hector... Dar dacă lanțul urii lega personajele, 
cel al dragostei le dezbină. Acest lanț al dragostei nu re
levă decît incompatibilitatea personajelor. Nu există cuplu 
fericit la Racine. Omul racinean este condamnat la sin
gurătate. Tragedie racineană — tragedie a oamenilor sin
guri, tragedie a izolării, tragedie a solitudinii implacabile. 
Și, în Racine, solitudinea este sursa urii.

Deci, încă o dată, aceste cifre, aceste femei care urăsc 
verifică „teza" pe care o enunțam: tragediile lui Racine 
sînt tragedii ale urii. Să subliniem însă apăsat paradoxul: 
e vorba de ura din dragoste, de ura conținută în dragoste.

6. Dragoste — ură, dragoste — moarte.

In paragraful Androfedra l — scriam că la Racine gă
sim paradoxul conform căruia femeia nu e tandrețe ci furie, 
nu e dragoste, ci ură. Nu putem folosi spațiul citind toate 
replicile în care Andromaca sau Hermiona își proclamă

ura. Să le ascultăm lasă în duritatea și ior.
ANDROMACA:

,Și chiar acum mfna-mi, mie singură funestă.
\a tăia firul uuei infidele vieți*. 

HERMIONA :
.... Răzbunarea mi-e zadarnică
Dacă murind nu știe că eu sînt cea care II ucide*.

Ceea ce tulbură în aceste două femei este neîntrerup
tul lor balans între dragoste și ură.
HERMIONA :

.O, prea mult l-am iubit pentru a nu-l urtl”.

ORESTE:
.Mă veți iubi. o. doamnă, voind să mă urîțil*.

PYRRHUS:
.... Eu. s-o iubesc 7 o ingrată
A cărei ură crește pe cit îmi crește mie dragostea 7”.

Racme a fixat aici dialectica dragostei, ca să spunem 
astfel, unitatea contrariilor ei.

Cealaltă mare alternativă tragică formulată de Racine 
este: dragoste — moarte.

Să-i dăm din nou ascultare: 
HERMIONA:

„Și, oricît de ingrat ar fi, îmi va fl mai dulce 
Să mor cu el decît să trăiesc cu dumneata*.

HERMIONA s
„Va fi moartea sa efectul dragostei Hermionei 7”.

HERMIONA ii cere lui Oreste să .cucerească dragos
tea cu prețul morțil'. E una din replicile pilon ale trage
diei, dacă nu chiar pilonul însuși, și ea explică perfect 
acest ultim exemplu care urmează:
ORESTE:

„Sub ochii întregii mulțimi trebuie să-l ucid: 
Lăsați-mă deci victima la altar s-o duc spre-a 

o ucide!”.
Amestecul paradoxal (cuvîntul revine pentru că indică 

o structură specific reci neană) de dragoste și moarte a- 
tinge aici paroxismul. Altarul — simbol al nunții, deci al 
iubirii, deci al vieții. Ei bine, moartea oare sosește exact 
în momentul intrării în dragoste, e o culme.

APENDICE. Cîteva note despre Racine.
MORALISTUL. E greșită opinia lui Lanson că Racine 

nu face .nici cugetări nici maxime*. Două exemple din 
o sută :

„Chacun peut ă son cboix disposer de son âme*.
„Oue ne peut l'amitid conduite par l'amour!*.

MARELE LIRIC. Pentru poezia din Racine, cîteva mostre. 
„Sublimitățile lui Racine* (G. Călin eseu) cer tăcere :

.Enfin je viens â vous, et je me vois r6duit 
A chercher dans vos yeux une mort gui me fuit”.

.Vous voulez gu’un rol meure et pour son châtiment
Vous ne donnez qu’un jour, qu’une beure, qu’un 

moment!”.
Să adăugăm numai maiestuoasele, impozantele, solem

nele simetrii ale lui Racine, care îi caracterizează atît de 
bine stilul, scriitura sa dialectic-ambiguă:

.Tu me haissais plus, je ne t'aimais pas moins*. 

.Je vous entends. Tel est mon partage funeste: 
Le coeur est pour Pyrrhus, et les voeux pour Oreste”.

Nu se dezvăluie aici acel Racine-bifrons. cu o față a- 
plecată spre Eros, cu cealaltă spre Thanatos 7

DURUL RACINE. (.Un teatru al violenței” — R. Barthes). 
Barbariile morale din tragediile lui Racine pun în umbră 
crimele de acolo. Pentru Racine crimele pasibile de o a- 
nume scuză, odată ce sînt împlinirea destinului. Dar ceea 
ce este cu totul tragic, cu totul detestabfl. sînt crimele mo
rale : ura și șantajul (Pyrrhius asupra Andromacăi. Hermiona 
asupra lui Orest).

POETUL OCHILOR. Racine e poet al ochilor. „A cher
cher dans vos jeux...”; Tout nous trahit, la vois, le silence, 
les yeux" ; .Commandez â vos yeux de garder le secret” ; 
„Cephise, e’est â toi de me fermer des veux” : ,Tu lui paries 
du coeur, tu la cherches des yeux” etc., etc.

Pentru Racine, văzut înseamnă trăit. Ochii sînt singura 
sa oază de speranță în deșertul tragicului

PRECURSORUL. Racine sugerează două fenomene foarte 
„moderne" (chiar dacă modernitate lor e de fapt o redescoperire 
a Americii): alienarea (Oreste: „Să mă scap de mine însumi") 
și personajul-absență (tip Godot: Astyanax, fiul Andromacăi. 
Deși pretext al tragediei, nu e văzut de loc). De altfel nici 
zeii vechilor greci nu sînt altceva decît personaje-absență.

ULTIMUL CUV1NT. Ultimul cuvînt al lui Hamlet e 
.tăcere"; ultimul cuvînt al lui Oreste e ,a devora*. Fie
care din aceste două ultime vorbe ascunde o tragedie în
treagă. A devora — e fascinant acest cuvînt ultra-racinean.

PORTRET. Racine a fost un misogin care adora femeia 
(pentru viciile ei) și o disprețuia (pentru virtuțile ei).

Racine a fost (și) contrariul lui Racine.
GEORGE PRUTEANU

Johan Huizinga 
AMURGUL EVULUI 

MEDIU
Aproape că nu se mai întll- 

neșie 9 ti ui or de carte, nici ia 
noi, nici pe aiurea, care să nu 
li citit cîteva rînduri (in ai ar a 
Bumua.eior școlare), dacă nu chiar 
studii întregi, despre ceea ce n 
auircat Renașterea in istoria o- 
menirii. Cu însemnătatea
lui, valul acesta de lumină ne-a 
orbit, lăsînd o perdea de uita
re peste epoca medievală. Nu
mai un șir de date necesare in 
continuitatea istoriei, fixau timpul 
pînă in secolul ai XVI-lea. Și 
totuși, cltrva temerari eradi ți au 
av-; curajul să pătrundă, Qit- 
iei deci: strict conventional. In 
penasLorg Evului Mediu, tar in
tre ei se numără și Johan Hut- 
sinja.

Masiva lucrare a cercetătoru
lui c.ander tămine repreieniatt- 
vă pentru in:reaaa lui activitate. 
Moca. 4.*a; ea sub care ne p re
tina cele două secole de la 
NI rși tul Evului Mediu (XIV și 
XV). 11 recomandă deopotrivă ca 
Istoric, dar si ca interpret al 
culturii. Bănuim cd nu intlmpiă- 
tor autorul a alei tocmai acest 
timp drept obiect al observații
lor sale. Aici se află sinteza 
culturii medievale și posibilitatea 
unor puncte de vedere origina
le. Iată ca dovadă, mărturisirea 
Iul J. Huizinga din prefața pri
mei ediții, in 1919 : ,Am În
cercat aici să privim secolele 
al XIV-1 ea și al XV-lea nu ca 
pe o prevestire a Renașterii, ci 
ca pe sfîrșitul Evului Mediu, iar 
civilizația medievală din ultima 
epocă a vieții ei, ca pe un pom 
cu fructe prea coapte, ajuns la 
maturitate si dezvoltare* (p. 3). 
deci asemenea .toamnei" (cum 
este și titlul original : .Herfsttij 
der Middeleirwen’, adică „Toam
na Evului Mediu*). Initial, car
tea lui J. Huizinga, a fost li
mitată la un anumit teritoriu 
geografic și cultural, iar titlul ar 
ii trebuit să fie .Secolul Bur
gundies". Dar pe măsură ce da
tele adunate se înmulțeau, re
ieșea clar faptul cd „Franța ne- 
burgundă* — fie prin asemănări, 
fie prin deosebiri revendica lo
cul ei în aceste pagini.

Arhitectura cărții urmează or
dinea firească pe care au ce
rut-o ideile despre Evul Mediu 
în mintea autorului, subliniin- 
du-i încă o dată personalitatea. 
Succesiunea istorică a faptelor 
este .eliminată* într-un tabel 
cronologic așezat la sfîrșitul vo
lumului. Rolul orientativ al ta
bloului nu este de loc neglija
bil. El justifică, cu date cru
ciale, una sau alta dintre su
pozițiile lui Huizinqa. Două ob
sesii. nu rupte între ele. colo
rează a'mosfera acestor oagini t 
reliaia si cavalerismul. Ele par
ticipă în eaală măsură la men
ținerea spectrului fantastic dea
supra timnului medieval. Inlă- 
antrut extremelor, atît de uzate 
eu dncl secole în urmă (his- 
tllla decreta iertarea sau exe
cuții caoftaW. viata ffntea snre 
forme .estetice", unde onoarea 
se măsura cu moda sau cu arta. 
Ierarhia guvernează deopotrivă 
știința și cavalerismul, însă cu 
un mal accentuat nrestlalu al 
acestuia din urmă. In consecin
ță. faptele converg snre un .ca
valerism ideal*. Din izvoarele 
consulate, H. Hulzlnaa extrage 
portretul cavalerului perfect care, 
între altele : „vorbește puțin, 
mat ales despre Dumnezeu, sfinți, 
virtute sau despre cavalerism 

Nt se nare un capitol deo- 
s^btf (dacă n»t cel mal impor
tant) cî cărții, aoda Intitulat 

simbolismului*.
.Imaginea șl cuvîntul*, a- 

pol .Cuvîntul șl imaginea? 
sînt două capitole comple
mentare. node Hulzlnaa pledea
ză. rînd. pentru avan'alelt* 
picPirfi si ale literaturii. Exem- 
ptifi'^frll» continuă, ca pe în
treg parcursul eseului, din o-

pera artiștilor vremii (și mai a- 
les din Jan von Eyck și
Eustache Deschamp).

EMIL NICOLAE

Cesare Pavese
DIALOG CU LEUCO

Eseurile lui Cesare Pavese (tra
duceri și prefață de Cons ian un 
loncică, Buc., 19/0), exceieaza 
printr-o m eseuri, Cesare 
Pavese e un poet al melanco
liei, al existenței freneuce, un 
oosedat nu atit de ciasuicăriie 
formare, obișnuite și Iară rezo
nanta in conștiință, ci de im
previzibilul drum spre aosoluU 
Despre mit, despre simbol și al
tele reconstituie, într-un realm 
critic desenis unei interpretări 
surprinzător de vii, structura 
mitului, relația lui cu poezia, 
basmul, poveștile, dar mai ales 
definește acțiunea mitică: „să faci 
un lucru o dată pentru totdea
una și care astfel să se' umple 
de semnificații și se va umple 
mereu, qrație tocmai fixității 
și se va umple mereu, qrație 
tocmai fixității sale de-acum în
colo lipsită de realism. In rea
litate nici un qest și nici un loc 
nu are valoare mai mare decit 
altul. In acțiunea mitică (sim
bolică) există în schimb o în- 
treaqă ierarhie*. O definiție a 
mitului excelează prin claritate 
și putința de a însuma acestui 
concept atit de discutat, o rea
litate: .Mitul e prin urmare o 
normă, schema unui fapt întîm- 
plat o dată pentru totdeauna și 
își traqe valoarea din această 
unicitate absolută care îl scoate 
în afara timpului și îl consacră 
ca o revelație*. Cesare Pavese 
îi consacră mitului un întreq 
eseu (Mitul) care reușește să 
clarifice sensurile si evoluțiile, 
accepțiile date unui asemenea 
concept Ii este urmărită semni
ficația în timp. („Peste mitul 
adevărat dăm ori de cite ori ni 
se întimplă să ne întoarcem în. 
timp la începutul unei epoci de 
poezie*), dependenta semantică, 
realitatea socială și istorică, des- 
coperindu-i-se o definiție cuprin
zătoare : „Mitul este ceea ce se 
petrece — și se tot petrece de 
infinite ori în lumea sublunară 
și totuși e unic, în afara timpu
lui, la fel cum o sărbătoare pe
riodică se desfășoară de fiecare 
dată ca și cum ar fi prima, în
tr-un timp care e timpul săr
bătorii, al atemporalului, al mi
tului. înainte de a fi poveste, 
întîmplare miraculoasă, mitul a 
fost o simplă normă, un compor
tament semnificativ, un rit care 
a santificat realitatea. Și-a fost, 
■totodată, impulsul, încărcătura 
maqnetică, sinqura care a putut 
să-i împinqă pe oameni să în
făptuiască opere".

Sensul polemic, limpede expri
mat de Cesare Pavese (într-o 
formă clasică) este că actul es
tetic este rational, primește un 
sens numai atunci cînd nu se 
îndepărtează de realitate, cîn'i 
nu o trădează.- Arta., literatura 
sînt nentru atuorul Meseriei de 
a trăi un examen de conștiință, 
o restructurare a Informului snre 
sonele formelor, ordinii clasi<*<», 
o luntă curaioasă împotriva ira
ționalului, superstițiilor

S. Z.

O

CĂRȚI
La Varșovia a ieșit de au

rind de sub tipar, sub titlul 
Sacrum, Mit, Historia, o selecție 
din cîteva studii de istorie a re
ligiilor ale lui Mircea Eliade 
(Imaqes et symboles, Paris, 1952, 
Le mythe de Tăternel retour 
Paris, 1949, Das Heiliqe und das 
Profane, Hamburg, 1957, Mythes, 
reves et mystdres. Paris, 1957, 
Măphistophălăs et l’androgyne, 
Paris, 1962), în traducerea Annei 
Tatarkiewicz. Cartea apare la 
Panstwowy Instytut Wydawniczy. 
Un amplu studiu introductiv, sem
nat de Bogdan Malinski prezintă 
personalitatea lui M.rcea Eliade, 
cu speciale referințe la studiile 
de istoria religiilor. Selecția tex
telor aparține lui Marcin Czer- 
winski.

G. PETRAȘCU: „Lucreția"
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cartea științifică

CONSTANTIN NOICA:

ROSTIREA 
FILOZOFICĂ 
ROMÂNEASCĂ

Daca lilozolia, pentru a se privi pină la origini, se mișcă in limbă, 
in aceeași măsură, limba insăși trebuie să privească in conținutul ei 
această mișcare a filozofiei, prin urmare, la tel cum filozofia se sttâ- 
bale pe sine in limbă, tot așa si limba, știind mișcarea filozofiei in 
ea, trebuie să se străbată pe sine pentru a privi insași mișcarea filo
zofiei. In acest proces se petrece un fapt tulburător : limba, in afară 
de tot ceea ce filozofia știe că este filozofie in limbă, descoperă acum 
ceea ce este filozofie in ea, fără ca filozofia însăși să-și fi știut, sau, 
altfel spus, să se fi știut ca ceva filozofic. Acesta este, cred, sensul 
in care trebuie înțeles efortul ce structurează recenta lucrare a Iul 
Constantin Noica — Rostirea filozofică românească (Editura științifică. 
București, 1970).

Intr-adevăr, cum trece să arate cartea lui Constantin Noica — 
volum care, trebuie să precizăm, grupează articolele publicate de 
autor în diferite reviste, dintre care o mare parte au apărut în pagi
nile revistei „Cronica* — în măsura in care limba este experiență de 
viață, ea închide un miez filozofic. Urmărind să surprindă universalul 
din lucruri, filozofia s-a înălțat la concept. Conceptul este elementul 
limbii care universalizează, care penetrează comuniunea fenomenală 
pină la esență și dă esenței un nume, denumind-o. Esența este sens 
al lucrurilor, de aceea prin limbă omul intră, de fapt, desigur în 
cadrul procesului muncii, în lumea sa umanizată, în propria-i uma
nitate. Limba, vizînd esența, nu doar se deschide în istorie ci și se
dimentează istorie. Ea devine astfel, cu trecerea timpului, un strat al 
înțelesurilor, care trebuie deschis. In asemenea straturi, dincolo de 
minereul înțelesului cotidian al lucrărilor, care este caracteristic sim
țului comun, se găsește stratul a ceea ce gîndul a fixat ca esență, a 
universalizat ; un strat nu al lucrurilor înseși, ci al temeiurilor aces
tora. Dacă este adevărat că filozofia, pentru a se dimensiona prin timp 
la istorie și realitate, trebuie să-și redefinească mereu termenii, să se 
recoboare neîncetat în limbă pînă la vibrația originară a cuvintelor, 
la fel de adevărat este și faptul că, la rîndul ei, și limba, ea însăși, 
în raport de filozofie, se poate recoborî în propria-i substanță, re- 
parcuraîndu-și devenirea, pentru a vedea în sine mișcarea filozofiei 
ca atare. In felul acesta, este vorba, în fapt, de un dublu aspect al 
relației dintre limbă și filozofie : filozofia, reparcurgînd devenirea 
limbii, se privește în propria-i imagine a virtuților sale actuale, iar 
limba, prin această oglindire, se reîntoarce la nivelul actual al ei 
însăși, îmbogățită de întreaga experiență decantată de-a lungul drumului 
străbătut.

Constantin Noica a conceput această lucrare — cu o asemenea 
temă de meditație — într-o structură unitară, deschisă totodată prin 
dinamismul părților. Cele cinci capitole — Șinele și sinea. Ciclul fiin
ței, Ciclul devenirii, Ciclul rînduielii. Viată și societate in rostirea 
românească — se întrepătrund, implică treceri reciproce, toate fiind 
mișcări necesare de domeniul lăuntricului, astfel încît cuvintele su
puse interogării filozofice nu apar disparate, ci se leagă organic, cu- 
prinzînd articulațiile înseși ale limbii ca întreg, încît imaginea de 
ansamblu a acestora se definește sub semnul unei reale conexiuni.

Nu este locul aici, firește, a intra în amănunte, a parcurge, ca 
o fișare a materialului, țesătura lucrării. Problema se cere urmărită, 
cred, sub aspectul spiritului ei.

zv. cerceta începuturile nmoii țn ordinea filozofiei, relevă Constan
tin Noica, înseamnă, de fapt, a măsura in chiar punctul ei originar 
ineptul ia Inozoiare. Căci după cum limba este în om, omul însuși 
este in limba, și, întxucit vorbirea omului este și ființa lui, acest 
fapt releva ca într-o limbă se alia sedimentată istoric ființa poporului 
însuși. «Daca s-ar întreba cineva — precizează autorul lucrării —• 
de ce dam atita însemnătate citorva cuvinte românești, am răspunde: 
pentru că aceasta este partea noastră de cer* (p. 147). Există in 
aceasta exprimare metaforică, desigur, un tilc dincolo de imediatul me
taforei. El vrea să arate că fiecare limbă își are partea sa de ele
mente care, prin profunzime, ar putea constitui, fiecare in parte, teme 
distincte de meditație pentru scrieri întregi de filozofie. Iar limba ro
mânească, spre deosebire de altele în care cuvintele și-au epuizat 
înțelesul în raport cu gîndul filozofic, conține adîncimi ale meditației cu 
o putere de semnificare ce nu cunoaște echivalente. Așa sint cazurile 
lui ,ba“, al „șinei* etc. In limba noastră există o parte netrăită, adică 
o parte din ceea ce, vizînd universalizarea, ca întrebare deschisă de 
viață, datorită zbuciumului istoriei, a trebuit să ajungă doar răspuns 
închis în cuvînt. Un atare răspuns trebuie scos din închiderea cuvin- 
tului, din începătura lui aspirînd universalul lucrurilor prin viață și 
rămasă doar scăpărare spre universalizare a gîndului, trebuie deci 
dezlegat ca gînd din limbă. Căci netrăitul unei limbi este nedezlegatul 
ei însăși. De aceea, a dezlega în limbă tot ce aceasta își are închis, 
înseamnă a da viață la tot ce limba ar fi putut să aibă viu. Rezultă 
de aici că, autorul procedând astfel, se întreprinde un act de a con
strui o filozofie propriu-zisă, la momentul actual, cu tot ceea ce cu
vintele respective ar fi putut să lege la început ca filozofie ? Desigur, 
nu. Dezlegind această parte a limbii se poate afla altceva, anume 
dimensiunea filozofică a spiritului popular, specifică acestor pămînluri. 
Cineva, comentind cartea lui Constantin Noica, referindu-se la acest 
aspect al dezlegării limbii în punctele ei închise, se întreba în ce 
măsură, asemenea puncte, deși deschise acum, mai pot fi privite sub 
semnul actualului... Altfel spus, o asemenea carte, prin tot ce des
chide, paradoxal, ar rămîne ea însăși închisă. Punctul de vedere 
enunțat, cred, scapă atenției un fapt de principiu, acela că dezlegind 
limbii unele înțelesuri filozofice închise, nu înseamnă că elementele 
respective trebuie să fie preluate integral, ad literam, în filozofia 
contemporană —: deși chiar și o anume preluare tot există, dar aceasta 
nu ține atît de cuvîntul ca atare, cît de semnificația, mutatis mutandis, 
a acestuia —, ci vrea să spună că asemenea elemente, privite în 
cristalul a tot ce filozofia cultă a tuturor timpurilor a cîștigat în în
tregul ei pînă în momentul actual, pot contribui la relevarea adevă
ratei dimensiuni a valențelor spiritului popular filozofic al românilor, 
comparativ, și comparația are de cîștigat, cu spiritul similar al altor 
popoare.

Pentru Constantin Noica, așadar, această carte se desfășoară în 
rațiunea de a arăta cum limba românească, în cîteva din cuvintele ei 
fundamentale, judecată în fața achizițiilor filozofiei universale, își 
poate măsura, și trebuie s-o facă, straturile de începătură ale efortului 
de filozofare. Confruntînd limba românească, în elementele ei nodale, 
cu filozofia universală, ajungem să vedem cum această limbă, în fapt, 
se deschide nu numai în aura dreptului la filozofare, ci în chiar 
miezul dreptului de a-și conștientiza în universul discursului filozofic 
al tuturor timpurilor adevărata capacitate de filozofare a începutu
rilor ei.

Cartea lui Constantin Noica pleacă de la ideea că dacă limba 
este conștientă de ea ca limbă, în același timp, scrutată din unnht 
filozofic, este și conștiință a valențelor filozofice ale rostirii sale. 
Această carte, „care s-a născut din bucuria de a vedea în prepoziția 
.întru' unul din cele mai sugestive cuvinte-cheie pentru întemeierea 
filozofică, și a trecut peste cuvinte ca .sinea', ..rostire" și atîtea al
tele, peste unele cuvinte ale lui Eminescu, ale lui Varlaam, ale cîtorva 
dieci, sau ale păstorițelor și mocănitelor din Ardeal, ca printr-o inter
minabilă sărbătoare a gîndului' (p. 7), se caracterizează totodată prin- 
tr-un spirit extraordinar de viu. Ce aspect al cărții ar putea, totuși, 
implica controversa ? Răsucirea unei unde speculative a gîndului ? 
Poate. Dar este numai și numai acea speculație care este strict nece
sară pentru ca l'esprft qeometricfue să devină l'esprit de finesse. . .

C. VASILE

In științele sociale marxist- 
leniniste, ca și în practica so
cial-politică a societății socia
liste, un Ioc central, o impor
tantă fundamentală, are con
ceptul de viață social-umană. 
Firește nu e vorba aici de ac
cepțiunea strict antropologică a 
termenului —- ea însăși de ne
ignorat — ci de cea sociologi
că, social-politică și psihosogio- 
logică. In acest din urmă sens 
conceputul de viată înglobează 
în sane: comunitățile, structurile 
și instituțiile sociale în acțiu
ne și interacțiune; activitățile 
și relațiile sociale de toate ti
purile ca se desfășoară în sî- 
nul unei colectivități umane; 
trebuințele, interesele, scopu
rile, proiectele, eforturile, co
laborările și conflictele, suc
cesele și eșecurile, într-un cu
vînt trăirea și experiența so- 
cial-umană, individuală și co
lectivă la nivel de clasă și 
națiune. Toate aceste elemente 
ale vieții social-umane se ofe
ră în formă .brută” reflecției 
teoretice, generalizării și con
ceptualizării științifice, spre a 
se reîntoarce în sfera praxis-ei 
spre a se optimiza.

Conceptul de «viată social- 
umană” este de același grad de 
generalitate și totodată de 
concretitudine ca și conceptul 
de practică. .Viața socială — 
preciza Marx în celebrele sale 
„Teze despre Feuerbach" — 
este, in fond, practică. Toate 
misterele care împing teoria 
spre misticism își găsesc dez
legarea rațională în „practica 
omenească și în înțelegerea a- 
cestei practici”. (Opere”, voi. 
3, pag. 7).

Marxismul privește practica 
ca o unitate dialectică dintre 
înțelegerea legităților obiective 
și acțiunea subiectivă, dintre 
știință și activitatea social-u
mană care transformă natura, 
societatea și omul însuși. Rea
lizările practicii se înscriu pe 
spirala elicoidaiă a progresului 
social-uman. Practica este, de 
asemenea, unitatea dialectică 
dintre acțiunea — cu caracter 
de tendință generală — a le
gilor sociale obiective și for
ma particulară de realizare a 
acestora în și prin activitatea 
oamenilor care trăiesc în con
diții istorice economico-socia- 
le politice și culturale con
crete, în perpetuă schimbare.

Pentru societatea noastră so
cialistă, noțiunile de viață și 
practică socială, cu întregul 
lor conținut dinamic, desem
nează în fapt procesul de 
perfecționare continuă a sis
temului social, proces în care 
este angajat potențialul ine
puizabil de inteligentă, crea
tivitate și energie al partidului, 
al clasei muncitoare, al țără
nimii, al intelectualității. Ac
țiunea de perfecționare con
tinuă a organizării societății, a 
conducerii ei, a activităților și 
relațiilor sociale este în con
sens cu idealurile umaniste ale 
socialismului, societate chema
tă să asigure manifestarea 
integrală a potențialului de 
creativitate al tuturor cetățe
nilor, participarea lor activă, 
în cunoștință de cauză, la 
făurirea propriului viitor de 
înaltă civilizație și cultură.

In condițiile societății so
cialiste, aspirația și acțiunea 
de perfecționare socială trece 
prin personalizare, semnifică 
mobilizarea energiilor și ca
pacităților personale ale par- 
ticipantilor, stimularea și uti
lizarea lor în direcția cerin
țelor obiective ale progresu
lui social. Pe bună dreptate, 
Radovan Richta observă în 
cartea sa, „Civilizația la răs
cruce", că între trebuințele și 
aspirațiile fundamentale gene
rate de revoluția tehnico-știin- 
țifică actuală se înscrie firesc 
„nevoia de muncă creatoare, 
manifestarea de sine poliva
lentă a individului, unitatea 
internă a personalității”. (.La 
civilisation au carrefour", Ed. 
Anthropos—1969, pag. 199).

Dacă prospectările geologice 
sînt menite a scoate la ivea
lă rezervele naturale indispen
sabile industriei, dacă pentru 
a obține un randament ma
xim în utilizarea materiilor 
prime, a mașinilor și a ener
giei electrice se elaborează și 
se perfecționează tehnologii 
ingenioase, dacă în construc
ții trebuie respectate legile 
rezistentei materialelor, de o 
atenție cel puțin egală trebuie 
să se bucure „prospectările" 
sociologice și psihologice care 
— împreună cu eforturile de 
cunoaștere din celelalte științe 
sociale și umaniste — sînt 
destinate a elabora „cartogra- 
fiile” și mai ales „tehnologiile" 
capabile să testeze, să conser
ve, să utilizeze și să ampli

fice marile rezerve de ener
gie, capacitate și creativitate 
umană, pe care — prin mul
tiple resorturi — orînduirea 
socialistă le poate scoate la 
suprafață din adîncuri.

Neîndoielnic că tocmai în
tr-o asemenea perspectivă poa
te fi înțeleasă profund im
portanta atribuită de partidul 
nostru științei și artei condu
cerii vieții sociale socialiste, 
o știință cu caracter multidis- 
ciplinar, teoretică și proxilo- 
gică, chemată să absoarbă ma
rile cuceriri ale revoluției teh- 
nico-știintifice contemporane și 
să le subordoneze nemijlocit 
idealurilor și telurilor auten
tic umaniste ale socialismului 
și comunismului. Conducerea 
vieții sociale nu poate fi pri
vită doar ca o simplă „tehnică" 
sau „tehnologie”. Ea are un 
conținut social-politic și de 
clasă, o bază ideologică și fi
lozofică deoarece se raportea
ză, în fiecare caz în parte, 
la un tip determinat de socie
tate. Evident că știința con
ducerii vieții sociale nu poate

sește expresia pe mai multe 
planuri. Unul dintre acestea 
este introducerea în activitatea 
social-politică practică a solu
țiilor și metodelor științifice de 
muncă, de organizare și do 
conducere. Partidul dă curs 
preocupărilor tot mai intense 
de elaborare a științei con
ducerii societății socialiste, ca 
una dintre științele sociale de 
sinteză de o importanță hotărî- 
toare în epoca modernă. Im
portanța acesteia e pusă în 
relief și de obligația factoru
lui politic de a elabora pro
iecte de dezvoltare socio-e- 
conomică și culturală pe ter
men lung și de a exercita o 
funcție previzională, de prog
noză socială. Așa cum a re
levat Congresul al X-lea al 
P.C.R., previziunea este un a- 
trlbut inseparabil al conducerii 
politice.

Desigur, așa cum nota 
Gramsci, „a considera că o 
anumită concepție despre lume 
și viată posedă în s ne o su
perioritate prin capacitatea sa 
de previziune, e o eroare ce

nere a unor ritmuri înalte de 
dezvoltare economico-social
să generalizeze și să fructifi
ce experiență socială semn: 
ficativă acumulată pe plan in
tern și international, să uti
lizeze integral valențele cen
tralismului democratic ale
conducerii colective. Societa
tea socialistă dă curs proce
sului istoric de transformare
a maselor producătoare de va
lori materiale și spirituale din 
obiect al conducerii în subiect
al acesteia, prin instituționa- 
Uzarea formelor de participare 
a lor la elaborarea, adoptarea 
și aplicarea deciziilor pe plan 
statal central și local. Acest 
proces are o dublă determi
nare: 1) situația nouă a pro
ducătorului care, pe lingă ca
litatea 
Și pe 
lectiv 
ducție,

de .angajat”, o deține 
aceea de posesor co
al mijloacelor de pro- 
de coparticipant la res

ponsabilitățile administrației
bunurilor; 2) legitatea internă 
a societății socialiste de a se 
autodezvolta și autoperfecțio- 
na pe calea valorificării inie-

PERFECȚIONAREA ’
VIEȚII SOCIALE

ȘI ȘTIINȚA CONDUCERII
face abstracție de acest con
ținut, ci dimpotrivă, este che
mată să-și dea expresie con
știentă, deplină.

De o importanță teoretică și 
practică majoră este înțelege
rea faptului că elementele 
constitutive, originale, ale sis
temului social socialist sînt o 
realitate dinamică, care avan
sează pe măsura soluționării 
contradicțiilor inerente dialec
ticii dezvoltării sociale, că sar
cina fundamentală rezidă în a 
perfecționa continuu și adec
vat relațiile de producție și 
sociale socialiste, la nivelul a- 
tins de forțele de producție, 
de a adopta forme de condu
cere și organizare capabile să 
stimuleze și să polarizeze e- 
nergiile și inițiativa creativă 
a maselor populare, să asigu
re participarea conștientă și 
permanentă a acestora, la res
ponsabilitatea gestiunii sociale, 
să asigure controlul social de 
masă asupra conducerii și ad
ministrației sociale. In raport 
cu toate acestea își vădește 
rolul și funcțiile știința con
ducerii vieții sociale, instru
ment esențial în mîna facto
rului politic de realizare sis
tematică și rațională a obiec
tivelor și telurilor proprii so
cietății socialiste și comuniste.

Printr-o tradiție care a că
pătat forța unei adevărate pre
judecăți, științificul și politi
cul sînt considerați într-o ire
ductibilă opoziție, proclamîn- 
du-se uneori chiar imposibili
tatea de principiu a constitu
irii unei științe a conducerii 
sociale politice, respectiv a u- 
nei politici științifice. (Vezi 
de exemplu G. Bouthoul, „So
ciologie de la politigue", 
P.U.F., 1967, pag. 10).

Neîndoielnic că revine pro
motorilor concepției și practi
cii marxist-leniniste sarcina, în- 
tr-adevăr dificilă, de a spulbera 
această prejudecată, de a de
monstra nu numai pe plan teo
retic, dar și pe acel al activi
tății sociale practice, posibili
tatea și chiar obligativitatea u- 
nei științe a conducerii politi
ce și unei politici științifice, 
adică ghidate după criterii și 
metode preconizate de știință.

Societatea socialistă, forța ei 
conducătoare — partidul comu
nist — întreprind, pentru pri
ma oară în istorie, efortul pro
meteic de a smulge dezvolta
rea socială din albia mersului 
stihinic, spontan și de a cu
ceri libertatea umană bazată 
pe înțelegerea strictă a nece
sității obiective. In perspectiva 
concepției marxist-leniniste, nici 
politicul, nici științificul nu sînt 
factori autonomi ai dezvoltării 
sociale, ci elemente motrice 
cu funcții specifice în cadrul 
sistemului social.

Partidul nostru pornește de 
la premisa principială a unită
ții dialectice dintre politic și 
științific, unitate care își gă-

provine din îngîmfare groso
lană și superficialitate... In 
realitate prevedem în măsura 
în care acționăm, în măsura 
în care aplicăm un efort vo
luntar și deci contribuim con
cret la crearea rezultatului 
prevăzut". (A. Gramsci, „O- 
pere alese", Editura politică, 
1969, pag. 160 și 104).

In viziunea partidului nos
tru, activitatea de conducere 
politică este o muncă de con
cepție în cel mai deplin și ri
guros sens al termenului, care 
presupune: informare exhaus
tivă; selecția și ierarhizarea 
valorică, după criterii științifi
ce, a acestei informații; elabo
rarea de variante ale proiec
telor de dezvoltare; modela
rea previzională; experimenta
rea, controlul eficient și ope
rativ al executării, stimularea 
creativității, inițiativei și res
ponsabilității în opera de con
ducere politică la toate nive
lele.

Știința conducerii vieții so
ciale are menirea să asigure 
reunirea resurselor materiale 
cu cele umane în formula op
timă a valorificării lor pro
ductive, eficiente și rationale, 
să preconizeze căile de obti-

grale a potențialului uman de 
inteligentă, pricepere, creativi
tate, inițiativă, dăruire, disci
plină, pe calea îmbinării coin
teresării materiale cu stimu
lentele morale, a intereselor 
personale cu cele sociale, a 
intereselor imediate cu inte
resele pe termen lung ale na
țiunii socialiste.

.Creația este o parte intrin
secă a muncii de conducere, a 
științei conducerii* — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Pentru a conduce cu succes 
opera de transformare socia
listă a societății, partidul co
munist nu trebuie să aibă re
țineri în a modifica metodele 
și tactica de muncă si luptă, 
în funcție de cerințe'e vieții, 
în a adopta măsuri cu carac
ter revoluționar care să răs
pundă noilor condiții create, 
schimbărilor din viața socială— 
In acest spirit procedează parti
dul nostru, asigurind perfec
ționarea continuă a întregii 
organizări și activități jociaie*. 
(„Cuvîntarea la aduna 
tivă consacrată contiflBklui 
nașterii lui Lenin* Ed. politi
că, 1970, pag. 39).

PETRU PINZARU

G. PETRAȘCU : „outoportref



xagerarea specificului biologic, atunci cînd e vorba 
de aplicarea metodologiei structurale ’), mi se fiare si
milară cu insistenta asupra „specificului" uman cînd 
măsurăm sau cîntărim corpul omenesc. Trebuie să 
avem în vedere că subiectul cunoscător este martorul 

confruntării dintre cunoaștere (care nu poate fi decît a as
pectelor particulare, discontinui ale realului, venind din 
aproape în aproape către obiectivele vizate), și istorie, dor
nică să ilumineze realitatea exhaustiv* 2).

cesului rămîne antientropică, în sensul acumulării de infor
mație, al structurării sistemelor cu neg-entropie succesiv 
nporită. Rămîne stabilit, în acest proces, însă, că prin,
.optaiea" pentru o structură anumită se limitează implicit 

V ^ponibilitățile evolutive, organismele înregistrînd în schim
bul perfecționării, pierderi inevitabile pe alte planuri; încît 
esențială se dovedește adaptabilitatea superioară a genoti- 
pului. După cum se știe, majoritatea mutațiilor naturale se 
manifestă prin pierderi și nu prin acumulări de caractere, 
ceea ce nu stingherește ameliorarea calitativă a organisme
lor, ci lărgește gama căilor de a răspunde „adecvat" nevoi
lor schimbătoare ale mediului: „...perturbarea echilibrului 
genetic antrenează mai curînd o reducere decît o creștere... 
Orice modificare riscă a opri sau a reduce desfășurarea 
stadiilor ulterioare. Această constatare ar îngădui înțelegerea 
motivului pentru care atîtea transformări, înfăptuite de-a 
lungul secolelor, corespund unor evoluții reqresive", scria 
un genetician de renume3), comentînd opiniile din 1923 ale 
lui Miiller. De aceea, pentru genetică este o pseudoprob'.emă 
opoziția „ireductibilă" dintre conceperea progresului pe de 
o parte, ca ascensiune, acumulare de funcții sau calități tot 
mai complexe, și pe de alta, ca „involuție", conform căreia 
mutațiile spontane cunoscute sînt, în principiu, pierderi de 
funcții.

3. Fapt este că filozofînd pe marginea noțiunii de „pro
gres biologic", fără o prealabilă limpezire a termenilor se
poate ajunge lesne la confuzii si inexactități de natură să 
infirme valoarea metodologică și general epistemclcg.că a 
respectivelor considerații. Aceasta mi se pare a :i si -.rația
unora din tezele susținute în, de altfel interesanta lucrare 
ia lui H. Wald, „Elemente de epistemologie generală" (ed. șt.
1967). Printre altele, autorul consideră că pr- eresul, adică 
mișcarea de la inferior la superior se realizează „prin uni
tatea procesuală contradictorie dintre continuitatea schimbării 
însușirilor individuale și discontinuitatea schimbării însuși
rilor generale". 4).

împărtășind punctul de vederee că evoluția este unitatea 
continuității funcționale a materiei vii și a discontinuității 
structurii discrete a patrimoniului ereditar — reflectată orin-
tre altele în discontinuitatea mutatională 5 — sin---- -.*■
să facem și unele precizări: pentru genetică, de pildă, for
mularea mai sus citată este inoperantă. Astfel, la orqa-
nisme schimbările individuale pot fi ori simple variații 
genotipice, continui într-adevăr, dar netransmisibEe eredi
tar și deci fără importantă în evoluție (progres ori mu
tații, modificări ereditare cu caracter discontinuu singurele 
supuse factorilor evoluției. Rezultă că, la nivel individual 
întîlnim atît schimbări continui — dar fără valoare evoluti
vă, deci care nu pot realiza, „unitatea procesuală ccn'ra- 
dictorie" de care pomenește H. Wald — cit și schimbări 
discontinui, cu semnificație evolutivă întîmplătoare r.-tirlr : 
deci de generalitate, ci determinînd caractere diferite de la 
individ la individ.

^aoi, ce sens poate avea noțiunea de „general" î- ge- 
net^^^Dacă e vorba de populație, specie sau gen. trebuie 
spus că schimbarea însușirilor sale are atît caracter con
tinuu, cît și discontinuu: o mutație este uneori suficientă 
pentru a determina apariția de forme noi; caz în care, schim
barea genotipică este și acumularea cantitativă și salt cali
tativ — adică un eveniment cu semnificație atît de continui
tate,. cît și de discontinuitate și deci apartinînd deopotrivă,
„individualului" și „generalului". Se cuvine, deci, a r.-.i 
ignora relativitatea opoziției dintre continuu și discontinuu 
întemeiată pe relativitatea polarității unor categorii cum ar 
fi cantitate — calitate, (de care ne-am ocupat mai sus 
necesar—întîmplător (ce e necesar la nivel individual se

2. Un aspect al evoluției biologice îl reprezintă forma 
specifică în care se concretizează aici progresul sau dez
voltarea de. la interior la s-uperior. Tendința esențială a pro-

STRUCTURĂ ȘI 
DETERMINISM 
IN BIOLOGIE

poate dovedi întîmplător la nivele superioare, apoi înlocui
rea în unele legități, a opoziției necesar—întîmplător cu cea 
de statisticitate etc.), fenomen—esență și chiar structură— 
evoluție6). Ca să nu mai vorbim de faptul că se atrage, 
astfel, atenția odată în plus, asupra complexității implica
țiilor „structurii" în biologie7 * * * *).

4. Din punct de vedere metodologic, în genere epistemo
logic, este important de stabilit dacă în ereditate se transmit 
caractere individuale sau particulare, dacă între individual și 
integral pe de o parte, particular și general pe de alta, se 
stabilesc compatibilități sau aceste categorii sînt ireduc
tibile.

In primul rînd, este important pentru că aceasta con
tribuie la elaborarea unei terminologii adecvat unificate, 
capabilă a înlesni dialogul geneticienilor, al specialiștii r 
din științele naturii cu filozofii; în al doilea rind. faptul 
contribuie la înlăturarea clișeelor de exprimare „filozofică", 
precum și a unor pseudoprobleme destinate să „suplineas
că" neajunsurile informării științifice, sau lipsa de recepti
vitate fată de cuceririle gîndirii metodologice moderne.

Astfel, nu văd pe ce s-ar întemeia teza „deosebirii 
calitative" între unitatea dialectică qeneral — individual $1 
parte-întreg; întrucît mi se par vulnerabile afirmații ca 
aceea conform căreia individualul posedă Însușirile gene
rale ale genului, în timp ce partea nu le-ar vădi pe ale in- 
tregului supraordonat Una din consecințele acestei se
rii de afirmații este teza că generalul coastă tn 
ceea ce este identic In lucrurile aialintiui acehiiași 
gen, iar „întregul", în structura pe care diferitele iui părți 
componente o realizează, stabilind Intre ele anumite le
gături. Altă consecință: o separare tranșantă Intre esență 
și structură, bazată pe derivai ea generatelui din esență și 
a structurii din fenomen % (ceea ce an e posibil deeft pier- 
zîndu-se din vedere că esentialnl tn orice realitate este 
tocmai structura sa).

5. Mai Intîi, vom observa că pentru geneticieni an e 
atît de limpede, cum ne-ar lăsa să sperăm cuvintele de mai 
sus, în ce constă deosebirea dintre UndMdnai* și ncisl~* 
sau „parte" și „întreg". Nu aven m vedere doar cazuri ca 
simbiozele, orgamsmele coloniale și alte Corne de colabo
rare naturală. în cadrul cărora MerscMnbaMBtatea tefirid— 
grup, parte — întreg etc., se dovedește o condiție a existen
tei, ci in primul rind faptul că ceea ce se definește ca indi
vidual pe un nivel, apare ca genera: pe altul șj gear—
tipul, spre exemplu, este individual șz „z«rte" fată de ~~ - 
tătile sistematice superi-are. dy- o^aerai si „întreg" -et- o- 
genele subiacente*!. Trebuie să se tseau^a că f-.-y-.~-- 
au o structură internă și o acari s^stecratâci externă
între care nu există fir-îte ireversibile, asa «t— -_ v <- - 
asemenea seoaratii tranșante r-*—e aotodetermmsrea - 
mului si conexiunile !«; h» ț ?~~—
biantV Interacts '-cea aceste** ornj serii c* deterrzijcisr* ex- 
prirratc In 5 —•"a*-.* ca -
Ua de a nu absolutiza clferezta 
parte si esecXI

6l Urmărind or*i»îit4» de la aci. a-v

calitative, trecerea de la unul la airzl zecesxl-c -za saX li
tre oarte $i întrec — care s-«r aCa aceiași puaa* — au 
exists aseruecea diferente; t»cft »se poate trece de la cu
noașterea părtfler la cuseasCerea firi si se .sară’ 
de pe un plan pe altul*. Strpctura ra 9’ —szzro-Ie

de feoo~enele izolate. .msterzx«e*. eseuu rfczâadad cai 
departe inaccesibilă

7. Fără a urmări aici o dezbatere detailată a chestiuni
lor, propun doar in treacăt cîteva sugestii pentru o even
tuală soluționare nespeculativă.

Astfel, trecerea ce Ia parte Ia Întreg Inseaoă trecerea 
de pe un nivel de cegadzare pe somerice; la acesta se
ivește un plus de iafersatie. catftartv dKerită facă de nive
lul individual, ca rezsltaC al n părt-l-rr. Mai xrit.
indivizii înșiși suferă o mteffirare fată de ei-s'-nta Iw izo
lată. integrarea totalitatea refleetindu-se In fiecare, asa cum 
generalul se reoăseste ca identic tn indrrîzxi sebiacenti:

noi ale părților si trăsături proprii ale întregului- Acest fapt 
este de c extrer-f oeaeraiîtate. c^-cstatlndu-se la toatn nive
lele de crcaoizare a ~«terie",T). Deci organizarea și funcțio
narea părțilcc aflate In relații di—-n. j- cadrul sistemelor, 
generează Însușiri noi. specifice totalitătii: de unde rezultă 
că st-uctura nu poete fi redusă la „fenomena'.izarea esenței" 
fH. Walc . deeft dacă e confundată cu forma, ceea ce este 
cu t--tul inexact; ca interacțiune constantă a componentelor 
'ticărui sistem ca mod de existentă a întregului, aceasta 
afectează c-rt~ .- '. -ricărei schimbări și oricît nu s-ar con
funda inamica structurală cu evoluția ca proces biologic 
fundamental s- întrepătrunde cu ea inseparabil.

De altfel obiectele tind a se structura, se manifestă ca 
relații Intre relații. ca interacțiuni ale interacțiunilor, indi
ferent de scara la care există. Incit nici un sens nu se poate 
constitui la nivelul termenilor izolați, ci Ia cel al seriei struc
turate; locul elementelor componente contează, deci, mai mult 
deeft natura particulară a fiecăruia. Principiul metodologic 
descoperit de lingviști (F. de Saussure), conform căruia între 
sunet ri semnificație nu există un raport univoc, e aplicabil 
mutatis mutandis și In alte tărîmuri: astfel, orice structură 

înseamnă reguli de combinare și permutare, legînd diferiți 
termeni din domeniul dat. „La fiecare din nivelele conside
rate ne găsim în prezenta unor sisteme, funcția și valoarea 
fiecărui termen neputînd fi concepute decît în raport cu a- 
ceste sisteme ca totalități" 12).
____________ VASILE SPORICI

1) .Diferența dintre materia vie și materie nevie încet, încet se .șterge, 
in sensul ca omul reușește să creeze in laborator materie vie, pleeind de 
ia materia nevie". (hdmond Nicolau, C. Bălăceanu „Elemente de neurd- 
cioernetică- ed. șt. 1967, pag. 282). De altfel, un proces aut de „specific’4 
biologic ca mutatie, are o natură chimică.

2) a recunoaște că practica științifică pleacă de la abstract pentru 
a produce o cunoaștere (concretă) înseamnă a recunoaște că Generalitatea 
1, materie primă a practicii teoretice este calitativ diferită de Generalitatea 
II care o transformă in „concret al gîndirii", adică în cunoaștere (Gene
ralitate III). Negarea diferenței care distinge primele două tipuri de gene
ralitate, nesocotirea primatului generalității II (care lucrează), adică ă 
„teoriei*4 asupra generalității I (prelucrată), iată fondul însuși al idealis
mului helegian pe care Marx îl recuză". (L. Althusser : „Pour Marx; Paris, 
1966, p 195).

3) H. Guyenot, op. cit., pag. 306.
4j H. Waid („Elemente de epistemologie generală", ed. șt., 1967, pag. 

249—250.
5) O altă unitate definitorie poate fi socotită cea dintre structurile vii 

d.scontinui, analizabile ca modele corelate sincronic, și succesiunea cau- 
zată a evenimentelor biologice, în care cercetarea își propune restaurarea 
continuității istorico-filogenetice a organismelor. Opoziția se dovedește însă 
relativă, întrucît sistemul biologic apare, în fond, ca surprinderea conti
nuității evolutive cu ajutorul unei ierarhizări care o fragmentează.

6) H. Wald, de pildă (lucrarea citată, pag. 108) scrie fără drept de 
apel : .... structuralismul, adică absolutizarea raportului dintre parte și 
mtrec m dauna unității dintre fenomen si esență, precum si a analizei în 
dauna inducției, este metoda unei concepții metafizice și idealiste44.

“ In acest context mi se par superficiale opiniile antologiate de V. 
Net>ianu (.Structuralismul" : din „Sens et usages", de F. Wolff) ca re- 
r.-ezentaJve pentru bioloqie. Din paqinile citate rezultă că pentru această 
stiintâ termenul structură e de o limpezime care nu lasă loc la nici un fel 
ce discuții. Aici el si-ar păstra un înțeles strict etimologic, banal, definit 
-- dicționare ca .modul" în care e clădit un edificiu", sau „modul în 
care sînt aranjate între ele părțile unui întreg", sau și mai cateqoric : 
„Noțiunea de structură corespunde, cu oarecare aproximație, celei de orqa- 

vorbește nicăieri, în paqinile antologate — deși ar fi fost 
țy1*- chiar într-un snatiu atît de restrîns — despre interacțiunea părților, 
-•ror» valoarea semantică a termenilor în funcție de locul ocupat în sis
tem. de.

H- WaM. lucrarea citată, naq. 83.
“ individul, chiar cel mai simplu alcătuit, nu reprezintă

si sinour sistem deschis, ci o ierarhie de sisteme, aflate în 
re »" -> coordonare s: subordonare*. (N. Botnariuc, „Principii de bioloqie
șeamll" ed. Acad.. 1967, naq. 89)).

Cf. H Wald. oo. cit., paq. 84.
N. ’omarfuc oo. cit-, paa. 23.

-T L -*■?—.» et strucțuralisme", Pavot, Paris, 1964, pag. ^5.
CL si Jtevfcta de Flo®ofie“. nr. 6/1970 : „Probleme ale dialecticii în bio- 
bri actaeSi*. de V. Soorici.

GH. PETRAȘCU „Tamara"

cu prof. univ. dr. Gh. C HIȘ L E A G despre
— diagnosticCANCER

(urmare din pag. 1)
ce mai ridicată a popula
ției, ca și sporirea atenției 
medicilor asupra cancerului 
bronho-pulmonar — care 
are simptomatologie tîrzie 
și frustrată și nu poate ii 
depistat cu metodele clasi- 

>e.
7 — Care sînt metodele ce 
trebuie utilizate în prezent 
pentru descoperirea aces
tei boli, ce examene trebu
ie făcute ?

— Examenul clinic des
prinde semne ce trezesc 
suspiciunea de cancer bron
hie și sugerează metode de 
examinare specifice ei: e- 
xamenul radiologie, exame
nul bronhoscopic și, in ul
timă instanță, examenul cito 

L și histopatologic.
Examenul radiologie este 

important pentru că dă re
lații atît asupra focarelor 

^canceroase care se dezvol
tă în afara bronhiilor, cit 

și asupra celor ce îngustea
ză lumenul bronhiilor.

Cu ajutorul lui se diri

jează bronhoscopia, bronho- 
biopsia și celelalte metode 
de recoltare a produselor 
pentru examenul microsco
pic : aspirație bronhică,
biopsie dirijată, puncție în 
masa tumorală sau gangli- 
onară, se interpretează co
rect scintigrafia pulmonară.

Examenul histologic este 
hotărîtor pentru diagnostic, 
pe care-I stabilește cu pre
cizie într-un mare număr din 
cazuri, dă relații asupra 
modului de evoluție la 
bolnavul cercetat, asupra 
viitorului lui. Din neferici
re, la unii bolnavi, din 
cauzti sediului tumorii, nu 
se pot recolta teste de tu
moră pentru examenul mi
croscopic.

Din acest punct de vede
re, citodiagnosticul sputei 
și secrețiilor, în examene 
repetate, capătă o impor
tantă deosebită atît în diag
nosticul de spital, sporind 
numărul de confirmări cit și 
In depistarea cancerului 
bronho-pulmonar In mase, 

și terapie
la persoanele care nu «u 
nici o simptomatologie cli
nică.

— A mai fost încercată, 
eventual, și o altă metodă 
pentru examinarea în masă?

— Da Este utilizată 
radiofotografia, care poate 
descoperi mai devreme decît 
celelalte metode cancerul 
de la periferia plămînului 
și sporește indicele de o- 
perativitate și rezecție de 
2, respectiv, 3 ori.

Examenele citologic și 
microradiografie încă nu 
pot ii generalizate ; sînt re
comandate în colectivități
le care trăiesc și lucrează 
în mediul posibil canceri
gen, la persoanele în vîrstă 
de peste 40 de ani.

— In tema enunțată de 
dv. la început, v-ati referit 
și Ia tumorile mediastinale.

— In adevăr tumorile to
racice care se dezvoltă In 
mediastin, între plămtni, 
sînt mai des întllnite decît 
cancerul bronho-pulmonar. 
Ele pot pleca de la gan

glionii limfatici, tiroidă, de 
la unele elemente ale sis
temului nervos sau provin 
din anomalii de dezvoltare 
ale aceste regiuni.

Un prognostic mai bun 
decît cancerul bronho-pul
monar, tratamentul este mai 
eficace și supraviețuirile 
sint mai lungi și mai nu
meroase. Examenul radio
logie dispune și pentru tu
morile mediastinale de me
tode adecvate pentru stabi
lirea diagnosticului.

Deoarece spațiul media
stinal este afectat deseori 
în cancerul bronhie, fie prin 
invazie, fie prin afectarea 
ganglionilor limfatici, iar u- 
nele tumori plecate din me
diastin se extind spre plă- 
mln, apare firesc ca la con
sfătuire să se discute îm- 
pregnă „Cancerul bronho- 
pulmonar și tumorile medi
astinale".

— Ce ne puteți spune 
despre mijloacele actuale 
de tratament ?

— Tratamentul actual al 
cancerului constă în înde
părtarea chirurgicală a tu
morii sau tratamentul cu 
radiații la bolnavii care se 
prezintă de la începutul bo
lii. La aceste metode se pot 
asocia substanțe chimice 

sub formă de citostatice 
sau hormoni, iar în ultimul 
timp — imunoterapia.

Spre deosebire de alte tu
mori, tratamentul canceru
lui bronho-pulmonar este 

posibil numai prin îndepăr
tarea chirurgicală a tumo
rii ; tratamentul cu radiații, 
utilizat înainte de interven
ția chirurgicală, este o ga
ranție pentru reușita aces
teia.

— Care sînt, tovarășe 
profesor, rezultatele ce pot 
fi obținute în prezent în 
tratamentul diferitelor lo
calizări ale cancerului în 
general rezultate pe care ni 
le puiteti indica prin pris
ma experienței dv. la cli
nica radiiologică din Iași ?

— Cu mijloacele actuale 
de descoperire și tratament 
pot fi vindecați 1 din 3 bol
navi. In cancerele ușor ac
cesibile, vindecările pot 
merge pînă la 50 la sută 
bolnavele cu cancer de sin, 
70 la sută în cancerul co
lului uterin și 90 — 95 Ia 
sută în cancerul pielii.

— Și acum, o ultimă în
trebare : ce prezente din al
te centre ale tării sînt anun
țate la consfătuire ?

— Au fost anunțate pînă 
In prezent peste 100 de lu

crări și studii în care sînt 
expuse cercetările și expe
riența serviciilor de specia
litate atît din centrele uni
versitare, cît și din alte o- 
rașe ale țării în ceea ce 
privește diagnosticul, diag
nosticul diferențial și tra
tamentul.

Din București și-au anun
ța! participarea: prof. dr. 
C, Anastasatu și colective 
de la Institutul de Ftizio- 
logie, prof dr. I. Juvara 
prof. dr. T. Niculescu, prof, 
dr. Birzu și conf. dr. A. 
Mana și C. Mircioiu, prof, 
dr. Cozma, conf. dr. T. Ho- 
lan, conf. dr. Moisescu și 
dr. Mica. Din Timișoara: 
conf. dr. Mărgineanu și 
conf. dr. I. Dumitru. Din 
Tg. Mureș: prof. dr. Zeno 
Barbu și prof. dr. Kreps.

De la Iași vor prezenta 
lucrări: prof. dr. V. Buțu- 
reanu și prof. dr. C. Lazăr 
— pe linia tratamentului, 
prof. dr. M. Bumbăcescu, 
prof. dr. Tacu — pe Unia 
diagnosticului și bineînțe
les, colectivi’’ clinicii ra
diologie: prof. dr. Gh. Chiș- 
leag, conf. dr. C. Pe- 
troveanu, dr. Virgil Mlhăi- 
lescu, dr. Georgeta Vătavu. 
dr. M. Ionescu ș.a.
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B
oria Moghilevski este 
tul a aproape 20 de 
dintre care unele au 
traduse pînă acum în 

Specialist recunoscut al 
romanțate, gen dificil, 

rînduL

auto- 
cărți, 

fost
15 

bio- 
dar 

citi-

llmbl. 
grafiei 
cu largă audientă în 
lorilor, B. Moghilevski este prezent
și-n memoria iubitorilor de litera
tură din țara noastră, două dintre 
cărțile sale fiind tipărite în tra
ducere românească.

țl fost, 
Lnte de 
rectorul 
din Las 
nisman

convorbirile
cronicii

„AM FOST CORESPONDENT DE RĂZBOI

PE FRONTUL DE LA IAȘIu

Stimate tovarășe Moghilevski, 
tii vă solicităm citeva impresii 
România.

mai in- 
despre

Vă considerați un scriitor de „modă ve
che" ? De ce ?

la fiMultă căldură - și la propriu, și 
gurat. De la primul pas pe pămîntul ro
mânesc, am fost înconjurat cu prietenie 
deosebită. Toți cei cu care am luat contact 
s-au străduit să-mi facă șederea în Ro
mânia cît mai plăcută și mai folositoare. 
Vă mărturisesc : chiar mi-am făcut com
plexe cu privire la ...importanța personali
tății mele. Oare nu s-a exagerat cu ama
bilitatea ?... Aveți o țară frumoasă, un 
popor care iubește munca...

Are vreo importanță faptul că Cehov a 
fost realist 
mîndoi sînt mari scriitori. Orice categorisire 
nu mă va împiedica să afirm că prezența 
puternică a subiectului, a tramei, îl va a- 
propia pe cititor. Critica, rafinată ori nu, 
să spună ce-o voi. Mie mi se pare impor
tant în primul rind faptul că lumea imi 
citește cărțile.

lar Maiakovski modernist ? A-

Ce părere aveți despre prezența tinerilor 
scriitori în literatura sovietică ?

CINE IUBEȘTE MUZICA■
NU POATE FI RĂU"

comentariul nostru

LUMEA A „TREIA
Șl ANUL 2000

așadar, îna- 
a deveni dl- 

fllarmonîcil 
Palmas, te

și fotbalist,
animator al nnor formații 
de jazz și actor amator, 
coregraf și întemeietor de 
coruri pentru copii, dirijor 
al unor orchestre de ca
meră, instrumentist (pianist, 
saxofonist, violoncelist) șl 
pedagog. Care dintre pasiu
nile enumerate au supra
viețuit ?

— Intr-o formă sau alta, 
Chiar dacă pentru 
am devenit îndru- 
sau. numai... spec- 
S-au detașat, 

muzicale, în special

Deși programul inițial al vizitei Dvs. nu 
prevedea și o călătorie la lași, ați solicitat 
în mod deosebit să treceți și prin acest 
oraș. De ce ?

Vizitind lașul, mi-am împlinit una din
tre marile mele dorințe. Aici am luptat în 
timpul celui de al doilea război mondial. 
Aveam gradul de căpitan și eram cores
pondent de război. Imi amintesc despre 
vara aceea fierbinte, înăbușitoare, despre 
contrd-dtdcurile naziste... Unul dintre cele 
mai bune reportaje ale mele l-am transmis 
de aici, din împrejurimile lașului. Parcă 
văd și acum pe bâtrînul țăran ucrainean 
cu care am stat de vorbă într-o tranșee. 
Avea o expresie care aducea izbitor cu 
aceea a țăranilor întorși de ia cîmp după 
o zi de muncă. Distrusese nu mai puțin de 
șase tancuri nemțești. L-am întrebat : „Cum 
ai izbutit ?" Mi-a răspuns cu multă, multă 
simplitate: „Apoi, am tot alergat din tran
șee în tranșee și, cînd am văzut tancul 
venind, am aruncat grenada. Cred c-am 
doborît patru tancuri. Lumea zice că șase. 
Poate, nu-mi amintesc..." Am transmis arti
colul la Moscova și, peste 24 de ore, bă- 
trînui țăran ucrainean primea titlu] de E- 
rou al Uniunii Sovietice... Intr-una din seri 
am ajuns la un castel, undeva, pe malul 
Prutului. Mobilierul era distrus, dar, ca-n 
basme, rămăsese neatins un pian alb, un 
fermecător pian alb. 
și am auzit izvorînd 
rești.

Am cîntat la pianul acela și tovarășii mei 
au început să plingă. Castele, pian alb. . . 
oare n-am visat ?... Au trecut mai mult de 
25 de ani. Am vizitat Bucureștiul — oraș 
european, plin de vigoare, am văzut Bra
șovul, Sinaia, litoralul... Și l-am rugat pe 
președintele Zaharia Stancu să-mi permită 
împlinirea vechiului vis de a revedea me
leagurile ieșene. Mă atrăgea spre aceste 
locuri și faptul că, în urmă cu ani. scriind 
o nuvelă despre savantul llie Mecinikov 
(cartea a apărut și în traducere româneas
că, n.n.), am aflat că strămoșii marelui 
nostru savant sînt... moldoveni : este vorba 
de familia legendarului Spătar Nicolae Mî- 
lescu. Și se mai întîmplă uneori ca o carte 
să se nască din precedenta. Personalitatea 
lui Milescu m-a Intrigat : el avea renumele 
de a fi fost, la vremea lui, unul dintre cei 
mai culți oameni din Europa. De aici, do
rința de a cunoaște izvoarele de arhivă 
privind viața Iul Milescu. Evident, cu scopul 
de a scrie o carte consacrată vieții ma
relui Spătar. Clnsntit de poetul George Les- 
nea, Boris Moohilevski a vizitat mai multe 
locuri legate de amintirea lui Nicolae Mi
lescu — n.n.).

Nu există scriitori tineri sau bătrîni. Există 
talente sau non-talente. Așa zisa „problemă

toate. 
unele 
mător 
tator. 
cele 
pasiunea dirijatului (impli
cit pedagogia lui), ajunsă și 
profesie.

— Ce anume a decis fi
xarea la baghetă ?

— Cred că e vorba de o 
evoluție firească în confor
mitate cu datele și accen
tul preocupărilor personale. 
Fără îndoială însă că și 
împrejurarea fericită de a 
fi fost elevul conpatrio- 
tului dumneavoastră, Ser
giu Celibidache.

— După Brian Brockles 
sînteți al doilea elev al lui 
Celibidache care ne vlzi-

firesc,

— Ce vi se pare esen
țial în activitatea unui di
rijor aflat în turneu 
că în împrejurarea în 
acesta nu poate lucra 
formație mai mult de 
zile) ?

— Răspunsul anterior an
ticipează 
tă deloc 
Cred că 
exactă a 
chestrei și fixarea unei țin
te artistice tangibile (prin 
efort desigur), e*re să sti
muleze, deci. Și, desigur, 
capacitatea de a se face în
țeles imediat.

— Ați reușit să vă fa
ceți o imagine asupra crea
ției șl vieții muzicale ro
mânești ?

— Orice

(adl- 
care 

cu o 
4—5

întrucîtva aceas- 
simplă întrebare, 

intuirea rapidă șl 
posibilităților or-

acasă, 
ce mă 
m-am
Apoi

de vorbă cu scriitorul sovietic

BORIS MOGHILEVSKI
și cu dirijorul spaniol

MARțAL GOLS

a generațiilor", este o invenție. Nimeni nu-șl 
pune întrebarea, atunci cînd citește o carte, 
cîți ani are autorul. Asta este, cei mult, 
treaba... mamei scriitorului, nu credeți ?

l-am încercat clapele 
adevărate sunete ce-

Ne-ar interesa și părerea Dvs. in legătură 
cu căutările din proza contemporană.

Nu uitați că sînt de profesie medic. După 
ce diagnostichezi lumea personajelor lui 
Kafka, totul îți apare cu mult mai puțin 
formidabil decît la început. Convingerea 
mea este că principala, dacă nu chiar u- 
nica direcție fertilă pentru literatură 
aceea a romanului realist. întreaga com
plexitate ce caracterizează ființa 
contemporan poate fi magistral reprezentată 
cu mijloacele proprii romanului realist. Bine
înțeles, dacă există talent. Fiindcă îmi face 
impresia că nu împărtășiți întrutotul opi
niile mele, îmi permit să fac o precizare: 
n-am afirmat și nu voi afirma niciodată că 
proza lui Kafka nu și-a cîștigat dreptul la 
existență. Este una dintre modalitățile posi
bile. Care pe mine nu

Care este scriitorul 
preferați ?

este

omului

mă interesează.

(sau scriitorii) Dvs.

de Maurols. Pe elNu, nu este vorba 
doar îl invidiez. Profesional, este vorba de 
o cinstită invidie de... breaslă. De iubit, îl 
iubesc pe Paustovski, pe Șolohov (cel din 
„Donul liniștit"), pe Hemingway, pe E. M. 
Remarque...

Nu credeți că genul biografiei romanțate 
implică, prin insăși condiția sa, o depărtare 
de adevărul istoric î
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Romanului „Petru 
reînviat o întreagă 
s-ar putea reproșa, 
inadvertențe mărunte. Lui Feuchtwanger I 
s-ar putea aduce reproșuri asemănătoare. 
Dar credeți că are vreo importanță faptul 
că autorii au descris greșit carîmbul ciz
melor din acea epocă, dacă ei au izbutit 
infinit mai mult, să însuflețească o lume ?... 
Plăcerea sau chiar fericirea mea este a- 
ceea de a găsi în arhive noi și necunos
cute fapte despre eroii cărții pe care o 
scriu. In mine coexistă două ființe: istoricul 
și scriitorul. Principalul este ca cititorul să-l 
găsească pe erou veridic (aportul istoricului) 
șl să-i acorde dragostea (aportul scriito
rului). Cînd acest lucru îmi reușește, am 
sentimentul că nu muncesc degeaba. 
Cînd nu, o Iau de la capăt...

I“, care, zic eu, a 
epocă în esența sa, I 
de către istorici, unele

tează. Reiau deci o între
bare: cînd l-ați cunoscut și 
care vi se pare esența lec
ției dirijorale a lui Celi
bidache ?

— L-am întîlnit acum 20 
de ani în Venezuela și am 
rămas copleșit de arta și 
personalitatea sa. Curajul 
de a-i solicita primirea în 
rîndul entuziaștilor săi e- 
levi, l-am avut abia un 
deceniu mai tîrziu, la To
rino. I-am urmat cursurile 
timp de patru ani, 
Sienna, 
Milano, 
logna.
ția sa artistică (a se scrie 
cu majusculă) cred că a- 
ceasta îmbracă mai multe 
aspecte esențiale. Celibida
che ne-a învățat să inter
pretăm fenomenologia mu
zicală, să construim diri
joral lucrarea abordată și 
să motivăm totul, fiecare 
opțiune, cerință, indicație. 
Aceasta, departe de a duce 
la uniformizare, ne stimula 
pe toți. Ne cerea apoi să 
scoatem sensurile lucrării, 
ale fragmentelor, supunîn- 
du-ne unei severe și per
manente maieutici: de ce 
așa ? — era permanenta 
sa „cheie de control*.

. — V-am urmărit în repe- 
***** ’ ' Beethoven șl

partitură. Să 
lucrați mereu

la
Madrid, Barcelona, 
Bruxelles, și Bo- 
Cît privește Lec-

tiție lucrînd 
Ravel, fără 
deduc că 
așa ?

Socot

RADJ SUCEVEANU

că pregătirea 
dirijorului trebuie să mear
gă de fiecare dată pînă la 
cunoașterea și reținerea in
tegrală a bucății. Și aceas
ta, încă înaintea primei re
petiții. La partitură are vo
ie să apeleze cel mult în 
măsura în care un conștiin
cios actor apelează la ser
viciile sufleuruluL Doar 
așa poate aveai clar in 
permanență scopul și meto
da de lucru — care diferă 
firește de la formație la 
formație.

muzician știe, 
obligatoriu, citeva lucruri 
fundamentale despre muzi
ca românească înainte de 
a o cunoaște la ea 
Un exemplu este, în 
privește, cel la care 
referit: Celibidache,
cine n-a auzit de marele 
dumneavoastră Enescu, uni
versalul Enescu ? Aveți o 
pleiadă de tineri valoroși, 
compozitori și interpreți, a 
căror activitate merită toa
tă atenția. Viața dumnea
voastră muzicală așa cum 
mi-a prezentat-o Radu Al- 
dulescu și cum reușesc să 
mă conving tot mai mult o- 
feră azi o serioasă stabili
tate și garanția unor certe 
succese. Un exemplu foar
te concret: Filarmonica din 
Satu Mare, a prezentat, a- 
nul acesta 53 concerte. In
tr-un oraș sub o sută de 
mii de locuitori acesta e 
un lucru de-a dreptul fan
tastic.

— Dirijați, Beethoven. Ce 
înseamnă după dumnea
voastră o interpretare mo
dernă a unui clasic ?

— Muzica lui e aceeași 
acum ca și în urmă cu un 
secol și jumătate. Nu cred 
că pot fi date, în general, 
două interpretări total o- 
puse — și în același timp 
viabile — uneia și acele
iași lucrări. Firește, timpul 
a produs o evoluție sim
țitoare, chiar unele mutații 
în sensibilitatea artistului, 
în tehnica interpretării în
deosebi. Transpunerea poa
te să difere de obișnuit, 
dar fără să se îndepărte
ze prea mult de partitura 
inițială. Interpretul care a- 
profundează opera e capa
bil să o și construiască. 
Cred că e viabilă acea in
terpretare care are audien
ță la public. Atunci ea se 
poate numi și modernă.

— Ce rol acordați con
certelor educative ?

— Maxim. Și tot maxim, 
pedagogiei acestora. La Las 
Palmas fac de cîțiva ani 
cursuri teoretice și practi
ce de inițiere în muzică a 
copiilor și tinerilor. Am 
pornit, împreună cu cîte- 
va ajutoare anume pregă
tite, de la foarte simplu 
spre a ajunge la concerte 
în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, destinate lor. 
In orașul meu de 250.000 
de locuitori am 10.000 de 
elevi care audiază (în 9—10 
prezentări) fiecare concert 
ce le este destinat. Dra
gostea de muzică se să
dește mai ușor la această 
vîrstă. Avem astfel și ga
ranția unui viitor public a- 
vlzat și permanent.

VAS1LE SAVJNESCU

Doar 30 de ani au mai rămas 
pînă atunci, și cu toate acestv*. 
anul 2.000 eate destul de aproape, 
ținind seama de ritmul actual ei 
evoluției tehnicii. Această penoodâ 
reprezintă o fază esențială pentru 
viitorul țărilor din așa-numita „luase 
a treia". Problemele cărora treoaie 
să le facă fată țările in curs de 
dezvoltare sînt de o varietate fără 
precedent. Indicele actual de de»- 
voltare a economiei acestor țări 
este de 3—5 la sută. Comparativ 
cu țările industrializate, acest 1*- 
dice nu este suficient pentru a 
atenua decalajul.

Sînt interesante, din acest punct 
de vedere, cifrele cuprinse în do 
cumentul dat publicității în acest 
an, de către Comisia economică a 
O.N.U. pentru Africa (E. C. A.) si 
care oferă o privire de ansamblu 
asupra nivelului de dezvoltare auns 
de țările Africii.

Cei patru indici economici utili
zați frecvent pentru evaluarea ni
velului de dezvoltare a unei țan 
sau a unui grup de țări sat 
ritmul de creștere a produsului na
tional brut (P.N.B.), structura P.N.B.. 
evoluția P.N.B. pe cap de locu^V 
și procentul investițiilor în r<i;Wl 
cu P.N.B

Structura produsului national brat 
al Urilor în curs de dezvoltare 
ale Africii lasă să se întrevadă 
rolul preponderent al aqricuiturii. 
care aduce principala contribuția 
Aceasta este deosebit de importantă 
în Nigeria (63,4 la sută). Ruanda 
(81,4 la sută) și Sudan (84 la sută). 
In medie, structura produsului na
tional brut este în Africa următoa
rea : aqricultura — 36 la sută i
industria prelucrătoare — 12 la su
tă i industria extractivă — 8 la
sută» comerț si transporturi — 20 
la sută; alte servicii publice ri 
private — 24 la sută.

Ritmul de creștere anuală a a- 
cestor sectoare a fost în medie. In 
perioada 1960—1966 următorul : agri
cultura — 1,2 la sută; industria
prelucrătoare — 4,8 la sută; in
dustria extractivă — 17.4 la șutit 
comerț — 2,2 la sută; transporturi— 
4,3 la sută.

Produsul national brut al țărilor 
africane in curs de dezvoltare a 
trecut de la 27,43 milioane doian 
în I960 la 33,39 milioane dolari In 
1966. (In raport nu se tine seama 
de creșterea preturilor in perioada 
menționată). S-a realizat ded. un 
proqres de 3,3 la sută, mai lent 
decît cel realizat in ansamb.ul ță
rilor in curs de dezvoltare (4.8 la 
sută).

Procentul investițiilor în raport ea 
produsul național braț este mal 
scăzut în Africa decît în alte tin 
in curs de dezvoltare (13.7 la nd. 
față ae 17,4 la sută in an<■>»-. -.u 
țărilor lumii a treia, 20 la sută In 
țările dezvoltate si 32 la «ută u» 
țările înalt industrializate).

Potrivit acestor date, apare destui 
de limpede concluzia că sînt ne
cesare eforturi mult mai mari pen
tru a se depăși situația actuaik 
Țările «lumii a treia" trebuie să 
realizeze o creștere a produsu ui na
țional brut de cel puțin 15 la sută, 
daca vor să reducă prăpastia ce le 
deapeuie de târne cu o ecouonnc 
dezvoltată. Un ie4u.MiL «u
putea ii obținut pfÎL^-o aiegcre iu- 
dicioasă a meioaeior de m»esuUL 
pnn utilizarea metodelor modeme de 
gestiune și prin recurgerea, mir-o 
mai mare masară, ia ajutorul stan
ței și tehnologiei.

Totuși, tennoioqia nu este >■ j^-mpă 
a lui Aladin*4. Ea nu
peste noapte o revoiuție îndastr.ală. 
Țanie „lumii a treia* trebuie să-și 
creeze o bază națională solidă in 
acest domeniu, iar ajutorul acordai 
de țările dezvoltate să aiba mal 
multă eficacitate.

Abordind intr-un amplu comenta
riu problemele subdezvoltării, re
vista franceză „Croissance des Jeunes 
Nations", dă publicității rezultatele 
unei anchete întreprinse in rîndul 
unor personalități din Africa, Asia 
și America Latină in legătură cu 
diversele aspecte ale acestei situa
ții.

O mare parte din cei chestionați 
s-au referit îndeosebi la ineficaci
tatea așa-zisului ajutor pe care îi 
primesc țările subdezvoltate din par
tea statelor industrializate.

.Ajutorul extern acordat Africii, 
afirma A. Kabir—Alqeria, se sito- 
ează In jurul a 5 miliarde dolari 
pe an, ceea ce, într-un limbai mai 
realist, înseamnă că i se împrumu
tă, cu dobînzi pe termen lung sau 
scurt, monedă forte, pentru a-i per
mite să cumpere de la creditorii săi 
produse manufacturate. In această 
dublă operațiune, capitalul vest-eu- 
ronean încasează însă Drofituri sub
stanțiale, iar Europa occidentală ist 
vinde mărfurile cu un benefica o- 
preciabil. Ce rămîne Africii î Ea a 
investit; dar în acest circuit, pre
gătit cu o mînă de expert în 
dezavantajul său, Africa trebuie să 
verse în fiecare an devize in va
loare de 5 miliarde dolari pentru a 
plăti dobînzile $i o parte a împru
mutului".

«Prin intermediul ajutorului, de
clara Henri Gabriel Souma, doc.-* 
in științe economice, marne puten 
Încearcă să-și rezolve propriile pro
bleme. Exemplu tipic este acela aJ 
problemei folosirii brațelor de cuș
că: Lumea a treia slujește pen-na 
absorbirea surplusului de mină de 
lucru din țările dezvoltate i alt
minteri este de neînțeles trimite
rea ca «expert!" în aceste Un a 
unor persoane care abia si-av 

terminat studiile si care n-an nid 
o experiență. In numeroase stata 
africane, personalul afectat aces
tei asistente frinează chiar pro
movarea elementelor natiocale. A- 
proape 95 la sută din inc.serii a- 
fricanl sînt folosiți In birouri, fta 
timp ce lucrările oe teres tint ► 
xecutate de străini".
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