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EUGEN ȘTEFAN BOUȘCA: Jndemn și înfruntare"

crochiu PLIMBARE, AȘA, TOAMNA
De altfel, nimic altceva nu e atît de important ca ceea ce cre

dem noi că e important. E un fel de trufie, s-ar spune, dar se cade 
să cerem scuze pentru aceasta bunilor semeni, deși credem totuși, 
o, ce încăpățînare, că nimeni nu ne poate șubrezi naivele înțelep
ciuni, fără a se lovi de zîmbetul nostru răsfrînt, cavaleresc totuși, dar 
și sincer : important este ce credem noi despre iedera de pe turnul 
Goliei sau despre toamnă și nu ce cred ei, și asta nu din acel spirit 
țîfnos de contrazicere, ci mai degrabă, sau poate chiar din convin
gerea că ceea ce credem noi despre ceva, acesta e importantul ade
văr. E o convingere frumoasă, deși ne așteptăm totdeauna, ceea ce 
e și tentant, ca cineva să vină și să ne spună că s-ar putea, nu cu 
siguranță, bineînțeles, că greșim.

Ne cumpărăm covrigi din Tîrgul Cucului, uitîndu-ne în același 
timp și în vitrina cu genți pentru femei, de o ieftinătate iresponsa
bilă.

— Iubite Dimitrie, crezi, gîndește-te, că pînă acolo e nevoie ne
apărat de tramvaiul ăsta care se leagănă ca o rață leșească ?

— Tramvai, zici amice ?
Mersul pe jos, în sus, pe Sărărie, cînd pe un trotuar, cînd pe 

celălalt, mi-a plăcut totdeauna. Mai ales cu Dimitrie. Important e 
de știut de ce ne place să mergem totdeauna pe Sărărie, cînd am 
putea merge, fără să fim judecați albastru, pe Cuza Vodă, sau pe 
altă stradă. Imi place, de pildă, cum adesea Dimitrie se oprește, nu 
fără oarecare importanță, spunîndu-mi că oamenii l-ar iubi mai 
mult dacă ar ști cît îi iubește el, dar crede că mersul său pe o anu
me stradă, fără să treacă prin frumoasele piețe mozaicate, mersul 
deci pe o stradă preferată și poate, adesea, cu o anume persoană, 
îi intrigă pe mulți, ca un fel de mică iritare, ca un soi de ciudă, 
sau așa ceva.

— Găsesc, dacă-mi permiți, dragă Dimitrie, că important e fap
tul de a găsi o explicație evadării noastre pe Sărărie, toamna, gîn- 
dindu-ne și plecînd, pentru mai ușoara noastră liniște, de la pă
rerea că toate evadările sunt frumoase. Sau poate, cred deabia acum, 
că frumoasă nu e atît ambiția noastră de a găsi rostul evadării, cît 
acceptarea nedeliberată a evadării.

- Evadarea, ca un fel de respirație plină, pînă la încercarea 
pleurilor ...

- Rîd, pentru că îmi place cum spui tu acestor lucruri. Savoarea 
lor vine, cred, de la bunicii tăi de pe tată, dumnezeu să-i ierte, pen
tru că prin tine ei au trimis pînă la noi ceva din gîndirea lor meta
forică. Spune-mi, rogu-te, și iartă-mă că divaghez, ai fi în stare acum 
să iei o vioară și să te urci pe hogeagul bojdeucii humuleșteanuluî, 
uite colo, și să începi să cînți ceva de-al tău, de la Voroneț ?

Dimitrie se și urcă imediat, sau poate numai mi se pare, pe că
ciula de șindrilă și începe să cînte ceva foarte vechi, cu capul pe 
scripcă, dar nu cu ochi triști, ci mai degrabă cu acea binecunoscută 
față de mehenghi. Mie, din buzunar, cît mă zgîiesc la amicul Dimitrie 

din Voroneț, îmi și zboară o pupăză, care se așează pe poartă, cu 
acea cătătură moțată, de-a dreptul din iarmaroc, de la Tîrgu Neamț, 
lată de ce, dacă e vorba să conchid, deși îmi dau prea bine seama 
că e prea devreme, îmi place să trec toamna, în sus, pe Sărărie, cu 
amicul Dimitrie, pictor de loc din Voroneț. Totul, absolut totul, ne e 
deschis în drumul acesta. S-ar zice, e un fel de obișnuință, dacă lu
crurile ar fi judecate numai prin prisma celor spuse doar pînă aici, 
deși cine vrea să fie cît de cît atent, poate înțelege — e adevărat, cu 
un oarecare efort — că plimbările acestea de toamnă, pe strada Să- 
răriei, nu sunt simple ieșiri din străzile noastre cele de toate zilele, 
ci, în anume zile, ele pot strecura în gîndirea noastră, dacă preciza
rea aceasta mai este necesară, un fel de balsam vechi, cu nu știu 
ce adieri de brocarturi domnești, cu nu știu ce arome de ionatane, pe 
sub coviltire brumate, dar și cu nu știu ce înaripări fericite de gînduri 
noi, veritabil noi, invadînd sufletul și mintea cu neliniștea lor tonică. 
Nu, plimbările acestea nu sunt niște comode habitudini.

- Meștere Dimitrie, hai să căutăm totuși toamna. Uite, om tot 
urcat pînă aici, am tot tăcut într-ale noastre, și am uitat pentru ce 
ne porniserăm încoace.

Pupăza zboară din plop în plop, pe deasupra noastră, scuturînd 
crengile și semănînd pe trotuare tăblițe fine de staniol.

Descoperirea toamnei, aș îndrăzni o precizare, nu e o încercare 
de metaforă, cum s-ar crede, ci o fixare precisă a două trei ele
mente specifice. Și nu specifice oricum și, mai cu seamă, pentru ori
cine, ci din unghiul în care privim noi doi toamna, importante numai 
pentru noi, nu și pentru alții, de altfel, cu toamnele lor; deși ne aș
teptăm, după cum am mai spus, fără însă ca aceasta să ne ducă la 
perplexitate, la mici icnituri ironice.

Toamna e aici, am găsit-o : dincoace de strada Sărăriei, în șo
sea, pe dreapta. Pupăza planează de cîteva ori pe deasupra toam
nei, care e un loc strict limitat — iată, de aici pînă aici — apoi se 
așează pe ghidonul unei biciclete. E bicicleta factorului poștal. Sînt 
aici doar unsprezece oameni. Ei formează o mică piață. Noi credem 
că, în momentul acesta, în timp ce pupăza ciugulește curioasă cla
xonul, toamna e aici și nu în altă parte. Nouă ne ajunge ce-i aici :

— factorul poștal mănîncă pîine intermediară cu ardei grași
- femeia în cojoc stă cu o mînă pe grămada de haibujei, iar 

cu cealaltă își liniștește copilul, ce-i umblă printre picioarele groase
— doi țăroni, cu căciulile pe ochi, se uită în pămînt, la bom

beuri, tăcînd
— cineva vinde nuci, îndemnînd pe nas, impostat
- pe taraba din mijloc tronează o sticlă cu vin foarte tulbure, 

aproape roșu, și un pahar
E liniș’e și cerul e atît de înalt și de rece ... Miroase a cimbru, 

meștere Dimitrie, nu ?

VAL GHEORGHIU

FALSUL MIT 
AL RESEMNĂRII
Actul prin care o serie de exegeți (filozofi, 

sociologi, etnografi etc.) au definit ca .resem
nare* (înțelegind prin aceasta o atitudine 
sceptico-fatalistă, pasivă în fața vieții) o anu
mită dimensiune a spiritualității tradiționale 
românești mi se pare neîntemeiat, grăbit și 
superficial, de vreme ce , întreagă istoria po
porului nostru este o istorie a luptei împotri
va opreliștilor naturale și sociale pentru ele- 
varea condiției omenești. Un articol care se 
intitula: .Dincolo de vechea resemnare*, a- 
părut cu ocazia tragicelor inundații din pri

măvară m-a convins, o dată mai mult, cit de 
necesară este respingerea acelei considera
ții false și vulgarizatoare care, în contradic
ție cu istoria reală a vieții și gîndirii ome
nești, lasă să se subînțeleagă faptul că, popo
rului nostru i-ar fi fost proprie o concepție 

ce propovăduia pasivitatea, rămînerea cu mîi- 
nile în sîn și lamentarea în fața greutăților 
vieții.

O asemenea considerație a sensurilor înțe
lepciunii populare românești nu numai că 
este în contradicție cu producțiile spirituale 
ale acesteia, dar ea umbrește truda creației 
și străduința neaplecării de veacuri a stră
moșilor noștri care au înfruntat nu o dată 
vitregiile naturii fără să aibă alte mijloace 
de luptă decît propriile lor brațe și care au 
avut curajul să-și apere drepturile sociale și 
naționale fără a avea, de multe ori, alte arme 
decît pașnicele unelte cu care își cultivau pă- 
mîntul. S-ar putea reproșa că este vorba, 
aici, de o .contradicție* între atitudinea 
practică, activă și tendințele spirituale pasive, 
resemnative ale poporului nostru, dar o ase
menea obiecție este, inițial, neîntemeiată de
oarece filozofia și morala populară (cum se 
spune de obicei) are întotdeauna o legătură 
nemijlocită cu viața practică reală, exprimă 
direct sensurile unor realități trăite, poporul 
schimbîndu-și modul de a gîndi doar o dată 
cu schimbarea relațiilor umane în care tră
iește și nefiind ademenit de sistemele filo
zofice speculative, la modă (azi existențialist, 
mîine structuralist etc.). Intre .filozofia* lui 
.așa a fost să fie', specifică în mare parte 
înțelepciunii noastre populare, și spiritul 
practic, activ al poporului nostru nu există 
și nu poate fi presupusă vreo contradicție. 
Această .filozofie* exprimă ideea existenței 
reale a unui fapt, recunoaște rațiunea natu
rală a prezenței sale (din moment ce el e- 
xistă) fără a conchide însă, de aici plecînd, 
că ceea ce .așa a fost să fie*, trebuie să ră- 
mînă .așa* sau că acțiunea omului ar fi inu
tilă în fața unui fapt care contrazice condi
țiile și idealurile sale de existență.

.Așa a fost să fie* nu poate fi considerat 
un principiu ce ar funda în vreun fel «resem
narea*, ce ar implica o acceptare pasivă, 
sceptică a răului, ci unul ce definește o stare 
sufletească necesară luptei, caracterizată prin 
calm și prin conștiința prezenței reale a rău
lui, către care este orientată lupta fizică sau 
critica teoretică. Umanismul timpurilor mo
derne, instaurat de Renaștere, a adus, une
ori, cu el și o sfidare nedreaptă a gîndirii 
populare .arhaice* acuzînd-o de .fatalism* 
acolo unde, de multe ori, nu era vorba de
cît de recunoașterea unei .logici reale* a 
faptelor, indiferent de natura lor bună sau 
rea, de consecințele lor negative sau poziti
ve, de adecvarea sau contradicția lor cu 
idealurile și aspirațiile omului. A intrat în o- 
biceiul «omului modern* de a acorda .drep
tul* la existență doar acelor fapte care nu 
contrazic idealurile sale de viețuire, de înțe
legere și trăire a lumii și de a considera 
, absurd *, fără drept de existentă, ceea ce 
contrazice aceste idealuri. (Durrenmatt era, 
în bună măsură, îndreptățit să descopere 
condiția .absurdului* în încercarea nereușită 
a omului de a .imprima* existenței naturale 
propria sa logică individuală fiindcă absurdul 
apare, întotdeauna, ca o consecință a insuc
cesului, ca un eșec al încercării de comuni
care, de înțelegere etc.). Umanismul a adus o

ADRIAN RADULESCU

(urmare în pag. 5)



POEȚI DESPRE POEZIE
NICOLAt IAI0MIR:

POESIS
In jurul mesei rotunde a majestății-sale 

Poesis iau cuvîntul pe rînd — last but not 
least — armoniile și transparentele, jocurile 
secunde și temeritătile creatoare, toate pur
cese din matca marelui har. Iau cuvîntul 
Cuvîntul și Necuvîntul. God Save the word! 
Cele trei căi prin care cuvîntul poate sem
nifica sînt, după Ezra Pound, phanopoeia, 
melopoeia și logopoeia, adică, respectiv, 
proiecția unei icoane vizuale în imaginația 
cititorului, sonorizarea încărcăturii cuvîntu- 
lui și utilizarea unui grup de cuvinte pentru 
obținerea aceluiași efect.

A sonoriza încărcătura cuvîntului, nu în
seamnă a releva ideea de cîntec. Procesul 
este mult mai adînc, cuvîntul nefiind un 
retor care vrea să demonstreze, ci un radio- 
graf care pătrunde în esența lirică.

Jocul dramatic de lumini și umbre, de 
sunete și tăceri împreună în aliajul sensi
bilității circumvoluții sortite să dea tonali
tatea de ansamblu. Aliajul impune formei 
sinuozitățile spiritului, revelațiile și unicita
tea acestuia.

Versurile unui creator autentic sînt inevi
tabil moderne, întrucît pana lui refuză să 
reitereze măști și tipuri ale unor epoci apu
se. ...!.• ' ’ ‘

Stările poetice, trăite pe thediănele con
temporaneității sîrit tot atîtea lumi în de
venire, care nu pot epuiza evoluția prbce'- 
sului de permanentă creație. O operă litera
ră nu este cartea' de vizită, proaspăt' tipări
tă a creatorului, ci' însuși' creatorul ca Rer- 
sonalitate demiurgică în plină actuălitatfe 
spirituală.

Am mai spus cîndva că stilul este omul 
fără mască, un om care este și trebuie să 
fie aproape obsedat de problema relației din
tre limbaj și scriitură. O ’ obsesie construc
tivă, nu dezagregarită a psihicului.

In ceea ce privește critica, redau ad 
litteram — cuvintele marelui G. Călinescu : 
„natura nu trebuie împiedicată prin grimașg 
critice să conceapă". El se referă, firește, la 
„grimasa critică", nu la ‘ critica adevărată, 
conștientă, de gravitatea unei sentințe ne
drepte și nesusținute — îti minuta ei — dg 
nici un pilon al politicii de idbi, adică ăl 
culturii.

Premiul literat constituie, pentrg mine cel 
puțin, și stimulent și consacrare. Parță itiăi 
mult stimulent de a tinde spre consacrare. 
Marele juriu al consacrării este compus din 
toți cititorii prezeriți și’ viitori. Președihtele 
marelui juriu este însă1 inegalabil în', obiec
tivitate, Timpul.

ȘIIHM MC. IIIIIMȘ: ‘ •

MODALITĂȚI IlillCI ACTUALE
O „descriere" a fenomenului poetic' româ

nesc de astăzi s-ar putea face In funefie de 
ceea ce putem numi modalitatea lirică a unui

In cadrul Festivalului de poezie „Mihai Emi- 
nescu", desfășurat la Iași între 4 și 9 octom
brie, revista CRONICA a organizat o masă ro
tundă pe tema „Tendințe și orientări în lirica 
românească actuală", la care au luat cuvîntul în 
legătură cu subiectul enunțat : Nicolae Țațo- 
mir, Zoltan Franyo, Șt. Aug. Do:naș, Ion Gheor- 
qhe, Ilie Constantin, Dan Laurentiu, M.hail Sa
bin, Mihai Ungheanu, Ioanid Romanescu, Andrei 
A. Lilin, Petre Strihan. Opiniile participanților 
au fost extrem de variate și uneori contradicto
rii, unii estimînd poetica clasicistă, alții pe cea 
modernă. In acest context, Liviu Leonte, redac
torul șef al revistei, a sugerat directionarea dis
cuțiilor în furu] ideii existenței căutărilor de noi 
modalități, de noi forme de expresie. N. Țațomir 
a surprins astfel starea de efervescență a liricii 
tinere, aflată în etapa rafinării mijloacelor de ex
primare, Ioanid Romanescu a observat că înflo
ririi poetice i-a corespuns și o înflorire a spiri
tului critic. Ilie Constantin și-a exprimat îngri-

scriitor, adică raportul său particular cu lim
bajul. tn sensul acesta, personal aș identifica 
patru modalități lirice In peisajul actual al 
poeziei noastre.

Există, mai întîi, modalitatea clasico-ro- 
mantică, aceea care vede în limbaj un instru
ment adecvat de numire a lucrurilor; ea eȚ3 
dominată de o anume conștiință simbolică: 
fiecare cuvînt trimite la un lucru, la realita
tea concretă din jur; In sensul acesta, lim
bajul literar (deci, cel poetic) este un registru 
sau o deviere a limbajului comun și se con
stituie In procesul de formare a figurilor poe
tice. Această modalitate este utilizată, de 
pildă, de Ilie Constantin și Cezar Baltag, dar 
în aceeași măsură de Marin So re seu: alego
ria depreciativă pe care acesta o cultivă îl 
înscrie în rîndul poeților dominați de con
știința simbolică asupra limbajului poetic.

A doua modalitate este aceea slăpînită de 
amor verbi: poeții îndrăgostiți de cuvînt 
caută să smulgă realitatea sonoră a cuvln- 
tului din angrenajul limbajului, să declan
șeze în cuvînt o serie de virluti proprii (ma- 
gico-muzicale), să-l Întoarcă la o stare „de 
gratie", la propria sa obîrșie.

Cea de a treia speculează pluralitatea se
mantică a limbajului, și este reprezentată — 
la noi — de teoria și practica necuvinlelor 
lui Nichita Stănescu. Aici, cuvîntul — dună o 
primă afirmare a sa într-un fel de „fond de 
aur lexical" (a se remarca lexicul „anatomic" 
al Iui Nichita Stănescu) — dispare, lăsînd 
spunerii (Irază, raționament) rolul de a con
duce și imprima discursul liric. Sensul pro
priu al fiecărui cuvînt e alterat, contextul 
verbal capătă un sens general propriu, dar 
mai interesant este că semnificarea de an
samblu nu mai este unică, univocă, ci am
biguă, echivocă ; textura lirică e „deschisă" 
interpretării, trăiește chiar datorită acestei 
ambiguități. ■ . .

tn fine, a patra modalitate este a lirismu
lui literal, cucerire relativ nouă în istoria 
poeziei. Parcă obosit de a se constitui mereu 
în figuri poetice; dar mai ales obosit de a 
semnifica ceva dincolo de propria sa struc
tură, limbajul se mulțumește acum să fie; 
el își crează o zonă proprie de semnificații 
datorită structurii sale tematice. El reluză să 
spună mai mult decît ceea ce spune; cu alte 
cuvinte, își refuză un sens figurat', și cultivă 
ambiția de a se impune prin sensul său pro

jorarea fată de mediocritatea poeziilor apărute 
în reviste și în volume, ceea ce ar duce la de
gradarea ideii publicării. Replica lui Ștefan Auq. 
Doinaș a fost însă că selecția se face pornind 
tocmai de la acest material, apariția într-o re
vistă nefiind echivalentă cu consacrarea. In cu
vîntul său, Ion Gheorghe a subliniat riscul de a 
nu fi neqlijată, prin jocuri excesiv formale, 
„zestrea genetică de clasă a poeziei-, iar Mihail 
Sabin a descifrat aici pericolul degradării esteti
cului în etic. Cu constatarea că incoerența în poe
zie duce la sfărîmarea relației poet-cititor. Petre 
Strihan a optat pentru poezia tutelată de clasici. 
Pentru ca operația critică de descoperire și eva
luare a valorilor să fie facilitată, Mihai Unghea
nu arăta necesitatea ca poeții să-și exprime teo
retic principii ale propriilor convingeri poetice.

Și pentru că spațiul nu ne permite înserarea 
tuturor intervențiilor, am selectat aici cîteva din
tre cele mai concludente.

priu, literal. Mircea Ionescu, în cele două 
volume de versuri, practică această modali
tate poetică.

Bineînțeles că, în acest tablou cu patru 
seefiuni, lucrurile încep să devină clare și 
operative abia din momentul în care fiecare 
poet poate să fie caracterizat printr-o manieră, 
sau formulă proprie de a practica modalitatea 
respectivă. Operație care depășește cadrul a- 
cestor rînduri. Ceea ce am vrut să subliniem 
aici este faptul că un tablou al poeziei noas
tre lirice de azi ar trebui alcătuit pe un ase
menea criteriu interior — al raportului dintre 
creator și limbaj — pentru a se depăși me
todele școlărești și — vai 1 atît de inoperante I 
— care, după ce introduc în discufie noțiunile 
de formă și fond, ajung, de fapt, la o socio
logie a poeziei, la discutarea unui raport ex
terior care nu spune nimic despre esența noo- 
ziei.

ILIE MSIMIIS:

AȘTEPTAREA POEZIEI
Fără să fi ajuns încă la vîrsta căruntă, 

constat — privind înapoi — că scriu poezie 
de aproape douăzeci de ani (de vreme ce 
primele versuri m-au surprins în clasa a 
patra primară). Conștient de actul poetic sînt 
însă de mai puțină vreme, din perioada ne- 
sfîrșitelor discuții ale studenției, cînd se 
năștea prima mea carte, „Vîntul cutreieră 
apele", apărută în 1960. Răsfoind-o azi, bag 
de seamă că timpul pare a fi stagnat pen
tru mine (multe din poezii sînt scrise parcă 
ieri, și invers, poeme din ultimele luni pot 
fi situate mai în trecut). Timpul poeziei este 
unul oarecum autonom, prin el ne mișcăm 
liber înainte și înapoi.

Nu știu dacă aceste confesiuni pot inte
resa pe altcineva, dar mă simt ispitit să le 
fac. In anii aceia de început — emulat și 
de preocupările similare ale altor colegi — 
îmi reproșam adesea că scriu prea puține 
versuri. Nu aveam răbdare să aștept poezia, 
ieșeam prin act de voință în calea ei, o 
provocam cu tot felul de pretexte. Uneori 

ea venea, de cele mai multe ori rămîneam 
în iluzie.

Treptat, pentru mine actul poetic a deve
nit unul fulgurant. Deodată, cu o emoție co
pleșitoare, o simt în preajmă și nu fac decît 
să transcriu dintr-o confuzie a memoriei, 
versuri gata cizelate, de parcă mi-aș aminti 
un text mai vechi. Presupun că așa se și 
întîmplă, că versurile se nasc în sufletul 
meu în mod semi-conștient (am doar sem
ne vagi și obsesii de motive sau stihuri izo
late).

Multi comentatori, care au avut bună
voința să se aplece asupra cărților mele, 
sînt tentati să mă creadă ca pe un giuvaer
giu tenace, potrivind silabe și sonuri. S-a 
sugerat chiar existența posibilă a unor va
riante. Mi-ar place să fie așa (pe unii îi 
impresionează tipul de creator ce își tot 
„desăvîrșește" textele) dar, cum am mai 
spus, lucrurile stau cu totul altfel. E bine, 
e rău ? — pu știu. Important pentru mine 
este să fiu sincer pînă la capăt, ori de cîte 
ori am încercat să mă „desăvîrșesc" am 
simtit că mă înstrăinez.

Experiența mea poate avea vreun ecou în 
viața altor poeți ? E greu de spus. îi admir 
pe liricii energici care vin cu vigoare — • 
prin declanșare voită — în calea inspirației. 
Cred că e bine așa cum procedează ei dar 
nu-i pot urma. Voi rămîne un poet lipsit de 
variante și cizelări, așteptînd rostirile rare- 
și dintr-o suflare ale poeziei mele.

IOANID BOMANtSCU:

Șl CRITICII...
Nu doresc să transform înscrierea mea 

la această discuție într-o replică formală (a- 
dică, dacă au fost invitați să vorbească mai 
întîi poe(ii, aceștia să-i laude pe critici), dar 
eu consider că nu se poale vorbi despre sta
diul actual al poeziei noastre și — mai ales — 
despre succesele ei, fără a recunoaște rolul 
criticii.

Sînt convins că deceniul al șaptelea a în
semnat o înflorire fără precedent a poeziei, 
încîl întocmirea unor tabele valorice îmi a- 
pare extrem de dificilă. A propos de aceasta, 
fie-mi permis să-mi exprim părerea că alături 
de cele patru categorii (sau în cadrul uneia 
din acestea) de care vorbea Ștefan Augustin 
Doinaș, ar putea figura încă două subdiviziuni: 
a) poezia în exclusivitate de concept și b) cea 
în afara tuturor normelor poetice (mă refer 
nu la totala insensibilitate la formă, caracte
ristică expresionismului, ci la forțarea, la — 
dacă vreți — brutalizarea în mod conștient a 
limbajului, în scopul aducerii în prim plan a 
ideii, ba chiar, uneori, numai aceasta existlnd.

Nu intenționez să isc o polemică, dar spun 
exact ceea ce cred că va deveni poezia: o 
știință atît a expunerii ideilor, cît și a inter
ferenței lor. Nu am rîs deloc de alirmația lut 
Dali cum că nu mai departe de anul 2000 arta 
va fi optzeci la sută știință.

Îmi exprim nedumerirea pentru faptul că 
la această a doua edit ie a festivalului „Emi
nescu" nu au fost invitați mal multi critici (și 
mai ales dintre cei tineri, care „duc greul" și 
„suportă ponoasele" criticii curente). Pentru 
ediția următoare a festivalului, aș propune 
chiar găsirea unei formule de dialog direct (și, 
prin forța lucrurilor, mai civilizai) între poeți 
și cei care le „distrug" operele. Un asemenea 
dialog ar li, cred, interesant și util. La urma 
urmei, dacă e vorba de un festival „Emi
nescu", de ce să nu Ii se acorde urmașilor lui 
Maiorescu o mai mare importanță ?

PREMIILE CELUI DE AL ll-lea FESTIVAL
DE POEZIE „MIHAIEMINESCU * ssesei L U A Țl-i P I X 0 L!

Urmînd o tradiție intrată în 
conștiința publicului românesc 
de azi, cel de ai ll-lea’ Festi
val de poezie „Mihail Emines- 
cu“ care s-a desfășurat între 
4—9 octombrie 1970 la Iași 
și-a desemnat premianții,' de- 
monstrînd prin această șl, de 
altfel, prin întreaga lui activi
tate, utilitatea șl amploarea' 
unei asemenea acțiuni de ma
să. Decernarea premiilor a 
verificat o realitate care nti' 
mai trebuie dovedită:: îh ceSi 
tatea Moldovei poezia a deve
nit un fenomen deosebit de 
prețuit, continuînd, de fapt, o 
tradiție lirică, cafe a început 
cu Mitropolitul Dosoftei și în
florește în contemporaneitate 
prin activitatea deosebit de 
semnificativă a Unor tineri 
poeți cu o largă audiență la 
publicul cititor. Luîhd Cuvîn
tul într-un cadru festiv, conf. 
univ. Al. Husar, președintele 
Asociației scriitorilor din Iași 
a remarcat semnificația celui 
de al II-Iea Festival de poe
zie „Mihai Eminescu", iar 
apoi a anunțat premiile. In 
semn de stimă și caldă pre
țuire pentru contribuția re
marcabilă în cunoașterea, tra
ducerea și răspîndirea operei 
lui Mihai Eminescu pe meri
dianele globului, juriul Festi

valului a acordat o Diplomă 
de onoare scriitorului ZOI- 
TAN FRANYO, laureat al Pre
miului Herder.

Premiul Festivalului, acor
dat de Comitetul de Stat pen- 

' tru Cultură și Artă, pe baza 
Unor aprecieri critice cu totul 
favorabile, pentru cel mai bun 

1 volum de debut a revenit po
etului MIHAI URSACHI, au
torul cărții’ Inel cu enigmă, 
apărută de curînd în Editura 
„Junimea". Tot în cadrul Fes
tivalului, Comitetul județean 
Iași al U.T.C. a acordat pre
miul Patrium Carmen pentru 
cel mai valoros volum de liri
că patriotică lui ION CHIRI- 
AC, pentru- volumul Răsărit 
de fată mare, care reprezintă, 
în . contextul ultimelor apari
ții editoriale, un succes.

Uniunea Scriitorilor din Re
publica Socialistă România, 
prin prezența Ia Festival a 
scriitorului Laurențiu Fulga, 
vicepreședinte al Uniunii, a a- 
cordat, de asemenea, un pre
miu care a revenit talentatu
lui poet EMIL BRUMARU 
pentru volumul Versuri, apă
rut Ia Editura „Eminescu".

Premiile Festivalului de 
poezie evidențiază cu priso
sință, încă o dată că Ia Iași 
există un puternic climat al 
poeziei.

In sfirșit, am ajuns aproape de măsura adevărată a lu
crurilor I Putem fi nemulțumiți, deși am învins Finlanda cu 
3-0 I Cu cîțiva ani în urmă — și nu cu mulți — acest scor 
ar fi ’ preschimbat stilourile în gheizere de miere. Țin minte 
destule meciuri pierdute de leii noștri și comentate cu o 
îngăduință și o înțelegere demnă de „Cîntarea cîntărilor". 
Poate că cea rh'ai remarcabilă cucerire din ultima vreme a 
sportului românesc este luciditatea - și în numele ei ne per
mitem să ciugulim laurii învingătorilor, păstrînd cîteva frun
zulițe pentru meciurile ce or să vină. Finlanda a aliniat un 
fel de echipă sindicală (e drept, stoarsă de meciul cu 
Cehoslovacia) plină de bune intenții și departe de marele 
fotbal precum Helsinki de Rotterdam. Feijenoord-ul, sînt si
gur, ar face cu reprezentativa țării lacurilor un scor de 
arșice. Oricum, Dobrin a convins (dar, de fapt, pe cine 
trebuie să mai convingă Dobrin ? I), Dumitrache s-a mișcat 
binișor. Dinu asemenea. Ce facem cu Neagu ? N-am curajul 
să spun că n-are ce căuta în națională : am mai zis-o 
odată și după aceea a trebuit să-mi azvîrl infamul pix toc
mai în fundul Bahluîului. Se vede c-așa-i croită cariera rapi- 
distului : precum puntea fui Păcală — o călcătură tare, o 
călcătură moale. Mă bucur pentru Fl. Dumitrescu : U.T.A., 
echipa fără valori, începe să fie mai des prezentă și-n na
țională, acolo unde se tezaurizează (cu dobîndă) valorile. 
Cînd va ajunge jumătate din U.T.A în echioa reprezentativă, 
precis că va lua campionatul... „Dinamo". Fiindcă ăsta-i fot
balul : cînd crezi că toate-s limpezi ca izvoarele din Făgăraș, 
se ivește așa, din senin, o pîclă temporizatoare ori cine știe 
ce sourcat duh al dihoniei.

Păzește-ne, doamne 1
★

Toamnă bucovineană. Perpetuă rostogolire de culori, ră
suflare caldă, blajină și înțeleaotă a Giumalăului tehui de 
atîta lumină galben-ostenită, cărări tivite cu iarbă parcă a- 
cum, proaspăt, înverzită, șiruri de căoițe adînc parfumate, 
ape clare, potolite după durerosul zbucium din vară, săgetări 
zvîcnite ale lostriței, nouri de puf atîrnați peste cîte o creas

tă roșie-verde, aluni ce-și cată foile prin iarbă, veverițe 
zdravene și sătule ițindu-se în gura scorburilor, brazi tăcuți 
și calmi și maiestuoși, porumbe coapte pînă la alb, rouă 
timidă și brumă pe culmi...

Dar cărările-s mai degrabă pustii. Sîmbătă, cabana Ra- 
rău era aproape goală, iar la Deia, vreo cinci cîmpulunge- 
ni se tratariseau cu bere și mititei. Pe la miezul nopții, au 
chemat un taxi și au coborît în oraș.

Probabil, convinși c-au făcut turism.
★

Am plăcerea să vă ofer cîteva citate din relatările trans
mise de corespondentul ziarului „România liberă" la campio
natele mondiale de volei, lată ce zice cronicarul specialist 
în ziua de 3 sept. 1970 : „Mai mult decît victoriile ne-a mul
țumit, probabil, concepția de joc a băieților noștri, manifes
tată la actuala ediție a campionatului mondial. Gabriel 
Cherebețiu a reușit să formeze din cei 12 jucători români 
o echipă ambițioasă, dornică să reabiliteze voleiul româ
nesc". Cum l-a reabilitat, se știe. Și iată ce scrie același 
„ziarist" peste numai 4 (patru) zile : „Jucătorii noștri au ju
cat voleiul care se practica acum 10 ani... Nu mai putem 
să improvizăm cu cunoștințele pe care le avem. Trebuie să 
studiem cum au procedat cei care au progresat în ultimii 
ani și să începem să învățăm aproape ca și cum ar fi vorba 
de un sport nou ...“.

A naibii treabă I Specialistul nostru și-a dat seama că 
echipa merge prost abia după ce... s-a terminat campio
natul și reprezentativa română s-a clasat pe locul penultim I 
La 30 sept, specialistul ridica în slăvi concepția de joc (!!) 
care l-a mulțumit mai mult decît... victoriile (??), pentru ca, 
patru zile mai tîrziu, să ceară măsuri hotărîte pentru reani
marea voleiului românesc. Așa ceva n-am mai văzut de cînd 
sînt.

Specialistul se numește Marcel Rusescu.
In numele adevărului, rog luați-i pixul I

M. R. I.



— Încep prin a face mea culpa, ca urmare la o altă 
convorbire. In care mărturiseați faptul, neștiut pentru mine, 
că ați publicat și poezii. De vreme ce ați recunoscut acest 
lucru, v-aș pune o altă Întrebare. In ce măsură ați fost soli
citat ulterior mai puternic, mai constant deci, de activitatea 
de critic și istoric literar 7

— Cînd eram foarte tînăr, aveam mari ambiții și cre
deam că voi face de toate, poezii, roman și eseuri critice. 
Ambițiile mi-au rămas și acum, dar timpul împuținîndu-se 
și solicitările de alt ordin decît cel literar crescînd, am tre
buit să-mi limitez elanurile și să mă ocup de ceea ce mi 
se pare mai atractiv pentru mine și mai urqent pentru rotun
jirea unei opere : am numit' critica.

— Fiecare dintre scriitori este In măsură, in anii de ma
turitate, să-și stabilească științific poziția și, in același timp, 
acele diferențieri necesare reclamate de propria-i persona
litate. Este vorba de a pune față in față punctul de plecare 
cu cel de ajungere. Ați beneficiat în perioada de formație 
de contactul cu acel excepțional om de litere și profesor care 
a fost G. Călinescu. Dacă nu sînt indiscret, aș dori să aflu 
ce anume ați deprins deliberat de la el și ce anume n-ați 
acceptat 7 V-aș ruga să faceți același proces disociativ si 
'CU ceilalți critici contemporani, predecesori.

— Anii mei de formație coincid cu deceniul al patrulea 
al secolului nostru, așadar cu o strălucită epocă literară. în 
liceu am citit cu precădere opera lui E. Lovinescu și apoi, 
pe măsură ce apărea, pe aceea a lui G. Călinescu. Cel din
ții mă atrăgea prin finețea ironiei și eleganța frazei, cel de 
al doilea prin jovialitate și fantezie, vreau să spun prin ima
ginația plastică. Am parcurs cu repeziciune drumul de la 
criticele lui Lovinescu la foiletoanele lui G. Călinescu din 
Adevărul literar și artistic. Cînd a apărut Istoria literaturii 
îomâne de la origini plnă in prezent, parțial ascultată de 
mine ca student la Iași, am înclinat definitiv balanța în 
favoarea lui G. Călinescu. Am trecut printr-o fază de „căli- 
nescianism", de care m-am eliberat la timp, în chip normal. 
Ga moldovean, eram temperamental mai apropiat de E. Lo
vinescu, lucru pe care Călinescu l-a observat, fără să mi-1 
reproșeze. Ca să-mi creez un stil propriu, m-am adîncit în 
opera lui G. Ibrăileanu, atras mai mult de structura sa 
umană. Am avut posibilitatea încă din liceu să mă famili
arizez cu critica franceză, iar la Universitate cu cea ita
liană. Prin Călinescu m-am instalat în Sainte-Beuve și Croce, 
modele tot atît de importante pentru mine ca și cele ro
mânești. Pe Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Șerban 
Cioculescu și Vladimir Streinu, i-am prizat numai prin in
termediul lui G. Călinescu. Abia rnai tîrziu am căutat să-i 
înțeleg independent.

— Putem vorbi, plnă la stabilirea Intr-o albie proprie, 
de unele eroziuni, revărsări sau chiar incinerări ale idolilor 
adorați mai Înainte 7

— Deși vîrsta temperează entuziasmul primei tinereți, 
n-am renunțat pînă acum la nici unul din modelele care 
mi s-au impus altădată. Pot spune că de trei decenii încoace 
am rămas la aceleași păreri.

— Pornind de la „Cuvintul Înainte" la recenta culegere 
in trei volume „Poezia română clasică de Ia Dosollei la 
Octavian Goga" (Editura Minerva, 1970), unde precizați că 
In alegerea textelor ați îmbinat criteriul istoric cu cel este
tic, aș dori să vă Întreb : credeți că într-o istorie a litera
turii sau într-o antologie ne putem dispensa de unul din 
cele două criterii 7 Criteriul pur istoric nu duce Ia accep
tarea pseudovalorilor sau a valorilor medii în sfera litera
turii 7 Criteriul pur estetic nu limitează cunoașterea fenome
nului literar In toată diversitatea lui 7

— Precizez că Poezia română clasică de la Dosoftei Ia 
Octavian Goga nu este o antologie, ci numai o culegere de 
texte de poezie românească reprezentative, în uzul elevilor 
și studenților. Am înșirat aproape toate numele cunoscute, 
orînduindu-le după anul nașterii și ilustrîndu-le în chip 
proporțional cu piese pe cît posibil semnificative. Sigur, 
o selecție estetică riguroasă ar fi redus culegerea la un 
singur volum, dar am fi păgubit pe elevul sau studentul 
■care vrea să afle mai mult decît i se predă la curs sau 
citește în manual. Pe de altă parte, o literatură nu se com
pune niciodată numai din capodopere și istoria ei con
semnă și operele de secundă importanță, ba chiar și scrierile 
obscure, judecîndu-le firește ca atare. Altul e cazul antolo
giilor întocmite cu criterii strict estetice, unde, principial, nu 
sînt admise decît piese de valoare indiscutabilă. Nu cunosc 
din păcate nici o antologie românească de acest fel. De 
obicei s-au publicat sub titlul de antologii culegeri, ceea 
ce noi am evitat, ori antologii după gustul discutabil al 
unui autor. Nu văd de ce am respinge astfel de antologii, 
interesante cînd autorul (să zicem Ion Pillat) e el însuși 
interesant. Aș accepta oricînd o antologie de poezie con
temporană întocmită de Al. Philippide. Natural, cînd un 
publicist oarecare dă la iveală o antologie de literatură con
temporană cu selecții nejustificate și omisiuni voite, rezul
tatul e nemulțumirea generală.

— Consider că în actuala conjunctură, critica este mult, 
mai angajată In responsabilitate decît acum o jumătate de 
secol. Ne găsim la confluența moștenirii literare interbelice 
cu produsul literar al unui sfert de veac, Încă neînregistrat 
de o adevărată istorie a literaturii. Ce formulă va folosi 
criticul viitor pentru limpezirea apelor, Îndiguirea tendin
țelor și Îndrumarea lor pe drumul cel mai bun 7

— Responsabilitatea criticii e, după părerea mea, ace
eași întotdeauna. Acum cincizeci de ani, nimeni n-a pre
văzut ecloziunea lui Tudor Arghezi din 1927. 
Poetul n-a putut să revină în actualitate decît în 1955 cu 
Clntare omului, apreciată și poate supralicitată de Tudor 
Vianu, de abia în 1964. De fapt, încă din 1961, poetul lua 
altă cale prin volumul Frunze care împreună cu alte cinci

AL PIRU: „Sînt pentru o critică, 
pe deasupra relațiilor de grup..."

— Proiecte ale tinereții: poezie, roman, 
eseu, dar mai ales critică.

— „Am înclinat definitiv balanța în favoa
rea lui G. Călinescu"

— Poezia românească clasică
— Responsabilitatea criticii și pozițiile 

sale
— Estetica marxistă modernă
— Structuralismul în critica literară actua

lă
— Poeți și critici
— Critica obiectivă

volume antume și două postume de versuri n-au mai întîl- 
nit o autoritate critică în stare să le evalueze. îndiguirea 
tendințelor și diriguirea lor pe drumul cel mai bun nu dă 
totdeauna rezultate. Mai important pentru critică este să 
urmărească atent fenomenul literar, să-l semnaleze la timp, 
să-l valorifice și să-i fixeze locul cuvenit.

— Nu credeți că în domeniul criticii și al istoriei lite
rare din țara noastră nu s-a procedat la o conirunlare de 
poziții la nivelul epocii moderne 7

— Confruntarea de care pomeniți s-a făcut și se face, 
pe plan intern ca și extern. Ziarele au subliniat de pildă 
prezența lui Vladimir Streinu la Varșovia, Paris, Roma și 
recent1 la Barcelona în Comisia europeană de critică. Mulți 
din criticii noștri nu scapă nici o ocazie de a-i cita pe 
Maurice Blanchot, J. P. Richard, Robert Escarpit, Roland 
Barthes, Lucien Goldmann, Jean Starobinski etc. Unul din 
colegii mei socotea că este cu neputință să mai scriem 
astăzi despre Eminescu dacă n-am citit pe Roland Barthes, 
Lucien Goldmann și Serge Doubrovsky și într-un proiect 
de monografie a făcut o introducere de două sute de pagini 
despre aceștia. Evident monografia despre Eminescu a amî- 
nat-o. Alții lansează în publicațiile străine metode noi în 
critică. Cineva îmi trimite un eseu cu titlul Le grapheme 
internationnel apărut în Courtier du centre international 
d'etudes poetiques, nr.74, Bruxelles-Belgique, unde militează 
.pour une graphdmologie'. Același a publicat în nr. 63 al 
Curierului belgian eseul Tradition et mode mit e dans la 
psycho-dynamique de la metaphore și tipărește într-o re
vistă din provincie o cronică literară psihocritică, excer
ptată de rubricile umoristice ale periodicelor din capitală. 
Se cade, fără îndoială, să luăm cunoștință de inovațiile cri
tice de pretutindeni, fără a alerga după ultimele șlagăre. 
In critică este necesar, ca și în literatură, să fim noi înșine, 
să nu imităm modele străine de ultimă oră

— Cum vedeți aportul structuralismului în critica lite
rară actuală 7

— Structuralismul este o metodă de analiză mai ales 
stilistică, aplicabilă îndeosebi asupra operelor a căror va
loare estetică a fost stabilită pe alte căi. O terminologie 
uneori de-a dreptul rebarbativă și pe care fiecare nou adept 
al metodei o complică și mai mult face însușirea" ei dificilă, 
dacă nu imposibilă. Pe de altă parte, analizele ne spun des
pre opere foarte diferite cam aceleași lucruri. Deocamdată, 
structuraliștii români, cîți există, n-au dat nici o contribuție 
critică demnă de semnalat. Pentru înțelegerea metodei a se 
vedea cartea lui Adrian Marino, Introducere In critica lite
rară (București, E.T. 1968).

— Mulțimea studiilor pe care le publicați prin reviste, 
ca și faptul că ați tipărit In 1961 și 1964 două volume des
pre „Literatura română veche" și „Literatura română pre
modernă", în prezent la a treia și a doua ediție precum și 
monografii despre I. Eliade Rădulescu. C. Negruzzi, G. Ibră
ileanu, Liviu Rebreanu, fac să se creadă că aveți de gînd 
bă scrieți o istorie completă a lite
raturii române. Este adevărat 7

— Deocamdată mă consacru lite
raturii române contemporane, în con
tinuarea volumului din 1969 Pano
rama deceniului literar românesc 
1940—1950.

— înțelegeți această lucrare ca pe
o lucrare de istorie literară 7

— Am explicat în prefața la volu
mul apărut că o lucrare asupra lite
raturii române contemporane este o 
lucrare în primul rînd critică, de un 
caracter istoric literar limitat. Nu 
avem nici perspectiva istorică nece
sară, nici instrumentele trebuitoare 
cercetării (ediții critice complete, 
bibliografia, un inventar de date bio
grafice etc.), iar, pe de altă parte, 
opera multor scriitori nu este încă 
încheiată, încît judecățile de va
loare pot fi valabile numai parțial. 
Cu toate acestea, o istorie a litera
turii române, pentru cine este obiș
nuit cu munca de istoric literar, în 
general, la noi, este posibilă și nu 
trebuie amînată la infinit. Să ne 
amintim cum a procedat E. Lovinescu 
în a sa Istorie a literaturii române 
contemporane. Epoca pe care o trata 
el era cuprinsă între 1900 și 1926, 
număra prin urmare 25—28 de ani, 
aproape trei decenii. Lovinescu con
sacra cîte un volum evoluției ideo

logiei și criticii literare în 1926, un volum poeziei în 1927 
și un volum prozei în 1928. Volumul despre evoluția teatru
lui nu l-a mai scris, destinînd ultimul volum expunerii con
cepției sale estetice (Mutația valorilor estetice, 1929). Nu
mai după ce întreprinsese analiza fenomenului literar die 
epoca 1900—1928, oferea, aducînd faptele la zi, în 1937. o 
sinteză, în compendiul de Istoria literaturii române contem
porane (1900—1937), incluzînd și evoluția teatrului. Am ales 
că punct de plecare pentru istoria literaturii contemporane 
noi anul 1940, foarte apropiat de anul închiderii sintezei 
lovinesciene și anul în care se oprește și Istoria literaturii 
române de la origini plnă în prezent de G. Călinescu. Ne- 
intenționînd deocamdată un studiu de istorie literară, după 
cum am precizat, chestiunea unei periodizări riquroase am 
lăsat-o pe planul al doilea. într-o viitoare sinteză vom putea 
spune mai precis care e anul de început al epocii de tran
ziție de la literatura interbelică, ca și anul în care faza de 
tranziție se sfîrșește; Panorama deceniului literar românesc 
1940—7950 pentru moment numai sugerează limitele, aten
ția căzînd asupra prezentării analitice amănunțite a opere
lor reprezentative din acest spațiu. Pentru ca lucrarea noas
tră să fie pe cît posibil completă, dar să aibă și proporții 
rezonabile^ vom prezenta, în volumul al doilea deceniul lite
rar 1950—1960 tot panoramic și cu scriitorii distribuiți tot 
pe genuri literare: (în înțeles larg) și pe generații. Cunos- 
cînd ativitatea. anterioară a scriitorilor, dar și pe cea ulte
rioară, din ultimuldeceniu, 1960—1970, de care urmează să 
ne ocupăm în volumul al treilea, realizăm măcar în parte dis
tanța critică reclamată de formularea judecăților de valoare. 
De altfel, cum vom avea prilejul să demonstrăm, cele două 
decenii au fiecare fizionomia lor aparte. Abia după ce vom 
publica cele trei tablouri, o sinteză asupra literaturii române 
contemporane dintre .1940—1970 de caracter istoric va deveni 
cu putință.

— Ce părere, aveți despre demarcația stabilită de Maio- 
rescu Intre poeți și critici 7

— Incompatibilitatea dintre poeți (scriitori) și critici este 
o prejudecată care, spre tristețea noastră, bîntuie încă, deși 
Lovinescu și Călinescu, ca să nu mai vorbim de alții, păreau 
a o fi infirmat. Dacă ea ar fi reală, atunci criticii nu s-ar 
putea ocupa de opera scriitorilor, nici scriitorii de opera 
criticilor, între cele două categorii de literați fiind o pră
pastie. sau up zid de nepătruns. De fapt, critica este și ea 
literatură sau nu e nimic, iar scriitorul lipsit de spirit critic 
nu e scriitor sau ,e scriitor mediocru. în ciuda opiniilor 
aproape unanime despre romanele lui E. Lovinescu, eu le 
consider, îndeosebi pe cele din ciclul Bizu, (Bizu, Firu-n patru. 
Dana, Mill, Acord final) izbutite. Ce romane actuale, de 
structură asemănătoare, le egalează ? Cît despre critica scri
itorilor, n-a scris oare Anton Holban un excelent studiu 
despre Hortensia Papadat-Bengescu ? G. Călinescu însuși 
nu citează în Istoria literaturii române, compendiu (1945) în 
legătură cu piesa sa Șun sau calea netulburală, mit mongol, 
un critic, ci pe Tudor Arghezi: ,Una din calitățile ei e că 
nu seamănă cu nimic scris și tipărit la noi și că se deose
bește de biblioteca toată ca o, maiolică..."

Sînteți, presupun,, penlru o critică obiectivă, nepăr
tinitoare. fie că o fac criticii, fie scriitorii.

— Propriu-zis, criticul, expunîndu-și reacția sa perso
nală față de opera literară, e subiectiv, dar, evident, el nu 
trebuie să fie părtinitor, pătimaș, nedrept, trebuie să comu
nice reacția sa subiectivă în așa fel, încît ea să meargă în 
sensul opiniei generale, ideale. Sînt pentru o critică senină, 
pe deasupra relațiilor de grup, și cred că iritația nu e bun 
prilej de critică nici pentru critic, nici pentru scriitor. Cînd 
cineva se mînie la lectura sau analiza unei cărți, în loc să 
observe pur și simplu și să afirme sau să nege valoarea im
pasibil, respectînd adevărul, rezultatul iese din sfera lite
raturii. într-adevăr, de cîte ori nu se constată că spiritele 
irascibile propun asupra scriitorului sau criticului măsuri de 
ordin administrativ? Tonul acesta amenințător a devenit cel 
mai regretabil în ultima vreme

— Cum ati vedea soluționată această problemă 7
—■■ Cred că este o chestiune de civilizație. într-un me

diu presupus cult, asemenea manifestări ar trebui să fie ex
cluse. O istorie a literaturii reclamă vocație, dar și muncă, 
lectura a mii de volume, meditație, renunțare la toate satis
facțiile pentru satisfacția de a viețui un timp îndelungat nu
mai în lumea cărților, a singurilor prieteni fideli. Vă închi
puiți că fără aceste condiții elementare lucrul e anevoie 
de efectuat.

— tmi imaginez, și am credința că, Împreună cu tine
rețea dumneavoastră veți duce totul plnă la capăt. Vă mul
țumesc pentru bunăvoința acordată.

MATEI ALEXANDRESCU

EUGEN ȘTEFAN BOUȘCA : „Voroneț în noapte'
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BOUȘCĂ:EUGEN ȘTEFAN Voroneț

noastră

cronica muzicala

au fost 
cu sla- 
atunci, 
uite că

de oameni 
acești îna-

Hotărît, Eugen Boușcă e una din personalitățile cele 
mai oriqinale, ca desen și cromatică, ale picturii noastre 
contemporane. Fecund si exiqent cu sine, torturat de ma
rea tentație a perfecțiunii, pasionat de cunoașterea te
zaurului artei universale și observator ingenios al vieții 
sub formele ei multiple; el se înscrie în categoria figu
rilor efervescente pentru care existența se confundă cu 
creația. Arta sa, asa cum se Televă din cele aproape pa
truzeci și cinci de tablouri în ceracolor (expuse în sala 
.Victoria"), frapează prin inedit și reține prin atmosfera 
densă de poezie. Euqen Boușcă e, înainte de toate, o 
conștiință patetică, temperament întrebător si pasionat 
preocupat de probleme, exuberant și reținut, neliniștit și 
contemplativ, un artist al cărui ethos transpare din orice 
cadru. Nu putem renunța la constatarea că. în acest et
hos, sentimentul patriotic si bucuria Vieții acționează ca 

51 trăsături convergente, potențîndu-se reciproc.
Prin urmare. Ceahlăul, Valea Ozanei, monumentele 

de la Voroneț, Humor sî Putna, Cetatea Neamțului și 
celelalte reprezintă, în viziunea acestui poet, vibrații ale 
istoriei și piloni ai permanenței noastre în arcul carpa
tic. Transfiqiirăte liric prin intermediul culorii, frescele 
șterse de vreme din prima jumătate a secolului al XVT-leâ 
și scoarțele țărănești de la Humor dobîndesc, în interpre
tare plastică modernă, o expresie spirituală cu rezonanți* 
profunde. Punînd în valoare combinațiile cromatice ale 
vechilor maeștri ai frescei, dinamismul si echilibrul de
senului, Euaen Boușcă înfăptuiește un act de cultură ă 
cărui semnificație trebuie subliniată cu toată tăria; Exce
lent cunoscător al picturii murale de acum cîteva' secole; 
artistul aduce în fata ochilor noștri uimiți paqini de artă 
pe care mult timp le-am iqnorat.

S-a spus, pe drept cuvînt, că a cunoaște ceva în
seamnă a iubi. Eugen Boușcă" ne face să descoperim cu 
încîntare o epocă românească de Renaștere. în ■ care im
pulsurile pornite de la Bizanț s-au modificat potrivit ar
hitecturii și școlii de pictură din Moldova. Ne-am obișnuit 
să afirmăm că pictura românească începe tîrziu, în Se
colul al XIX-lea, dar Eugen Boușcă demonstrează că meș
terii anonomi de la Suceava ajunseseră La rafinament, la 
o excepțională știință a ritmului și la o adevărată vir
tuozitate a culorii. In ciuda vicisitudinilor istorice, ano
nimii de la Suceava au dat expresie unui stil în care re
cunoaștem ca specific românești luminozitatea și contac
tele cu natura. Cînd Eugen Boușcă include în același ca
dru un fragment de frescă și flori de cîmp, nu face decît 
să ilustreze că meșterii de demult lucrau pornind de la 
florile și pămîntul nostru.

Nici vorbă, Eugen Boușcă e un romantic. Picturile 
sale nu ne oferă așadar fotografia trecutului, ci poezia 
amintirii, în care intră bucuria, suferința, înălțările și 
fiorul eternității. Arta lui e într-un sens revelația unui 
suflet complex, care știe să afirme convingător contribu-

„Tango la Nisa" face carieră scenică. 
Lansată la lași în ianuarie, piesa a trecut 
apoi la Craiova, Cluj și București, urmînd 
să fie reprezentată la Galați și Constan
ta. De asemenea, studiourile cinematogra
fice „București* au inclus-o în repertoriul 
lor.

Cum se explică această circulație rapi
dă, această viată intensă a textului dra
matic scris de lacoban? Simplu: prin ca
litatea lui, prin aerul proaspăt, de since
ritate și adevăr, pe care îl aduce în mij
locul unei dramaturgii ce se zbate între 
prețiozitatea filozofică a pieselor fals-isto- 
rice și experiențele formalisto-savanto-imi- 
tative ale celor moderne, lacoban nu s-a 
sfiit să scrie o piesă-reportaj despre oa
meni desprinși din cotidian, despre tineri 
și vîrstnici aflați unii la incepuful drumu
lui în viață și punîndu-și dramatic proble
ma opțiunii, iar alții, dimpotrivă, găsindu- 
se la ceasul recapitulării, al concluziilor și 
trebuind să răspundă la foarte grele în
trebări despre ceea ce au fost, despre 
cum au înțeles viața și datoria și excesul 
de datorie și jertfa de sine și excesul de 

enunțuri, 
prea gra
și nici nu

sitatea înțelegerii acesteia și a acordului 
cu ea, iată substanța dramatică ce con
feră autenticitate „furiosului* Corneliu și 
aparent echilibratei Petra. Vicepreședin
tele — personaj de o construcție originală, 
o adevărată „fișă* (cum zice lacoban) în
tocmită în urma studiilor pe viu — are și 
el neînțelegerile lui, chinuitoare, cu impli
cații tragice. Este omul care o viață în
treagă s-a uitat pe sine și n-a știut decît 
datoria, este un tip de activist devotat, 
care a slujit o cauză nobilă, dar care, 
ca orice om, a putut greși sau exagera. 
Și lacoban îl surprinde la ora întrebări
lor, a confruntării cu el însuși și cu o ge
nerație nouă pentru care, în fond, s-a 
jertfit și care nu-l înțelege decît după ce 
îl „disecă* și-l analizează. E un proces 
dificil, cu implicații dramatice și autorul 
„Tangoului* l-a 
două generații și 
gâturi și hiatusuri

Cum spuneam,
— care înscriu piesa într-o strictă actua
litate — se bucură de un tratament discret, 
împins ușor spre comedie, într-un text de 
mare sinceritate, extrem de comunicativ. 
Prima calitate a piesei, care-i explică suc
cesul aici trebuie deci căutată în înde- 
mînarea, în talentul autorului de a fi tra
tat o temă dificilă pe un ton de mare ac
cesibilitate, într-un text dramatic simplu si 
frumos.

Reprezentanția de la Teatrul Giulești pe 
care o semnează Geta Vlad (regia), San
da Mușatescu (scenografia) și Lucian lo- 
nescu (ilustrația muzicală), mizează foarte 
mult pe simplitatea textului și pe valen
țele lui de comedie, trecînd cam reoede 
peste rezonanțele intime, peste implicați
ile grave care n-gr fi avut nevoie decît 
de cîteva accente ca să se pună integral în 
valoare. Geto Vlad a imprimat un ritm prea 
alert nu numai dialogului — ceea ce face 
să se piardă mult din savoarea replicii — 
ci și dinamicii interioare a dramei per
sonajelor, acestea ne mai avînd timp să se 
deschidă deplin spre public, să-și comunice

intuit perfect, opunînd 
descoperind intimele le- 
dintre ele.
aceste grave probleme

jertfă. In ciuda acestor 
piesa nu este nici greoaie, nici 
vă, nici dldactico-moralizatoare 
recurge la rezolvări facile și fa șabloane. 
Dimpotrivă, ea este o scriitură dramatică 
plină de poezie, de farmec tineresc, de 
jovialitate, tratînd probleme serioase pe 
un ton de comedie lirică în care infiltra
țiile tragice au o rară discreție și invită la 
meditație îndată după ce rîsul s a termi
nat și după ce peste scenele de cald li
rism s-a lăsat cortina. Este surprinzător 
cum reușește lacoban (în aceeași măsură 
în proză și în teatru) să realizeze o solidă 
unitate între tonul glumeț, între replica de 
haz (care nu se ferește nici de calam
bururi) și intimitatea gravă a temei tra
tate. Oamenii din „Tarigoul* său sînt chî- 
nuiți interior, se zbat între înțelegere șl 
neînțelegere, între dorința de a se realiza 
după o formulă proprie și realitatea o- 
biectivâ care le impune formula ei ; nece-

ția noastră Ia cultura uni
versală. Distingem în pre
ferințele artistului o expli
cabilă admirație pentru mo
numentalul renascentist și 
pentru oamenii care 
în stare să cultive, 
bele lor forțe de 
grandiosul. Să nu se 
Moldova, în timpul lui Ște
fan cel Mare, nu avea, se 
pare, mai mult de cinci su
te de mii de oameni. Insă 
construcțiile epocii 
lează, — păstrînd 
țiile — cu castelele 
de pe Loara. Eugen

echiva- 
propor- 
feudale 
Boușcă 

subliniază pentru noi, din perspectiva 
ai secolului ciberneticii, lecția transmisă de 
intași: datoria de a fi noi înșine.

Specificul construcțiilor lui Eugen Boușcă e vertica
litatea, «iar cu alte particularități decît ale stilului gotic. 
Tendința ascendentă spre cer vine, la acest călător prin 
natură, de la munți și de la brazL Bizantinismul și suges
tiile Renașterii apusene 6înt autohtonizate. Fizionomiile a- 
tungite ale lui El Greco și grațiosul aparițiilor boticelliene 
erau adecvate altei lumi. Eugen Boușcă desenează dan
suri și jocuri tinerești cu spontanietatea maeștrilor de 
fresce, imprimîndu-le o vitalitate de neconfundat. Surîsul 
Liniei și jubilația culorii sugerează un amestec de basm 
și realitate ideală. Și pentru că am rostit cuvîntul basm, 
Eugen Boușcă are fantezia aprinsă a unui vechi povesti
tor persan. Toate tablourile sale pendulează, dealtmin- 
teri, între povestire și evocare. Marele lui secret e de a 
scoate în relief, prin simplificare, esențialul, ca în folclor. 
De remarcat, de asemenea, ca ansamblu, mirajul repre
zentării simfonice, pictura devenind o simfonie 
armonice, o simfonie care 
dar ascultă de sentimentul

Pentru a încheia, arta 
greșit, din aceleași izvoare 
Emiinescu și miracolul Sadoveanu. Explicația sensibilității 
lui ține de contactele multiple cu pămîntul patriei. In tot 
ce creează acest talentat artist, descoperim solidaritatea 
cu marile exemple ale înaintașilor, unii necunoscuți ca 
pictorii de la Voroneț, alții care s-au numit N. N. Tonitza. 
Ștefan Dimitrescu sau alții.

de tonuri 
regulilor,nu se conformează 

disciplinat.
lui Eugen Boușcă
din care s-a ivit poezia lui

vine, ne-

CONST. CIOPRAGA

de MIRCEA RADU IAC0BAN
intime, și opărind, de 
ușor frustrate de 
care textul le-o 
au interesat-o

sub- 
con- 
mai 

decit

arderile, frămîntările 
aceea, ușor sărăcite, 
stanța dramatică pe 
ferea. Pe regizoare 
mult faptele cu sensul lor imediat, 
rezonanțele intime ale acestora, decit im
plicațiile lor nerostite dar intuibile la o 
lectură atentă. Rezultatul lucrului regizoral 
este, de aceea, o comedie alertă, de bu
nă factură, totuși, în ciuda unei oarecari 
unilateralizări a textului. Ceea ce face Ge
ta Vlad este o ipoteză posibilă asupra 
.Tanqoului la Nisa*, o ipoteză ne care 
publicul din seara premierei a primit-o cu 
entuziasm.

Distribuția, în general bună, a impus 
pe Peter Paulhoffer în rolul lui Corneliu, 
pe Corado Negreanu în rolul Barmanu
lui și pe Costel Gheorghiu în complicata 
partitură a Vicepreședintelui. In interpre
tarea inteligentă a lui Peter Paulhoffer, 
Corneliu străbate un drum complicat de 
la furie gratuită, nonconformism facil și 
poză teribilistă, la înțelegerea de sine, la 
autodescoperire, la umanitatea sa funcia
ră de care nu avea cunoștință, l-au re
ușit mai ales scenele de confruntare cu 
vicepreședintele, în care replicile celuilalt 
deschid treptat porțile închise ale sufle
tului său. Costel Gheorghiu a conturat un 
om chinuit de întrebări, întors adînc în 
sine după ce o viață întreagă a trăit pen
tru alții. Tonu| cam aspru însă nu-și gă
sește întotdeauna justificarea, trecînd pe 
alături de sentiment. Corado Negreanu 
impune un personaj foarte autentic, un 
barman șiret, servil și impertinent, după 
caz. In rolul principal feminin, Dorina La- 
zăr este o prezență modestă, stîngace 
chiar în prima parte a spectacolului, re- 
venindu-și abia spre final în cîteva scene 
lirice. Ceilalți interpreți (Athena Demetriad, 
Paul loachim, Ion Vîlcu, Sergiu Demetriad) 
fără a depăși o anume corectitudine, con
tribuie, fiecare, la succesul unui spectacol 
care, cum spuneam, a primit din partea 
publicului o aprobare entuziastă.

ȘTEFAN OPREA
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in ritmul funcțional, acel ritm 
lucrare într-un anumit scatiu 
în timp.

dispune de capacitatea
Însăși substanța muzicii 

! are forța de a transmite 
cit și ascultătorilor. In 
pe moment chiar interpretări

de a 
enes- 
acest 
felul

Concertul de deschidere al noii stagiuni s-a singula
rizat atlt crin reDertoriul abordat și prin ținuta realizării 
Iui, cit mai ales prin prezența ca solist a pianistului Aldo 
Cicolini (Franța).

Situarea In cap de afiș a unei lucrări enesciene 
(.Vox maris“ — primă audiție) legată probabil de con
cursul si festivalul internațional de curlnd terminate, ar 
putea să devină o tradiție a tuturor Începuturilor de sta
giune în orașul în care există un conservator care poartă 
numele marelui muzician român.

Poemul simfonic ..Vox maris* este una dintre acele 
compoziții de care te Îndrăgostești iremediabil de la 
prima audiție nu atlt datorită farmecului sonor intrinsec 
cit mai ales prin ciudata forță pe care o are de a se 
impune intimității sufletești a ascultătorului. Rar alcătuire 
muzicală in care comuniunea om-natură să apară cu o 
mai tulburătoare pregnanță. E ca și cum, intr-o Îngemă
nare a fascinației cu teroarea, ființa omenească înclinln- 
du-se în fața unei forțe care o copleșește, simbol și în
trupare totodată a veșnicei mișcări, a necontenitei deve
niri, sflrșește deodată prin a se recunoaște pe sine pro
iectată din afară la dimensiuni pe care printr-un nobil 
efort de conștiință le va accepta ca fiind ale sale proprii.

în interpretare, muzica lui Enescu presupune o cla
rificare in primul rlnd sonoră prin delimitarea clară a 
planurilor mari coloristice pe de o parte și a proemi
nentelor individualizate intr-un moment sau altul, ade
vărate puncte de sprijin, pe de altă parte. Succesiunea 
acestora din urmă este greu de urmărit atlt pentru inter
preți cit și pentru ascultători. Supunlndu-se unei logici 
subiacente, ea se impune percepției auditive abia a pos
teriori in timp ce, pentru cel ce execută muzica, devine 
limpede numai odată cu intuirea sensului mișcării și mai 
ales odată cu încadrarea 
interior care situează o 
sonor, proporționalizînd-o

Dirijorul fon Baciu i 
pătrunde cu naturalețe în 
ciene. Entuziast, Ion Baciu 
entuziasm atît orchestrei 
acesta reușește să impună 
discutabile sub raportul concepției și al realizării cum 
a fost cea a ,variațiunilor“ pe o temă de Havdn do 
Brahms.

Fraza muzicală a lui Brahms se caracterizează prin- 
tr-o tensiune interioară specifică ce se cere mai ferm 
conturată. Dacă interpretării realizate de orchestra ie
șeană nu i-a lipsit avintul, ea a păcătuit în schimb prin 
discontinuitate, prin dezechilibru sonor, prin neglijarea 
liniei mari, care să adîncească sensul și releve esența 
spirituală a muzicii

Pianistul Aldo Cicolini a marcat în mod hotărîtor 
concertul de deschidere al actualei stagiuni, transformln- 
du-1 într-un emoționant eveniment muzical. Cicolini dis
pune de posibilități tehnice intr-adevăr uluitoare, 
posibilități care, devenite prin ani de efort o forță in 
sine, solicită interpretul în sensul autodominării. Poale 
cea mai impresionantă calitate a acestui admirabil artist 
este marea sa putere de stăpînire. Soliditatea concepției 
sale și perfecțiunea realizării concrete, modestia de auten
tic slujitor al muzicii, sobrietatea atitudinii sale inter
pretative impun respectul, solicilind din partea audito
riului același efort de concentrare, de depășire a laturii 
de strălucire exterioară pentru a pătrunde în frumosul 
expresiv pur.

...Și pe deasupra, paradoxal, o cuceritoare sponta
neitate, un desăvîrșit firesc, o vigoare electrizantă, o 
luminozitate de pictură renascentistă italiană...

Manifestarea interpretativă a lui Aldo Cicolini a 
devenit și mai interesantă prin execuția celui de-al doi
lea concert pentru pian de Prokofiev, lucrare extrem de 
dificilă si ca atare greu accesibilă. Este recontorlanl 
pentru cel ce frecventează cu asiduitate sălile de concert 
să asiste la evadarea din limitele obișnuite ale reperto
riului pianistic. Concertul de Prokofiev care, la prima sa 
audiție a stîrnit nedumerire și chiar indignare, ne apare 
azi de o puritate și o limpezime clasică. Muzica sa de o 
mare frumusețe emoționează profund prin dramatismul 
său reținut, prin umorul cu nuanțe tragice, prin sens'bi- 
litatea ascuțită ascunsă sub un văl de fină autoironie. 
Interpretarea lui Aldo Cicolini a tost magistrală, de 
neuitat. Orchestra l-a secondat cu suficientă abilitate, 
creind prin elanul său stimulator ambianța psihică și 
muzicală aptă a favoriza desfășurarea solistică neslinje- 
nilă. Nu e de altfel prima dată cînd Ion Baciu face do
vada calităților sale de acompaniator. Insă, cum era și 
firesc, contribuția orchestrei nu s-a ridicat pină la pro
funzimea și subtilitățile expresive ale interpretului prin
cipal.

ULIANA GHERMAN



FALSUL MIT AL RESEMNĂRII
(Urmare din pag. 1)

■-creștere a prestigiului acțiunii umane, o ri
dicare pe cea mai înaltă treaptă valorică a 
idealului uman, căreia i se datorează marile 
cuceriri și realizări ale societății moderne, 
dar în unele situații el a putut fi și cauza 
unor îndepărtări de acceptarea unei „logici 
naturale" a faptelor, stînjenind spiritul acți
unii practice lucide, derutînd universul afec
tiv al lui „homo faber", sentimentul calm al 
limitelor și posibilităților sale reale. In acest 
sens umanismul și știința nu se contrazic, așa 
cum s-au grăbit să afirme o serie de exegeți 
ai societății moderne, ci se corectează reci
proc : umanismul orientînd cuceririle științei 
spre elevarea condiției umane, știința oferind 
umanismului posibilitățile concrete ale reali
zării sale, ferindu-1 de a întrerupe drumul in
sului uman în experiențe existențiale iluzorii 
sau absurde. Din această perspectivă, ceea 

■ce atîțiia dintre cercetătorii culturii noastre 
populare s-au grăbit să numească „resem
nare", spirit pasiv, fatalist etc. apare ca o 
condiție morală și logică a posibilității 
unei acțiuni practice calme și realiste, a 
păstrării unui echilibru interior în situați
ile cele mai grave și mai disperate ale vie
ții. Astăzi, cînd și știința și tehnica ne o- 
feră căile teoretice și practice ale reușitei 
acțiunilor noastre, sîntem, prin însăși natura 
lucrurilor, tentați să nu acordăm prea mare 
importanță stărilor spiritual-afective ce ne 
însoțesc în îndeplinirea acestor acțiuni i vesel 
sau trist, neliniștit sau calm, mașina din fa
ța ta își urmează de la sine funcțiu
nile stabilite, informația pe care o ai de tran
smis sau de asimilat este și ea general-dc- 
termănată etc.). Pentru omul premodem 
însă, starea de spirit interioară era de o de
osebită importanță fiindcă certitudinile lui nu 
puteau fi inițial obiective (depinzînd de un 
program științific stabilit și verificat, de o 
mecanizare tehnică capabilă să repete în 
timp aceleași operații sau de un aparat soci
al cu reacții legice nediscriminative), ci ele 
se nutreau, în mare măsură, din puterea sa 
individuală de a stabili, prin gîndire, condi
țiile viitoarei sale acțiuni. Iar pentru aceasta 
liniștea suflete :scă era o cond ție ce trebuia 
initial stabilită în fața realității ce urma a 
fi gîndită, transformată, înfruntată ele. De 
aici și necesitatea acceptării de la început 
a „logicii" existenței ei, de aici și deosebita 
importanță pe care „filozofia" nostră popu
lară o acordă inteligenței omului, aqerimii 
și iscusinței gîndului. (Eroii baladelor, ai 
basmelor și povestirilor noastre populare 

stabilesc, nu o dată, adevărate performanțe 
de istețime intelectuală, dezlegînd enigme, 
interpretînd fapte, prevăzînd situații, etc.). 
Mulțimea de proverbe, de gh'citori. de zică- 
tori, de cimilituri ale folclorului românesc 
apare ca o adevărată apologie a inteligen
tei active în continuă depășire de sine : „A- 
urul și arqintul prin foc se lămurează, iar 
omul prin bătaia cugetului său".

„Meșterul Manole" și „Miorița", două din 
creațiile cele mai reprezentative ale folclo
rului nostru, se nutresc de asemeni, dintr-un 
spirit al acțiunii și inițiativei, dintr-un sen
timent al luptei pentru ideal plnă la sacri
ficiul suprem sau al admiterii, ca, la fel de 
specific omului, și a succesului și a eșecu
lui. Manole, care Clădește și reclădește de 
atîtea ori o mănăstire, sacrificîndu-se pen
tru ea spiritual (fiindcă Ana nu reprezin
tă decît un „alter ego" afectiv al său) și fi
zic, are un univers de qîndire evident opus 
„resemnării" și nonacțiuniii. Ciobanul din 
„Miorița" este, la rîndul lui un adevărat sim
bol al voinței și forței de acțiune, cu o con
știință realistă a tuturor ipotezelor, final po
sibile, ale luptei sale cu cei care îl dușmă
nesc. Celelalte ipoteze rămînînd presupuse, 
prin însăși formularea ipotezei de care se 
ocupă balada : „Și de-o fi să mor / In cîmp 
de mohor...“, Ciobanul ține, și în această 
s tuație posib lă, să-și regizeze singur, după 
propria dorință, ceremonialul înmormîntării 
si o face cu o poezie lucidă și calmă, gin- 
dindu-se mereu ca însăși evenimentul extrem 
să nu tulbure mersul firesc, echilibrat al 
vieții celorlalți, fără a se simți distrus de 
vreun destin potrivnic, fără a se pierde cu 
firea sau implora ajutorul zeilor ca eroii ho
merici. „Și de-o fi să mor" reprezintă timpul 
viitor al unei conștiințe calme și lucide a 
realității sintetizată prin „așa este", după 
cum „așa a fost să fie" reprezintă o întoar
cere spre trecut a acesteia. Optimismului 
naiv și facil al celui care, plecînd la lup
tă, nu se gîndește și la posibilitatea înfrân
gerii și a morții și care, pus în fața acestei 
situații limită, începe să se văicărească și să 
slrge că viața este absurdă, „Miorița" îi o- 
pune pilda Ciobanului conștient de faptul 
ca lupta are nu numai înviinqători, ci și în
vinși, nu numai pe eroii idealului nobil, ci și 
pe ucigașii de rînd, mînați de interese mes
chine. asemeni „baciului vrîncegn" și a „ce
lui ungurean". Spre deosebire de unii teoreti
cieni duios-sentimentali, ce înclină să vadă 
în „Miorița" doar ideea „seninătății în fața 
morții", eu cred că această Baladă-primă a 
folclorului românesc este, în primul rînd, un 

cîntec al vieții, fiindcă însăși „seninătatea* 
Ciobanului în fața mOrții l(nu a celei f rești, 
ci prin uciderea sa posibilă de către vrăi- 
mași) apare ca un reflex firesc a unei con
cepții realiste și dialect'ce despre viață. Unii 
aduc, astăzi, „Mioriței" un fel de „critică" 
datorită lipsei sale de „optimism". Eu cred 
că valoarea acestei concepții populare des
pre om și viață nu trebuie măsurată aprioric 
nici prin optimismul, nici prin pesimismul 
ci prin realismul ei, fiindcă doar concordan
ța cu natura relațiilor umane reale și istorice 
poate condiționa valoarea ideilor ei și nu un 
optimism sau un pesimism proclamat în sine 
dincolo de realitatea umană în discuție. Rea
lismul, spiritul practic mereu deschis spre 
realitate al înțelepciunii populare poate fi re
marcat și prin forma primordial consțatativă 
a proverbelor și zicătorilor noastre, spre de
osebire de tonul imperativ al moralei reli
gioase de pildă. Proverbele românești, au, în 
genere, natura de sinteze generale ale unor 
întîmplări reale din care s-ar putea dezvolta 
oricînd o povestire, o pildă etc.: Cine fu
ge după doi iepuri nu prinde nici unul". 
„Mielul blind suge la două oi". Este în m>- 
terda imaginației fiecăruia dintre noi de 3 
înțelege de aici,. că „a fost odată unul care 
a fugit după doi iepuri" ș.a.m.d. Pare de-a 
dreptul comică atitud nea unor folcloriști care 
încercînd să „acopere" învățăturile „negative" 
ce s-ar putea desprindq din unele proverbe 
văd în ele o influență' a mentalității clase
lor (exploatatoare, a pătrunderii relațiilor 
burgheze în economia românească tradiți
onală etej Fiindcă astfel de proverbe 
Lnepedagogice" na fac decît să constate 

o situație reală, lăsînd celui care citește 
sau ascultă latitudinea. de a aprecia calea 
de urmat și doar orientindu-i această cale 
prin alte proverbe ce vorbesc despre re
lația dintre valoarea umană și omenie, bu
nătate, dreptate, înțelepciune etc. însăși a- 
ceastă libertate de alegere reprezintă un în
demn la acțiune individuală, intelectuală și 
practică, fiindcă este în natura spiritului de 
acțiune a se orienta într-o atitudine de de
liberare, de interogare cu sine însuși și cu 
realitatea cunoscută sieși și dorită de om. Și 
cum ar putea fi „resemnat" cel al cărui u- 
riivers spiritual este constituit din idei ce îi 
activează mereu gîndirea și îi propun me
reu o confruntare practică, individuală a în
temeierii gîndtirilor stale ? înțelepciunea 
noastră populară aduce nu un elogiu al acțiu
nii în sine, aii luptei de dragul luptei, ci al 
acțiunii bazată pe o dreaptă judecată a for
țelor și mijloacelor pe care le presupune, pe 
corectarea ei continuă după realitatea con
cretă. Proverbe de genul celui oare spune că: 
„Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea 
din tîrg", își au întemeiate sensurile adinei 
în relevarea unor astfel de idei ale corela
ției necesare dintre ideal și realitate. Doar 

atunci cînd sinteza dintre gîndirea acțiunii 
si înfăptuirea ei practică se realizează, devi
ne posibilă judecarea adevărată și aprecierea 
realistă a situației; de aceea și aspiră pro
verbul : „Dă-i, Doamne, omului mintea lui 
cea din urmă". Filozofia lui „așa a fost să 
fie" aduce Insului angajat în lupta pentru în
depărtarea unei situații dăunătoare, ostile sau 
neprielnice dispersarea de acele tulburări a- 
fective ce ar putea stînjeni aprecierea reală 
a situației, tinde să asocieze unui „homo fa
ber" capabil de muncă un „homo sapiens" ca
pabil de gîndire. Cînd întreagă înțelepciunea 
noastră populară este orientată spre proslă
virea „omului care sfințește locul", apare cu 
claritate faptul că „așa a fost să fie" nu s-a 
spus stînd cu mîinile în sîn în timp ce for
țele potrivnice ale naturii îl loveau pe om 
sau în timp ce vrăjmașii îi cotropeau Pămîn- 
tul, nu s-a spus așteptînd pasiv un rău a că
rui venire era previzibilă, ci doar alunei cînd 
răul a intervenit pe neașteptate și cînd stă
vilirea lui imediată s-a dovedit imposibilă 
pentru puterea omului. A accepta existența 
răului și întemeierea lui reală cu aceleași 
„drepturi" ca și a binelui nu echivalează cu 
pasivitatea și credința fatală în imposibilitatea 
depășirii lui, ci această atitudine reprezintă 
doar terenul de conștiință pe care idealul, as
pirația și dorința își descoperă obiectul ac
țiunii lor și prin aceasta pot să-și evalueze 
căile posibilității lor de a-1 depăși. Prin idea
lurile spre tăria de caracter, spre calm și echi
libru în cele mai diferite împrejurări ale vieții, 
(stări de spirit ce nu se pot întemeia decît 
în acceptarea existenței dincolo de dorința 
omului asupra devenirii ei) fi'ozofia noastră 
populară își dezvăluie filiații deosebit de adinei 
cu stoicismul greco-latin depășind însă, 
printr-o orientare practico-realistă și prin 
interesul pentru satisfacțiile vieții materiale, 
comune, caracterul în mare măsură specu
lativ, spiritualizant și ascetizant al acestuia. 
Nu mi se pare întîmplător faptul că un în
vățat ca Dimitrie Cantemir, care a manifes
tat ațîta interes pentru studiul culturii nea
mului său, își încheia acea operă genială 
care este „Divanul..." cu „Ale stoicilor po
runci zece". Desigur, în aprecierea profilului 
spiritual al unui popor pot fi întîlnite nu nu
mai calități, ci și lipsuri, nu numai trăsături 
integrabile universului valoric actual, ci și 
neintegrabile, d=r a prezenta, într-o notă de- 
valorizantă. valori ale culturii sale mi se pa
re la fel de condamnabil pe cît de inoportu
nă este încercarea de „pozitivare" a părților 
„negative" ale rrept lității populare tradițio
nale. De aici și străduința acestui articol de 
a propune dezvăluirea caratelor ascunse 
ale unor dimensiuni spirituale atît de multă 
vreme umbrite sub eticheta calpă a „resem
nării".

MIKLOS IANCSO
ÎNTRE MlNIE Șl TANDREJE

Odată cu prezentarea in 
premieră a filmului „Așa am 
venit", alte două pelicule ale 
lui Miklos Iancso — „Liniște 
și strigăt" și „Sărmanii flăcăi" 
— au fost reluate pe ecranele 
cinematografelor bucureștene, 
oferind amatorului cinefil po
sibilitatea unei confruntări sub
stanțiale cu întrebările grave 
și răscolitoare adresate publi
cului de regizorul maghiar.

Dacă spectatorul mai are 
proaspăt în memorie și celălalt 
film neinclus în actuala scurtă 
rtfrospectivă, „Roșii și albii", 
pentru el va fi evident acum, 
mai mult decît la vizionarea 
separată și distanțată în timp, 
că între toate filmele lui Mik
los Iancso circulă o tensiune 
de aceeași înaltă frecventă și 
că înțelesurile lor se sus(in și 
se luminează reciproc, armn- 
nizîndu-se în perspectiva unei 
opere unitare.

Cei doi poli, în funcție de 
care această operă își defi
nește axul propriu de rotație 
și echilibru, s-ar putea numi 
durere si vis, mînie si tan
drele. Ea își poate expune une
ori cu predilecție fața sum
bră, ca în „Sărmanii flăcăii", 
ori să se lase contemplată mai 
insistent sub un jet de lumină 
odihnitoare, precum în „Așa 
am venit", dar totdeauna în 
adîncurile sale fecunde. încăr
cate și transmifătoare de emo
ții omenești obsesive, se vor 
descifra ravagiile acelei surde, 
inegale și perseverente lupte 
iscate cîndva între cruzime si 
candoare, între blîndete si ab
jecție, între orgoliul puterii și 
umilința demnă, care continuă 
să provoace atî'ea crize în e- 
xistența lumii și a individului, 
îneît orice ignoranță, orice ui
tare echivalează, în fapt, cu 
o abdicare de la comandamen
tele conștiinței.

Din capul locului, regizorul 
ține să rupă vălul iluziilor, 
țesut adesea inconștient de în

clinația spre comoditate a fie
căruia și face să irumpă pe 
ecran violența, prezentă ori
unde există inegalitate între 
oameni și folosită tocmai spre 
a perpetua această inegalitate, 
cu tot cortegiul de nedreptăți, 
abuzuri, trădări, înșelări, vi
clenii, vînzări ale sufletului și 
pîngăriri ale trupului duse plnă 
Ia crimă. Și „Sărmanii flăcăi" 
și „Liniște și strigăt" debutea
ză cu cîte un asasinat, arun- 
cînd spectatorul, o cl pă amă
git de calmul primelor sec
vențe, în plină teroare. Este 
simptomatic pentru intențiile 
lui Miklos Iancso cum începe 
„Liniște și strigăt". Pe ecra
nul lat se destășoară panorama 
unui peisagiu mirific și dacă 
n-ar fi lumina crepusculară, 
ușor nelnișlitoare, impresia 
de seduefie s-ar naște ca Ia 
„Sunetul muzicii", bunăoară. 
Dar tentația de a te abandona 
contemplației este retezată ime
diat de febrilitatea cu care a- 
para'ul de luat vederi trece 
nepăsător peste frumusețea în
tinderilor, scormonindu-le bă- 
nuitoi dincolo de aparente. Si 
dincolo ? Dincolo chiar are loc. 
nerușinată, hidoasă, revoltă
toare. crima I Dinspre orizont 
se aprop'e silueta a doi inși, 
puțind părea că se plimbă. Un 
al treilea, ca din întîmplare. 
le taie calea, însă nu tot ca 
din întîmplare, înarmat. Cei 
dinții vin discutînd. precum 
nis e drumeți curioși să se des
coase reciproc. Abia urmarea 
discuției va arăta că, de fant. 
unul lua celuilalt un perfid in
terogatoriu, în speranța să-si 
adoarmă scrupulele față de 
mișelia ordonată de care se 
pregătea să se achite. Nu vroia 
decît să audă din gura celui 
interogat că într-adevăr fu
sese înrolat în rîndurile acelor 
gărzi muncitorești acum scoa
se în afara legii, spre a-I pu
tea trimite împăcat în bătaia 
puștii jandarmului anume în

sărcinat să Ie plodească dru
mul. Ca piesa să fie jucată 
plnă la capăt, călăul nu-și lea
pădă masca fată de victimă 
nici în ultima clipă: el dă 
semnalul execuției pe la spate 
cu gestul cinic de a-1 trimite 
pe condamnat să-i aducă o ra
mură înverzită din tufa ce se 
încăpățîna să afirme inocentă 
triumful vitalității pe rlpa ni
sipoasă, pustiită, rău prevesti
toare. Odată declanșate îm
pușcăturile ucigașe. blîndele 
coline si cîmpiile amețitoare, 
cu tufele toate și pădurile lor 
înfoiate, peste care aparatul 
continuă să lunece cu volup
tate aproape, în loc să mai 
constitue o fascinație, devin 
brusc niște sinistre cutii de re
zonanță, amplificatoare halu
cinante pentru dramele căror 
le slujesc de fundal. Este sur
prinzător cît de puternică se 
cristalizează senzația agresivă 
de asediu în ambele filme ale 
lui Miklos Iancso, subliniată 
tocmai de imensitatea spațiu
lui, în care, singure, privirile 
au îngăduința să evadeze ne
putincioase, zadarnic.

în „Sărmanii flăcăi" senza
ția aceasta prinde corp si mai 
proeminent prin claustrarea 
protagoniștilor acțiunii, efectiv, 
între zidurile închisorii, ca un 
țarc, de unde ies numai pen
tru a fi batjocoriți sau pentru 
a întîlni moartea. Și, deși fap
tele se petrec în urmă cu o 
sută si mai bine de ani, narînd 
hăituirea și curățirea unor cete 
de haiduci răzvrătiți contra 
grofilor latifundiari, perspec
tiva din care se operează re
constituirea poartă într-atîla 
pecetea experiențelor tragice 
ale lumii contemporane, îneît 
sentimentul spectatorului este 
că asistă la procesul și denun
țarea acelui coșmar de urmă
riri, prigoane, lagăre și asasi
nate colective, alcătuind pen
tru noi teribila realitate a „uni
versului concent raționat" 1 Pa

rada finală, imaginată ca o 
farsă grotescă, în stilul crud 
al unui Fellini, are menirea 
să destrame orice eventuală 
amăgire în posibilitatea fru
museții, a purității, cită vreme 
în raporturile dintre oameni 
mai intervin oprimarea, sus
piciunea, amenințarea forței 
cu efectele lor dezastruoase.

Sub efectul șocului produs 
de Miklos lancsă și ca o ilus
trare a faptului că reaizhrul 
maghiar interzice impasibilita
tea, judecata distantă și „rece", 
comentariul riscă un patetism 
pe care filmele nu-I au — ori. 
mai bine zis, refuză să-l ex
teriorizeze. încordat în mînie, 
regizorul își comprimă orice 
lirism, lăsînd să fluture, peste 
imaginile de bo’.gii, doar o tan
drețe mută ,ca o eșarfă sedu
cătoare în zarea speranței, de 
telul acelui nud care înflorește 
Ia un moment dat în cîmpul 
vizual spre a simboliza desbră- 
carea de orice convenții, puri
ficarea absolută in confrunta
rea cu destinul.

De două ori, apariția nudu
lui, semnificînd reducția la o- 
sențe, marchează contrapunctic 
în viziunea lui Miklos Iancso 
soartă eroilor săi. O dată în 
„Sărmanii flăcăi", într-o scenă 
cutremurătoare de Inchiziție, 
în. care trecerea fetei goale 
printre vergi exprimă limita 
paroxistică a teroarei și de
gradării omului. Altă dată. în 
„Așa am venit", cind trupul 
altei lele goale, fugărite peste 
imașuri cu priviri senzuale, 
închipuie, palpabilă, apropiată, 
promisiunea unei bucurii pe 
care condițiile schimbate do 
viață nu vor întîrzia să o îm
plinească. „Așa am venit" vrea 
să înfățișeze tocmai cum re
vin în sufletul omului, elibe
rat de opresiunea barbară, sl 
sentimentul justiției, și puterea 
de a se dărui altuia, și tot ce 
înnobilează ființa, făcînd-o să 
merite încrederea și afecțiu
nea deplină și, Ia urma urmei, 
să-și justifice locul sub soare. 
Pare curios că acum, cînd a- 
sistăm la deschiderea largă a 
orizonturilor, regizorul să fo
losească ecranul înoust, dar el 
o face anume pentru a con
centra atenția asupra mișcă
rilor sufletești traduse în ges

turi mărunte, în reacții imper
ceptibile. Altminteri, toate ele. 
mentele filmului exprimă o ex
pansiune vitală ilimitată. de- 
bordind cu mult peste maigi- 
nile ecranului și spre acele 
fundaturi profunde, spre care 
aparatul caută cu nesaț să ghi
cească un viitor încă greu da 
știut cît de ferit va fi de ta
rele trecutului.

Asemenea filme în care „li
niștea" întinde mari spatii me
ditative pentru ca „zgomotul" 
păcatelor omenești să se vadă 
cît jignesc cu stridența lor ar
monia lumii, poartă în struc
tură distincția idealurilor afir GEO ȘERBAN

mate discret, adică artistic, e- 
moționant. Deși Miklos Iancsd își 
construiește peliculele plnă în 
cele mai infime detalii cu o re
marcabilă exigentă profesiona
lă, regizorul maghiar nu lasă 
nici un moment să se simtă po
vara travaliului, ceea ce este 
în el, inevitabil, artificiu, con
venție și efect premeditat. 
Spontaneitatea inspirației sale 
se păstrează intactă și se trans
mite spectatorului sub forma 
participării, trăirii integrale a 
filmelor și integrării lor în 
propria-i experiență de viață.
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TRAGE
Să nu stîrnim incendiul.
Trage cenușă peste jarul încins I
Tot nu-l vom stinge.
Mocnit va arde intr-una,
Aprig, mistuitor, dar învins.

Suntem ai adîncului. 1
In singele nostru j • I _.
suferă demonul: veșnic damnatul, tiranul
Trage peste focul din suflet cenușă 1
Să-ncingem mai crincen vulcanul.

CREDEAM CĂ SUFERI

Credeam că suferi de-o boală cerească 
suflete biet, omenesc.
Ci ispășești obșteasca osindă. 
suflete, semenul meu.

Inger secat de răni pămintești, 
de ce îți mai cauți fantasma în cer î 
întrebi suferind mă închin, 
noroiului îndumnezeit prin durer»

TĂCERE

M-ai învățat tăcerea.
Să-nlănțui simunul durerii 
Nădejdilor să nu le dau glas. 
Am învățat tăcerea

Numai eu vă aud, 
neliniști, dezamăgiri, 
spaime, muribunde iluzii. 
Numai eu vă aud.

Tăcere, singurătate I _ >
Lespezi peste mormintele interioare, 
în care gem îngropați de vii.
Să nu se audă, să nu se audă.

’ 1 ■ . I

M -am deprins cu tăcerea, 
cu îndărătnica, nepătrunsa tăcere- 
Clipă de clipă mă-nveți 
lume, sâ tac. Clipă de clipă 
mă pregătești pentru liniștea mare

CRIZANTEMĂ

Te duci și tu, crizantemă.
Cobori in tărimul tenebrelor reci. 
Zadarnic te-ai îmbrăcat in metale 
Te duci și tu, crizantemă.

Voiai să învingi, prefăcută 
in giuvaer, biciuitorul ger ...
Inima nu ne-o putem dura din metal. 
Te duci și tu, crizantemă.

SUMBRE JIVINE

Sumbre jivine scurmă la temelia făpturii, 
Cind am devenit acești demoni, mistreți î 
Erau frumoși. Aveau aripi și harpe 
Cind s-a stins lumea ? Cind s-a întunecat ?

Vulcanul curînd va irumpe H 11
Torță, făptura, țișnită din iad,
Unde e cerul ? Susul, în noaptea făpturii, e jos. 
Zborul — erupție-ntoarsă.

Ne rupem marginile, și cerul nu ne primește 
Destrămați, ne surpăm in noi înșine, 
In torentul de foc: acest brîu 
Cu care sintem legați de infern, 
Asemenea pruncului in pintecul mamei.

Da,, casele moarte stăteau 
; în picioare. Cind putine
le spărturi căscate în 
pereți îngăduiau qrinzi- 

lor să-și expună capetele 
zdrențu.te, un pat plana imo
bil —- fluture într-un insectar 
gigantic — un covor se înăl
ța atunci, crispat ca un cort d» 
tablă. Statuia desprinsă de pe 
frontonul crăpat căzuse în pi
cioare și, pe jumătate înfun
dată în cenușă, femeia de 
smoală își mai întindea bra
țele într-o zadarnică rugă a- 
dresată firmelor mototolite si 
carcaselor metalice răsărind 
din uniformitatea cenușie. Dacă 
putea trece cu vederea geamu
rile pulverizate în care soarele 
țipase orbitor, în care se perin
daseră chipuri, fațadele păreau 
de cele mai multe ori neatinse, 
deși invariabil îndoliate de o 
vopsea neagră, ieftină și tare 
veche; atît de veche. înqît 
crăpase pretutindeni. Dar, ne
gre în adîncime, crăpăturile nu 
lăsau nici o speranță.

Ca niște hipertroiiate labe de 
curcan ridicate spre soare, lip
siți de frunze, copaci de zgură 
sprijineau un cer neverosimil, 
derizoriu de albastru în liniștea, 
acum inutilă, din care flori si 
cactuși dispăruseră. Florile si 
cactușii erau demult cenușă, 
ca gîndurile, pături sterpe, lin
țoliu peste cadavrul fără ca
davre.

Simpla adiere stîrnea pulbe
rea stratului de deasupra. Pre
făcut brusc într-o coloană roti
toare crescută pînă la înăl
țimea celui ce respira acolo 
unde răsuflările fuseseră curma
te, vîrtejul mort începea să 
alerge cu iuțeală dementă. Dar, 
oprită curînd în fața unui ob
stacol inexistent, sfîrleaza ver
ticală intra în panică și țonă- 
ia pe loc, șovăia o clipă, se re
pezea buimacă la dreapta, la 
stînqa, înapoi, febrilă de parcă 
s-ar fi potrivit de pe un picior 
pe altul în vederea unui ultim 
și desnădăjduit asalt. Se răzgîn- 
dea însă tot atît de fără veste 
cum pornise și gonea Ia fel 
de absurd îndărăt, jucînd sa
cadat în jurul lui de parcă s-ar 
fi străduit să-i transmită un 
mesaj ce nu mai putea fi ex
primat decît prin totala inco
erentă a mișcării.

Ca gîndul unui copil, își 
spunea atunci, iar privirile-i 
lunecau descurajate de-a lungul 
străzii ucise. Vîrtejul se în
șuruba în stratul de cenușă. 
Totul încremenea din nou sub 
cerul albastru și el mergea mai 
departe printre șirurile atît de 
familiare ale pereților calcinați, 
în care se răsuceau cercevele 
negre și porți umflate ca tru
purile unor înecați. Lemnul pă
rea muncit dinăuntru sub pu
terea unei drojdii malefice, dar 
drojdia întunecată venise din 
afară. Lemnul era nevinovat, 
s-ar fi putut face din el orice.

Aici fusese piața. Haosul din 
mijlocul ei, un călăreț de ga
lopul încremenit al căruia se 
tociseră veacuri. O treabă de 
rutină, își spuse, o făcuse de 
nenumărate ori în săotămînile 
de practică și singura noutate 
consta în faptul că-și sfîrșise 
studiile, primind cea dintîi mi
siune. De ce se s’mțea neli
niștit ? Ca pentru a căuta răs
punsul, privi pe rînd clădiri
le monumentale ce închideau 
piața.

Dominînd-o, de la înălțimea 
frontoanelor, într-o nobilă suc
cesiune de alegorii, femei și 
bărbați de piatră își păstrau cu 
încăpățînare iluziile, iluziile ce
lor ce născoceau alegorii într-a 
epocă ce mai păstra iluzit 
Epoca și iluziile dispăruseră, 
dar piatra era tenace. Pînă la 
urmă, nici nu greșea, poate.

Urcă scara largă, ocolind 
umbra frîntă a omului, așter
nută ca un preș peste trepte. 
Porțile deschise atîrnau strîmb 
în balamale, praful și cenușa 
pătrunseseră între pereții ma
sivi, îmbrățișînd picioarele co
loanelor de marmură. Cu miș
cări egale poruncite de o ciu
dată mirare căreia nu-i price
pea obiectul, își scoase ranița, 
o lăsă peste stratul mort și se 
pregăti să recheme, ca de obi
cei, noaptea dinainte, ultima 
noapte. își auzi răsuflarea. 
Stabili contactele. Semnalul cu
noscut distilă sunetele de aver
tisment. Atunci împinse acul 
și se pomeni cufundat într-o 
beznă, pe care-o percepu în
dată ca diferită. Dar nu prin 
absența luminii. Deși le aștep
ta. tresări auzind sunetele vie
ții și se repezi fără să vrea 
în dreptul unei ferestre, trecînd 
imprudent pe lîngă portarul a- 
dormit, care apăruse în qhe- 
reta lui.

Piața era luminată de globuri

incandescente, călărețul încre
menit în galop părea spoit cui 
aur. Lumini violente; explodau 
și se stingeau pe fațadele clă
dirilor, vehicole colorate fo
iau. mîrîiau scurt, dar ceea 
ce-1 tulbură într-adevăr fu mul
țimea oamenilor străbătînd pia
ța .Mergeau, vorbeau, rîdeau 
și gesticulau sub ochii lui, fără 
a vădi în nici un fel că bă
nuiau ce-i aștepta a doua zi și 
îngăduindu-i să trăiască alături 
de ei risipa timpului scurs cu 
atîta amar de vreme înainte.

tea pînă la el, înăbușite, ecou
rile. Ar fi vrut să le prelun
gească în timp, temîndu-se de 
clipa care avea să le împrăștie 
și de tăcerea prefigurînd cea
laltă tăcere, dejfinitivă. Dar, 
nimeni nu părea să se gră
bească în noaptea de vară, 
mereu alte perechi se iveau în 
piață și vehicolele se roteau 
în jurul călărețului, apărînd 
si disDărînd după legi necu
noscute.

Așa înaintă prin întuneric, 
golind metodic sală după sală.

— E totuși ciudat...
— Faptul că admir operele- 

de artă ? Am să-ți spun uni 
secret. Pînă la urmă, cred; 
că-mi plac mai mult cele vii.

Un zîmbet, în sfîrșit, ca răs
puns la zîmbetul lui chinuit. 
Și cît de cunoscute i se păream 
toate I

— Ei bine, admiratorule noc
turn, ai să pleci cu mine, chiar 
acum.

— Da ? Spune-mi, te rog, fe
tele care se ivesc noaptea pe 
neașteptate în muzee sînt în-

CERCUL
povestire științifico—fantastică

de VLADIMIR COLIN

a timpului care nu exista pen
tru el. Era un timp furat, în
viat din morți, timpul străin 
al unei lumi străine șl totul 
părea un spectacol de felul ce
lor pe care le văzuse de atîtea 
ori în facultate, totul fusese 
iremediabil și nu mai putea fi.

Ultima dată, pe Arhaura co
tropită de apele care acoperi- 
seră mărunta planetă, sufocîn- 
d-o, lumea artificial readusă la 
viață se afla angajată într-o 
sălbatecă luptă cu apele și, ală
turi de colegii de la Institutul 
de intervenție, urmărise zadar
nicele eforturi ale unor oameni 
condamnați, agățîndu-se pînă 
în ultima clipă de speranța că 
digurile febril înălțate aveau să 
reziste. Atunci asistase Ia zvîr- 
colirile omenirii condamnate si, 
deși le fusese neînchipuit de 
greu să nu sară în ajutorul; 
celor ce se prăbușeau sub pri
virile lor în neqrele ape vui
toare, deși profesorul fusese 
nevoit să le reamintească leqea 
care interzicea modificarea tre
cutului, izvor de catastrofe 
temporale cu urmări incalcu
labile, totul se înscria în or
dinea tragică știută. Acum în
să, viata pașnicei nopți de vară 
părea sinistră.

~~ Stei, spuse cineva, vor- 
bindu-i la ureche. Stei!

— Da.
— S-a întîmplat ceva ?
— Nimic, spuse Stei, dar își 

privi ceasul și văzu că, în
tr-adevăr, era în întîrziere. în
cep îndată.

în celelalte orașe trimișii fu
seseră, probabil, mai punctuali. 
Imbrățișă încă o dată cu pri
virea netulburata agitație a 
Piețu, apoi se trase îndărăt cu 
o ușoară strîngere de inimă 
Și urcă scara. Pregătise totul 
în timpul mort al orașului pen
tru a regăsi instalația în timpul 
Iui viu, dar nu se gîndea la 
asta. Imaginea pieții luminate 
îi juca înaintea ochilor și, din 
bucuria cu care primise cu 
cîteva zile în urmă vestea că 
avea să ia parte la o lucrare 
de salvare, nu mai rămăsese 
nimic. De fapt, bucuria naivă 
pălise încă de cînd începuse 
să pășească printre ciudat de 
cunoscutele fațade ale caselor 
vitriolate.

în lumina scăzută pe care 
piața o trimitea prin ferestre 
desluși, o dată ajuns la etaj, 
pereții acoperiți de succesiunea 
tablourilor. întunecate, formele 
statuilor creșteau din podea. 
Vedea de-ajuns pentru a se 
orienta, așa că se îndreptă fă
ră șovăială către fereastra din 
colț. îndărătul perdelei găsi 
capul transmițătorului. Coordo
natele de recepție fuseseră sta
bilite și nu-i rămînea decît să 
plimbe pîlnia strălucitoare prin 
dreptul fiecărei piese.

Absent, declanșă butonul. 
Tabloul imens, prins în ramă 
aurită, dispăru. Apăsă pe bu
tonul alb, făcu doi pași, de
clanșă din nou. Forma răvă
șită în bronz se volatiliză. O- 
bișnuit cu operat’ile de salva
re, nici nu încercă să-și închi
puie drumul fulgerător al pie
sei dezintegrate și materializa
rea ei în sala identică, recon
struită din vreme în parcul ci
vilizațiilor defuncte din inima 
Telmadonului. Deplasîndu-se 
prin fața operelor de artă se 
grăbea doar să ajungă în drep
tul cîte unei ferestre, de unde 
trăgea cu ochiul la forfota din 
piața luminată, care-și trimi-

în urma lui pereții despuiați 
păreau străpunși de nenumă
rate ferestre oarbe și spațiul 
se amplif.ca. Pătrunsese într-o 
încăpere circulară și îndrepta 
pîlnia către singurul bărbat de 
marmură înăltîndu-se în mijlo
cul ei ca un biet substitut al 
veșniciei, cînd o ușă se des
chise și îndată fu orbit de lu
mina căzută din tavan.

O fată speriată. Spunea ce
va si-si întinsese brațul către 
el și-i vedea degetele tremu- 
rînd. Mulțumi în qînd celor ce 
hotărîseră să îmbrace membrii 
ech pelor de intervenție în 
hainele epocii unde aveau de 
îndeplinit o misiune și-și înăl
ță, din buzunarul de la piept, 
minuscula capsulă a traducă
torului.

— ... aici, la ora asta ? auzi 
atunci sfîrșitul neliniștitei în
trebări a fetei.

— Bună seara, spuse el calm, 
încTnîndu-se așa cum văzuse 
că procedau bărbații în vechi
le pelicule proiectate în amfi
teatrul din Telmadon. Ce noap
te frumoasă!

— Dar muzeul s-a închis de 
trei ceasuri... Dacă vrei să 
admiri noaptea, e mai frumoa
să în piață.

— Nu m-ai înțeles, spuse 
el. Noaptea e frumoasă pentru; 
că mă aflu aici, printre ope
re de artă... și-n fața uneia vii.

— Ascultă. spuse ea (dar 
teama din priviri făcuse loc 
unei sclipiri vesele și glasul 
nu-i mai era sever, pe cît l-ar 
fi dorit) ora nu-i deloc potri
vită pentru ... Am crezut că 
ești un hoț.

— Sper că nu mai crezi, 
zîmbi el fericit că încă nu a- 
pucase să golească încăperea 
în care abia intrase.

totdeauna atît de severe ?
— Ești nemaipomenit, rîse 

ea. îți închipui într-adevăr că 
eu trebuie să explic pentru ce 
mă aflu aici ?

— De ce nu ? Poate că am> 
venit în control... Să văd, de 
pildă, cum funcționează siste
mele de alarmă.

— Și nu funcționează ? se 
neliniști ea din nou.

— Ei bine, nu. Ce zici de 
asta ?

— Nu cred, șopti fata.
Era deodată fragilă și paloa

rea îi desmințea cuvintele, dar 
ochii i se măriseră și Stei a- 
lungă gîndul că a doua zL 
peste cîteva ore...

— Am să-ți fac o mică de
monstrație, spuse el.

îndreptă capul transmițăto- 
rului spre statuia din mijlocul* 
încăperii și declanșă butonul. 
Țipătul fetei însoți dispariția 
bărbatului de marmură, atît de 
falnic cu o clipă înainte.

— Ce ... ce-i asta ?
— Exact ce ți-am spus, zise 

Stei, silindu-se să păstreze to
nul de pînă atunci. Ai auzit 
cumva semnalul de alarmă ?

— Dar statuia 1 strigă ea. 
Unde ... ?

Uf, și el care se crezuse abil 
pomenind de sistemul de alar
mă, pe care-1 demontase atunci 
cînd instalase transmițătorul.

— Liniștește-te, spuse cît 
putut de convingător. E cu pu
tință să nu fi auzit de noua 
metodă prn care se verifică 
sistemele de alarmă ?

— Nu, n-am auzit șl nu-mi 
pasă. Dar statuia! Unde-i sta
tuia ?

— O fetiță speriată, rosti1 
el pentru a cîștiga timp, ne- 
maiștiind ce să spună. Și cît 
de copilăroasă...



O NOUA CAPACITATE DE
.. Iu ziua de 16 septembrie ă.c. 
cu două luni și. jumătate'” îna
inte.. de ..termenul Ji'xal -.prin pin- 
nulele- ’ sțaț,; a; .iiițrat;.îir.;. furie-- ■ ■ 
țiuimț iriștăișXiâ-;-de pfirp -; pfiîfev 
stcjice la <țp5.(fc tom-..; a:,a< i;a- t 
te de producție’.'anuala,. la"U-Ț 
zina deț fibre sintetice--iași.'.

Această/a-zclou'a-etapjijaedei- 
voltării tizinei; lieaștre • Șe- în
scrie în ■ ansamblul;;- dim. nțiis-uj.i' 
trasate de. .Congresul.?.al<?f-lm»-. 
al partidului, pțiviilsj ppr Cire
șul induslrfaiȘti-f Româ-ii.fei so
cialiste. In' < im inalui . 1971 - 
1975, .producția de fibre și fire 
polieslej-it e Va crește de cea 
4 ori.. ■

Capgcitătea de producție pu 
să în funcțiune cuprinde două 
grupe mari de produse și anu
me — fire tehnice și fire tex
tile.

Noul fir poliesleric „Terom" 
completează și îmbogățește pro
dusele de fibră poliesterică ale 
uzinei noastre, a căror calitate 
culege aprecieri unanime.

„Terom" — noul produs de 
fir textil poliesleric, se prezin
tă cu un luciu mătăsos, dă un

’ ... v. 
â¥pec I uiiifoi(<’SaJ m ii’,, ai e . u. 
< omporlare i-Xct-ierită'tâ mufa.-

' re prin , drapaj elegant.- grtfu’-'
' taie''redusă, permeabilitate” la-.
.. iaer,. stabilitate., dimensională' » 

desăwrșită, re'-ystență mare la
■ șiferiare.. er-pai i.:a!e de spăla, 

re bună,'IĂfciu-1 Im^tăsos al lini-
. lufipoliesleric, „JeTom" conferă 

tuxilfAb-irTjr'^Jtjcitive o frunții- 
Ț, șefe ț uițicir îh-/felul <lor.

.în Ibruia 1 sa■ textura!l_.:i, firul 
-’„Terom" folosit - în industria 

/-tricotajelor și țesăturilor elas
tice îmbină foarte bine posibi
litățile lelinice .de producere cu 
exigența- publicului purtător.

Elasticitatea, tușeul plin .și 
linos,', mulajul pe corp confe
rit de încrețiră, spălarea ușoară 
și uscarea rapidă, sînt numai 
câteva din calitățile deosebite 
ale produselor din fir textu- 
rat.

Culorile vii, estompate sau 
pastel, deosebit de atrăgătoa
re, în care se pot vopsi firele 
poliestcrice, conferă textilelor 
posibilitatea satisfacerii celor 
mai diverse gusturi.

PRODUCȚIE
- Țesăturile din, lire tehnice 

poțiest.oric.e slrhțifii al;e sau im
pregnate cu. antimiti agenți, ca
racteriza te/- plin- flexibilitate

.■■njareb,stabilitate; la frig și față 
deItibretianli și ; combustibili 
lichizi; sîntjfplosite cu succes la 
confecționarea, articolelor teh
nice ca ; :prelate de diverse ti
puri, marchize, bărci pneuma
tice, haine' de protecție, benzi 
transportoare ele..

Ptiu greutatea lor mică și re
zistenta . excepțională, lirele 
tehnice- poliestcrice constituie 
materialul, ideal pentru confec- 
tionarea' pînzelor de ambarca
țiuni.' și a' plutelor de salvare.

- ..Fitul ’ tehnic cord întrunește 
calități deosebite, esențiale 
penltu industria anvelopelor în 
ce-privește stabilitatea termică 
și alungire.

Utilizările și calitățile mul
tiple ale firelor poliesterice . îl 
face să ocupe un loc de ffun- 
te în industria de producere și 
prelucrare a firelor textile,, de
pășind în multe - privințe alte 
lire chimice, firele artificiale 
și < liiar pe cele naturale.

. t

DIRECȚIA REGIONALA C.F.R

Și . în perioaăa, de toamnă- sau iarnă se poate 

călători cu trenul, cu preț redus, pentru vizita

rea diferitelor ’ localități sau puițute turistice, din 
țară, utiliz-înd biletele în circuit.

’ Adresați vă cu încredere la Agenția de voiaj 

din Iași, strada Lăpușneanu nr. 22, precum și la 

cele din Bacău, Suceava, Vaslui, Roman, Birlad, 

Piatra Neamț, cu cerere în care indicați traseul 
dorit. Vi se eliberează imediat biletul solicitat'.

La Mircesti
despre
VA SI LE
ALECSANDRL

serviciu! de

Se știe că, încă din 1840, Alecsandri înce
pe să colinde munții Moldovei pentru a-și 
cunoaște țara și harnicul ei popor. Uneori 
singur, alteori însoțit de Alecu Russo, un alt 
îndrăgostit al limbii, cînt.ecelor și obiceiurilor 
țăranului, poetul cutreieră slînele și satele, no
tând cu grijă și cu iubire creația populară o- 
rală, în scopul de-a o face cunoscută țării 
întregi și străinătății. Colecția de poezii 
populare publicată de el în 1852, sub titlul 
Balade adunate și îndreptate, nu numai că 
este prima colecție de acest fel din țară, dar 
este printre primele chiar din lume. Contac
tul cu creația populară orală a avut, printre 
altele și darul de-al menține pe Alecsandri 
pe liniă unei arte sănătoase, realiste. „Popo
rul este izvorul celor mai poetice creații, ce
lor mai nepieritoare opere spune Alee,sau . 
dri — și poeții mari nu sini decît revelatori 

..mae.șlrit.u..p.<2e.z.ioi...populare concentrate in si
nul lor". (Apud 1st. lit. rom. p. 88).

Dintre toate creațiile populare,, doina., l-a 
iiiiipresiohat.- cel. îțțăib î 111111 pe - poet, pentru c.i 
cn este dup.i cuin-'elr îhSuși' a" mărturisit '■ „ ... 
cînteculî ceHmiaimlfuinpsȚ elmai jalnic, cel 
mai i ii.’.'suflcl, < <-7anT-*'aiizil’--pe - lume : doi
na de la iiuiptiv acea' înelodie-( uralii în care 
toată inima omului . sec tălmăcește, prin .; suspi- 
nări puternice și'prin note dulci și duioase, 
doina- jalnică,, care-■ face pe român să of teze 
fără voie - și 1care - cuprinde în - sîriul ei un' dor 
tainic’ după o>fericire-pierdută. Eu, cînd aud 
doina, îmi ’ pare< că aud’ Moldova- plîngînd 
după" slava > sa' cea* veche". (Apud El.'. Radu
lescu; Eogoneanu■ pm 63). Primul; volum de 
poezii; originale,, apărut; la.‘ Paris îri< 1853, A- 
lecsandri‘ îl' va intitula Doine și lăcrămioare,

în toamna anului 1853, Alecsandri între
prinde o călătorie în Africa și Spania. Moar
tea tatălui său, a bătrînului vornic Alecsan
dri, survenită în 1854, îl găsește pe poet 
departe de țară. întors acasă devine unicul 
moștenitor al proprietăților Mircești, Pătrăș- 
cani și Borzești. Pe aceste din urmă le vin
de, păstrîndu-și numai Mirceștii. Cu o parte 
din bani a acoperit cheltuielile făcute de 
Conservatorul filarmonic dramatic de la lași 
înființat, de Asachi, iar cealaltă parte o va 
folosi pentru susținerea luptei pentru unire. 
A doua măsură a ' proaspătului proprietar 
este dezrobirea țiganilor de pe moșia sa. Din 
cerdac ui casei de Ia Mircești anunță, printr-o. 
cuv-înfăre înflăcărată, această hotărîre a sa. 
țigănii • nu -'mai pot’ de bucurie, își încarcă 
toate calabalîi urile și pleacă. Multi însă din
tre- ei, după-cîteva săpt.'ămîni de hoinăreală, 
vor reveni la Mircești și se vor ruga de A- 
lccsandri să-i primească la conac în diferite: 
slujbe'. Lucru ce se și înlî.mplă. Măsura a- 
ceasl.a a> atras dușmănia marilor moșieri a- 
supra lui Alecsandri, care aveau sute de a- 
semenea robi. EI insă nu s-a lăsat intimidat 
și n-a mai revenit.' niciodată asupra acestei 
hotărîri. Mai lîxziu,- în- scrisorile către Ion 
Chica, , poetul ’ exclamă: referindu-se la acest 
eveniment: „Frumoasă zi a fost aceea cînd 
din balconul casei. de lâ Mircești am decla
rat. țiganilor adunați că sînt liberi" (I. Chica, 
Scrisori... p.t. 81). Gestul Iui Alecsandri a 
creat un; curent de opinie, și pînă Ia urmă 
această . măsură a’fost generalizată,., cit; toată 
împotrivirea;marii boierimi..

ca un prinos adus cântecului popular favorit. GH. BODOR
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tn cele nouă luni care s-au scurs 
din acest an, ultimul din actualul 
cincinal, colectivul metalurgiștilor ie
șeni â reușit să asigure îndeplinirea 
tuturor indicatorilor de plan, să de
pășească producția fizică la țevi su
date cu 1.520 tone, la profile În
doite cu 1.900 tone, productivitatea 
muncii cu 3,1%, iar beneficiile cu 
suma de 5 milioane lei peste plan.

Ținind seama că în următorul cin
cinal capacitatea de producție a uzi
nei va cunoaște o dinamică ascen
dentă, începînd chiar din anul 
1972 uzina ieșeană va primi sarcini 
sporite.

Procesul tehnologic de formare, 
datorită caracteristicilor tehnice, a 
calității lor ridicată de colectivul u- 
zinei pe o treaptă superioară, slut 
astăzi bine cunoscute și apreciate 
nu numai în țară ci in peste 25 de 
țări din toate continentele unde se 
exportă In cantități apreciabile.

Procesul tehnologic de formare, 
sudare, laminare, tragere, filetare și 
finisare a țevilor în întregime me
canizat și parțial automatizat, permite 
producerea țevilor din bandă de oțel 
OL. 32 conform STAS 500-68, OLT 32 
și OLT 35 conform STAS 2881-61 sau 
alte mărci echivalente. De asemenea 
procedeele tehnologice pentru pro
ducția profilelor prin îndoire suc
cesivă ale benzii de oțel se carac
terizează printr-o mare productivi
tate, suplețe în exploatarea instala
țiilor, prețuri de cost reduse. Profi- 
lele formale la rece sînt produse de 
calitate superioară cu mare precizie 
dimensională, grosime constantă și 
greutate minimă pentru o anumită 
valoare a mărimilor statice ale pro
filului, permițînd prin aceasta, reali- 
lizarea de construcții ușoare, cu linie 
simplă și elegantă, utilizarea lor fi
ind posibilă în numeroase sectoare 
ale economiei naționale.

Cerințele economiei națio
nale, prin dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini, 
au impus schimbarea, profilu
lui, prin trecerea de la repa
rații material rulant la un nou 
profil.

Dintr-un atelier cu un ni
vel tehnic al mașinilor, insta

lațiilor, agregatelor și în ge
neral al întregului produs teh
nologic destul de scăzut, în 
scurt timp a devenit o uzină 
care lși capătă zi de zi un 
loc important în industria con
structoare de mașini.

Profilată pe construcții de 
mașini și utilaje pentru con

strucții industriale și drumuri, 
înzestrată în acest scop cu 
mașini și utilaje de mare pro
ductivitate, uzina a reușit să 
obțină rezultate din ce în ce 
mai bune, îndeplinind planul 
an de an la toți indicatorii.

Realizările obținute în înde
plinirea sarcinilor de plan po 

8 luni din anul 1970 sînt ro
dul muncii colective, ce s-a 
soldat cu o producție peste 
plan de 9 559 000 lei și o eco
nomie la prețul de cost de 
3 750 000 lei. Economia a fost 
posibilă în primul rînd prin 
reducerea consumului de me
tale la unele produse care au 
fost reproiectate, astfel:

— stafia pentru preparat mix
turi asfaltice R III cu 800 kg/ 
buc.;

— malaxor mecanic cu 140 
kg./buc.;

— screper pe cablu de 1,5 și 
3 m.c. cu 600 kg./buc.

Uzina se mîndrește cu exe
cutarea produselor ce le fabri
că, cu un înalt grad de com
plexitate și tehnicitate cum. 
sînt: ti

— centrale automate de be
ton de 60 000 m.c. și 30 000 
m.c., folosite de marile șantie
re de construcții pentru prepa
rarea betoanelor.

După experimentare, aceste 
centrale sînt prevăzute în pla
nul tehnic pe trim. IV 1970 
pentru îmbunătățiri și moderni
zări.

în anul acesta s-a omologat 
centrala mobilă pentru beton 
capacitate 10—15 000 m.c./an, 
iar în luna august s-a trecut la 
fabricație.

Instalația transportabilă pen
tru preparat mixturi asfaltice, 
utilaj complet automat, se fo
losește la modernizarea de 
drumuri, — avînd o capacitate 
de 35—40 t/h ;

De remarcat că o singură in
stalație înlocuiește capacitatea 
de producție a 4 stații de pre
parat mixturi asfaltice R III, 
ce se fabricau tot în aceeași 
uzină.

în afară de screperul tractat 
de 3 m.c., s-a omologat sere- 
perele pe cablu de 1,5 m.c. și 
8 m.c. cu o viteză sporită de 
escavare, executînd lucrări de 
bună calitate.

Unele din produsele uzinei 
se livrează pe piața externă 
cum sînt:

— scarificator pe tractor S
650 •, *

— echipament buldozer pe 
tractor S 650.

în afara produselor specifice 
Nnităților de construcții uzina 

fabrică boghiuri pentru vagoa
ne de marfă, colaborator al 
Uzinelor de Vagoane Arad.

în cursul trimestrului IV va 
fabrica pentru piața externă 
un nou tip de boghiu.

în planul tehnic pe anul .1970 
sînt prevăzute proiecte de e- 
xecuție pentru alte produse ce 
trebuie să intre în fabricație 
la această uzină.

Sarcinile de plan pe anii 
1971—1975, prevăd creșteri im
portante față de realizările pe 
1970, ajungînd la 54,34 la su
tă cu un ritm mediu de 10 la 
sulă în fiecare an. Aceste creș
teri sînt determinate în exclu
sivitate de creșterea planului 
la mașini și utilaje pentru con
strucții și construcții de dru
muri.

Colectivul Uzinei mecanice 
„Nicolina" Iași a reușit să-și 
însușească tehnologia de fabri
cație a noilor produse și de
pune toate eforturile pentru ca 
produsele ce ies pe poarta uzi
nei să se ridice la nivelul teh
nicii moderne, din punct de 
vedere al fabricației și compe
titivității lor.
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La realizarea sarcinilor ce stau în fata transportu
rilor, o contribuție meritorie aduce și I.T.A., care are me
nirea să asigure transportul mărfurilor și călătorilor in 
județele Iași și Vaslui, precum și tn alte regiuni ale tării.

Și in anul 1970, colectivul de muncă al întreprinderii 
de transporturi auto Iași, a depus eforturi susținute pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, pentru 
încheierea cu succes a planului cincinal și pregătirea 
cincinalului care începe în anul 1971.

In primele 8 luni aie anului în curs, activitatea colec
tivului din Iași s-a încheiat cu rezultate favorabile con
cretizate în depășirea sarcinilor de plan la prestații, im
portante economii la prețul de cost și beneficii peste 
plan.

raMtemărfuri 
rafieaitemtrfari 
și tratase te arise iei 
raMteeăiătan 
m oontitli ireproșabile

Rezultatele obținute în această perioadă sînt datorate 
atît efortului deptis de către colectivele de muncă ale 
autobazelor din jude(ele Iași și Vaslui cit și muncii de 
control și îndrumare exercitate de către organele I.T.A.

Aceste rezultate sînt concretizate în realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan atît la producția globală ex
primată în tone km. conventionale, cit și la principalele 
sortimente.

Astfel, la tone km. convenționale, planul a fost rea
lizat și depășit în proporție de 106,1 la sută, pe primul 
loc situindu-se autobaza Pașcani cu o realizare de 108,1 
la sută.

Planul Ia tone km. a fost realizat In proporție do 
106,8 la sută, iar la tone expediate 110,7 la sută.

Și Ia transportul de călători, planul a fost realizat în 
proporție de 100 la sută

Realizarea planului la transportul de marfă pe primele 
opt luni ale anului, este urmarea unei bune organizări a 
muncii, în acoperirea planului de stat cu planurile ope
rative depuse de beneficiari

Autobazele noastre s-au preocupat de deservirea bene
ficiarilor, colaborînd cu aceștia, astfel că în perioada la 
care ne referim s-a înregistrat o îmbunătățire simțitoare.

In vederea asigurării pe mai departe a realizării sarci
nilor de plan, se impune ca lucrătorii din autobaze să-șt 
intensifice eforturile pentru :

— folosirea cit mai rațională a capacității de transport, 
prin urmărirea îndeaproape a realizării productivității 
planificate pe fiecare mijloc de transport, în care scop 
conducerea I.T.A. a dispus analiza zilnică a activității fie
cărui autovehicul și înființarea caietului de evidență a 
prestațiilor pentru fiecare autovehicul;

— amenajarea și întreținerea drumurilor de acces In 
șantiere, amenajarea fronturilor de încărcare-descărcare, 
crearea condițiilor necesare desfășurării lucrului în două 
schimburi la parcul de autobasculante, de către beneficiari;

— o preocupare mai accentuată pentru utilizarea par
cului de remorci ;

— combinarea mai bună a transporturilor și îmbunătă
țirea activității stațiilor de încărcare în parcurs ;

— creșterea timpului efectiv în circulație prin utili
zarea mai eficientă a timpului de lucru a șoferilor ;

Realizările sarcinilor de plan la transportul de marfă 
și călători se oglindesc și în faptul că angajamentele pe 
anul 1970, luate de întreprindere, plus majorările date de 
Biroul executiv C.T.A., au fost deja realizate, realizare 
care constituie o garanție a colectivului I.T.A. că nu va 
precupeți nici un efort In obținerea unor realizări șl 
mai bune.

Pe primele opt luni s-au realizat economii Ia prețul 
de cost în valoare de 1 432000 lei și beneficii peste plan 
2 211 000 let.

Salariații de la I.T.A. Iași au depus eforturi și pentru 
îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a par
cului de automobile și remorci auto.

In cele 8 luni ale anului, unitatea noastră a fost dotată 
cu un număr de 200 autovehicule noi, au fost reparate 
capital 36 autobuze și 223 autocamioane și autobasculante, 
iar un număr de 420 motoare au fost reparate general.

In anul 1970, I.T.A. Iași s-a preocupat de dezvoltarea 
bazei materiale a unităților noastre, executlndu-se lucrări 
de investiții în valoare de 1 667 000 lei, din care amintim:

— Construcția autogării din Vaslui în valoare de 
697 000 lei, amenajări la autobaza Vaslui — 145 000 lei, 
protecția muncii — 189 000 lei, etc.

Eforturile depuse de colectivul I.T.A. Iași au fost în
cununate cu realizarea planului cincinal la data de 28 
septembrie 1970

director M. PINTILIE
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In programul de investiții ce urmează a fi 
realizat in perioada cincinalului 1971—1975, 
întreprinderii 4 de Construcții și Montaje Iași îi 
revin sarcini importante, a căror concretizare 
necesită eforturi tehnice și de organizare superi
oare perioadelor anterioare.

Planul de construcții montaj ce urmează a 
fi executat prin forțe proprii, va crește astfel în 
raport cu anul de bază 1970;

19 75 15 6.5/1
l 9 74 1 78.6 7. \

2 30,7 7.
1 9 72 j------------
13 8.5/. J- - - - - - - - - - -

7o 1-----------------

Din procentele de creștere menționa
te se constată o sporire a sarcinilor în
treprinderii de 2,4 ori, începînd cu anul 
1972.

Productivitatea muncii este planifica
tă pentru activitatea întreprinderii 4 
C. M. Iași să crească cu un ritm mediu 
anual de 7,7 la sută superior ritmului 
anual prevăzut prin Directivele Con
gresului al X-lea al P.C.R. pentru ra
mura de construcții.

Ritmul anual de creștere de 10,5 la 
sută în 1971, 7,6 Ia sută în 1972, 6,7 la 
sută în 1973, 6,7 la sută în 1974 și 2,2 
la sută tn 1975 a impus o tratare dife
rențiată a acțiunilor ce trebuie între
prinse pentru pregătirea planului, a mă 
surilor tehnice și de organizare pentru 
anul 1971.

De menționat că, urmare a creșteri
lor de plan, numărul salariaților, față 
de 1970 va crește în 1971 cu 18,1 la 
sută, în 1972 cu 88,9 Ia sută, in 1973 cu 
71,5 Ia sută.

Creșterea numai numerică nu va pu
tea rezolva problema, și de aceea s-au 
întreprins măsuri de policalificare a 
muncitorilor, școlarizarea de noi mun
citori prin cursuri la locul de muncă, 
prin școlile profesionale și postliceale.

Prin măsurile inițiate de Ministerul 
Construcțiilor Industriale au fost trimiși 
la perfecționare, începînd cu trimestrul 
II al acestui an, maiștrii, iar din luna 
octombrie a.c. s-a trecut la reciclarea 
inginerilor și economiștilor prin Cen
trul de Perfecționare al cadrelor din 
minister.

Pentru realizarea obiectivelor indus
triale în condiții de indicatori tehnici 
și economici superiori se află în sta
diu avansat de proiectare baze de pro
ducție moderne pentru principalele plat
forme industriale unde întreprinderea 
4 Construcții-montaj Iași își va des
fășura activitatea (Iași, Vaslui, Botoșani).

Au fost prevăzute dotări cu utilaje 
modernizate pentru prepararea betoane- 
lor, mortarelor, fasonarea oțelului be
ton, suduri, descărcarea materialelor de 
masă și a celor paletizate, lucrările de 
ierasamente și fundații, montaje de pre
fabricate și construcții metalice, mijloa
ce de transport al betonului etc.

Obiectele de organizare de șantier au 
fost concepute și realizate în soluții 
suple și ușor adaptabile unor condiții 
specifice începerii lucrărilor noi.

VASILE DASCALU



An . de an, iniporl.aulele fonduri de investiții 
alocate dd către stal, pentru municipiul și. ju
dețul lași, în mod deosebit jn cincinalul 1966- 
1970, au condus la o continuă dezvoltare a ba
zei materiale, atît în industrie cit și în dome- 

-niul social-cultural, realizîndu-se obiective re
marcabile destinate construcțiilor de locuințe, 
inyătȘmîntuluif culturii, asistenței sanitare, co
merțului ș.a., darea în folosință a acestor o- 
biective contribuind ' substânfiăl la creșterea 
nivelului de viață al oamenilor muncii.

Trebuie subliniat'Taptnl că, la realizarea a- 
cestui mare-volum, de investiții, o contribuție 
de seamă a adus-o și- Institutul de proiectare 
< are, prin elabprarea. studiilor de sistematiza
re și a proiectelor de execuție întocmite, s-a 
afirmat lot mai mult ca o unitate de-proiectare 
matură, capabilă să facă față unor sarcini de
osebit de importante, -și complexe. Odată cu 
maturizarda cadrelor institutului, pe măsură 
acumulării experienței în proiectare, arhilecții, 
inginerii și tehnicienii și-au extins profilul în- 
tr-o gamă! largă de specialități, ceea ce a per-' 
mis abordarea și rezolvarea cu rezultate fru
moase a tuturor documertațiilor tehnice com
plexe și de. mare diversitate ca : sistematizări 
teritoriale! și de localități, construcții de lo
cuințe, așezăminte de învățămînt superior, cli
nici medicale umane și veterinare, mari com
plexe corperciale, sedii politico-administrative, 
complexe i agro-zootehnice, alimentări cu apă,. 
drumuri -4-,poduri, etc.

In general, se poate afirma că în prezent, 
exceptând! investițiile necesare pentru industria 
republic anii, întregul volum de investiții afe
rent județelor lași și Vaslui se poale realiza 
numai pe| baza documentațiilor tehnice elabo
rate pe plan local.

Grija manifestații de Comitetul de direcții' în 
mobilizarea și antrenarea întregului personal 
proiectant în acțiunea de elaborare la un înalt 
nivel calitativ a documentațiilor tehnice, a 
condus la realizarea unor lucrări deosebite în 
municipiul și județul Iași, dintre care merită a 
fi amintite blocurile de locuințe din cartierele 
Socola-Nicolina și Tătărași, ansamblurile de 
cămine studențești, policlinica oraș Iași, spita
lul clinic de pediatrie, supermagazinul Copou, 
Motelul Bluciuin, Casa de mode, ș.a. De aseme
nea, amintim studiul privind dezvoltarea social- 
economica a județului Iași în perioada 1971- 
1980, schița de sistematizare Podul Iloâiei cît 
și o serie de lucrări prevăzute a se executa 
în perioada imediat următoare ca; extinderea 
Institutului de chimie „Petru Poni" Iași, pasa
jului superior Tătărași, ș.a.

Prevederea unui număr sporit de construcții 
înalte la locuințe și proiectarea unor clădiri 
cu forme și tratări arhitecturale variate pre
văzute cu ocazia îndesirilor din microraioanele 
4—5 Socola Nicolina și microraionul 1 Tătă
rași, s-a obținut o îmbunătățire simțitoare a as
pectului arhitectural! urbanistic, al acestor., an
sambluri.

încă. din anii precedenți, activitatea de cer
cetare științifică și-a căpătat un loc de frunte 
printre preocupările proiectanților ieșeni,' pe 
Iipiă aplicării unor soluții raționale, noi:și care 
s-a* solda1 în decursul anilor cu economii de 
investiții și cu realizarea de lucrări cu perfor
manțe tehnice comparabile pe plan . național și 
chiar internațional. Astfel, proiectanții' ieșeni, 
în colaborare cu unii oameni de știință, au re
zolvat o seamă de probleme de mare importan
ță, amintind doar soluțiile de fundare a blocu
rilor înalte din lunca Bahluiului, studiul fundă
rii construcțiilor pe loessuri și pămînturi loes- 
soide ș.a.

Rcferindu-ne la îndeplinirea sarcinilor de 
plan ce devin institutului nostru,- la încheierea 
anului 1970 se prelimină o realizare a produc
ției globale în proporție de 105,4% și produc
tivitatea muncii pe proiectant de 107,6%. Pen
tru a șe asigura respectarea prevederilor 
H.C.M. nr. 750/1970, se precizează că au fost, 
predate toate STE-urile pentru investițiile în
scrise în planul de proiectare, aferente anu
lui 1971, astfel ca acestea să poală fi aprobate 
în timp util de către forurile în drept. De ase-

Sediul*, comitetului județean P.C.R. lași

menea, proiectele de execuție pentru lucrările 
în continuare au fost întocmite și predate be
neficiarilor în procent de 100%.

Sintetizînd rezultatele obținute în activitatea,, 
de proiectare pe perioada 1966—1970, relifefăpi-

- că planul producției globale a fost îndeplinit ă 
în proporție de 108,4%, cu această depășirea 
producția globală planificată pe actualul cinci
nal fiind realizată la dala de 15 septembrie 1970. 
Productivitatea munc ii pe salariat, a foști reali
zată în proporție de 113,4% iar pe proiectant 
de 112,2%, fiind necesar de reținut.: că- înede- 
< ursul celor cinci ani s-a înregistrat o core
lație justă între toți indicatorii economico-fi- 
nanciari.

Incepînd < ti luna septembrie 197.0'și iii <<ni-- 
linuare cu trimestrul IV; /1970, idliVaga, ac tivi-.- 
tale de proiectare .a institutului’s’C .axează în'- 
general pe acțiunea de elaborare a. dorii meii la--' 
țiilor tehnice necesare*’ investițiilor stabilite 
pentru anul 1972. -

Din analiza planului de investirii a 'benjșțic.'j-, 
arilor din județul Iași, pentru anii 197i —497.ȚJO 
la care proiectant este institutul năslAi, țreZtr4tă V 
că în viitorul cincinal, fără a mai lua în calcul i ț 
și județul Vaslui, numai pentru județul'nostru 
va trebui să elaborăm-documentații tehnice-, ne.- g 
cesare unui număr de iposte 15 0001apartamente . 
din care 7 000 apartamente din fondurile statu
lui și peste 8 000 apartamente din > fondurile 
populației, 17 km. modernizări -Tie drumuri, pes
te 170 săli de clasă, peste 25 ateliere și labo
ratoare, inlernate-grădinițe și case de copii cu 
1 200 locuri ș.a.

In ceea ce privește aplicarea în proiectare 
și execuție a metodei cofrajelor metalice plane 
folosite la construcția de locuințe, pentru anul 
1971 se voi putea executa cia. 300 apartamen
te, institutul nostru avînd deja predat" piila la 
dala de 31 iulie 1970 ■ proiectul integral pentru : 
un set de cofraje metalice plane necesar exe- ,. 
cutării unui bloc de locuințe din cartierul So
cola Nicolina lași. ' ' '

O preocupare de seamă a proiectanților o 
constituie calitatea documentațiilor elaborate,* 
ce se realizează printr-o continuă și sistema
tică instruire, cum și prin organizarea judici
oasă a procesului de producție. Aportul proiec
tantului la îmbunătățirea calității execuției va 
fi din ce în ce -mai substanțial și sporește-și 
datorită noilor reglementări în vigoare legate 
de introducerea muncii în acord, contractarea 
investițiilor și răspunderea în proiectare. Din 
analizele efectuate în legătură cu calitatea do
cumentațiilor predate în cursul semestrului 
1/1970, se poate aprecia că majoritatea lucră
rilor au fost bine studiate, acest lucru rezultînd 
și din calificativele acordate (1 proiect —• ex
cepțional, 98 proiecte — foarte bine, 98 pro
iecte — bine etc.).

Pe șantiere, proiectanții au urmărit îndea
proape aplicarea corectă a documentațiilor ela
borate, acordînd o asistență tehnică mai inten
să, - concretizată prin realizarea în procentaj de 
160% a numărului de ore planificate pentru 
deplasare pe șantiere, în perioada de Iă înce
putul anului și pînă la 15 septembrie.

Pentru îndeplinirea sarcinii de introducere a 
acordului global pe baza indicațiilor primite, 
s-aii luat măsurile organizatorice necesare în 
cursul lunilor mai- și iunie pentru efectuarea 
lucrărilor pregătitoare, care au permis ca la 
1 iulie 1970 să se treacă la munca în acord. 
Aplicarea salarizării în acord global stimulează 
conl.ihîiu proiectanții să caute mereu căi" noi 
de creșterea productivității muncii, întărind 
responsabilitatea colectivă, resepetarea terme
nelor de predare și creș terea permanentă 
calității proiectelor.

Pentru viitor, proiectanții, întregul colectiv 
dc muncă din cadrul Institutului de proiectare 
din Iași , este hotărît să susțină o activitate și 
mai itilensă, orientată spre soluționarea pro
blemelor majore-ce le ridică munca de proiec
tare în cadrul municipiului și județului Iași, în 
scopul de a mări eficiența economică a. investi
țiilor.

Centrul orașului Vaslui (macheta)

Ing. Iancu PETRU-*
Ing. Ștefan CUMPĂNESC!/

Bloc de locuințe, Piața păcii Nicolina

Cămin studențesc din Tudor Vladiinirescu



Se străduia febril să născo
cească ceva. De fapt, nici n-ar 
fi trebuit să mai zăbovească: 
colecția muzeului fusese pusă 
la adăpost, misiunea era în
cheiată. Urma doar să mai 
grăbească o dată curgerea tim
pului pentru a recupera trans- 
mițătorul, dar simplul gest cu 
care avea să împingă acul pe 
cadranul temporal însemna u- 
ciderea celei ce se agățase de 
mîneca lui, rostind acum re
pede, cu glasul întretăiat :

— Nu te mai las să pleci! 
Cine ești ? ... Unde-i Olimpia
nul ?

— Ah, era Olimpianul, spuse 
el neavînd habar la cine se 
referea, dar fericit că-i oferă 
încă un prilej de a înșira cu
vinte, deoarece știa că n-o va 
liniști decît vorbindu-i într-una, 
așa cum proceda cu animalele 
sau cop;ii. Ți-e teamă pentru 
el ? Prostuțo ... Olimpianul se 
află acum la adăpost, acolo 
unde nici un hoț nu-1 mai 
poate atinge. E tot atît de falnic 
și se întreabă de ce nu ne ocu
păm de sistemul de alarmă... 
care nu funcționează. Și asta 
nu-i bine. Un sistem de alar
mă trebuie să zbîrnîie din toa
te soneriile lui, nu-i așa ? ... 
Hai să vedem ce s-a întîmplat 
și să punem totul la loc. So
neriile să zbîrnîie din nou, le 
ascultăm nițel și plecăm acasă, 
doar s-a făcut tîrziu și vrem 
să ne culcăm și noi să dormim 
și să visăm ... să visăm...

Glasul i se frînse. Totul va 
fi cenușă, și visele, și fata 
de lînaă el care-1 privea acum 
cu ochii măriți, întrebînd în 
șoaptă :

— Cine ești ?
Trase lung aerul în piept și 

izbuti să zîmbească, un zîmbet 
mic, șters, contrazis de toate 
legile universului.

— Mi se pare că ți-am mai 
spus de cîteva ori...

— Nu, stărui ea, taci... 
Vreau să spun: cine ești, în- 
tr-adevăr ? Ce înseamnă toate 
astea ?... Uite, m-am liniștit. 
Te rog să mă ierți pentru 
scena de adineauri.

— Eu trebuie să-ti cer ier
tare. Te-am speriat

— Da.
— îmi pare rău. Dar nu mai 

ești speriată.
— Ba da, sînt.
— Nu. Ca dovadă, uite, vor

bim ca doi prieteni... Deși nici 
nu știu cum te cheamă.

— Maria.
— Maria, Maria, Maria, spu

se el. Maria.
Bucuria și tristețea asta, re

găsire și pierdere ... De ce ?
— Am crezut tot timpul că 

ești un hoț de rînd.
— Dar nu mai crezi.
— Nu. Ești ceva mai rău. 

așa-i ?
— Poate... Sper că nu mă 

socotești, totuși, tîlhar de dru
mul mare.

— Nu. Cine ești ?
— Nu-ți pot spune. Ești foar

te frumoasă.
Maria își trecu palma peste 

față. Nu era pregătită. Totul 
venise prea repede și fusese 
nevoită să-și încordeze puteri
le pentru a întîmpina ceva 
peste puteri.

— Numai pentru că am în- 
tîrziat în bibliotecă, șopti. Pre
gătesc o lucrare. Despre visele 
și coșmarele secolului al XVIII- 
lea... Ușa pe care am intrat 
e ușa bibliotecii. Am auzit zgo
mot.

— Vise și coșmare... Iar- 
tă-mă. Trebuia să fiu singur.

— Singur pentru ce 1
— Te conduc acasă.
Vorbeau în șoaptă, ochi în 

ochi.
— Da.
— Cu o condiție.
I.a caoătul puterilor, izbuti 

să întrebe totuși, printre la
crimi :

— Cine pune condiții ?
— Eu. Să nu te miri. Să nu 

întrebi nimic.
Maria oftă.
— Nici cum te cheamă ?
— Stei.
— Stei, repetă ea cu tris

tețe. Stinge lumina... Stei.
Și trecură amîndoi pe lîngă 

pata mai deschisă ce însemna 
pe podea locul unde Olimpia
nul se înălțase cu cîteva clipe 
înainte, apoi intrară în cea din- 
tîi dintre sălile pustii. Buzele 
Măriei tremurau. Stei o cuprin
se cu brațul simțindu-i în pal
mă rotunjimea umărului și fata 
răbdă nodul care i se pusese 
în gît. Acum nu mai întorcea 
capul pentru a urmări feres
trele oarbe de pe pereții je- 
fuiți. Cu fruntea plecată, cu o- 
chii închiși, pășea ca un au

tomat și nu scoase o . vorbă 
cîtă vreme trecură dintr-o sală 
într-aita, nici cînd începură să 
coboare scara. Portarul de 
noapte moțăia în ghereta de 
lîngă poartă, așa cum îl lă
sase Stei.

— Noapte bună, șopti fata, 
simțind presiunea degetelor 
care-i strîngeau umărul, și 
portarul tresări

— Atît de tîrziu ? întrebă, 
frecîndu-se la ochi.

Era un bătrînel rumen, cu 
chelia ca o poiană în mijlocul 
unei finețe argintii.

— Am întîrziat, spuse gîtuit 
Maria. Am lucrat cu ... cu spe
cialistul de la institut.

— Doi tineri! Păcat de ti
nerețe ...

Și, ridicînd d'n umeri, bă- 
trînelul apucă inelul cu chei 
și le deschise

— Noapte bună, spuse Stei.
— Pe mîine, spuse Maria, și 

vorbele ei îl izbiră în piept si 
se simți deodată cuprins de o 
ciudată mînie.

Cînd poarta se închise în ur
ma lor nu se mai putu stă- 
pîni și rosti încruntat, trănîn- 
du-și brațul de pe umerii fetei:

— Ai spus pe mîine. Chiar 
nu știi nimic ? Nu bănuiești ni
mic ?

— Simt că înnebunesc! ge
mu Maria, ducîndu-și pumnii 
la gură. Un sunet spart I se 
zbătu în gît ca o vietate mă
runtă și neajutorată, gata să 
țîșnească. De ce mă chinuieștt?

— N-am să te chinuiesc nici
odată ...

Dar felul cum șoptise cu
vintele o zgudui mai mult do- 
cît înțelesul lor. Fața lui pă
rea împietrilă.

— Mi-ai cerut să nu întreb 
nimic...

Pieța se golise acum și sin
gurătatea călărețului din mijlo
cul ei o făcea și mai goală. 
Cactușii se înălțau diformi.

— Nimic, spuse el cu ochii 
la galopul împietrit, amintin- 
du-și cum avea să arate peste 
zi. Vino... Nu. nu pe acolo I 
strigă deodată, văzînd că dă 
să coboare treptele

Acolo, în stînga, urma să se 
întipărească pentru totdeauna 
umpra frîntă a unui om. A bă- 
trînului portar ? își mușcă bu
zele.

— Nu-mi închipuiam că am. 
să trec pe nesimțite de la coș
marele secolului al XVIII-lea 
la coșmarul pe care-1 trăiesc, 
spunea ea. Pentru că nu-i de
cît un coșmar... N:mic ade
vărat. Tu nu exiști, muzeul 
nu e gol, sînt acasă și am să 
mă trezesc îndată ...

— Trezește-te ! strigă Stei 
din nou, răsucind-o cu fata 
spre el și apăsîndu-și buzele 
peste buzele ei.

Se muie toată în brațele lui. 
îi simți răsuflarea pe fată cînd 
șopti:

— Nu mă trezi. Coșmarul se 
preface în vis ...

îmbrățișați, se apropiară de 
călărețul poleit cu aurul înșe
lător al becurilor și începură 
să se rotească în jurul lui, pă
șind în neștire. Capul Măriei 
se lipise de pieptul lui Stei. 
Fata răsufla egal, ca-n somn. 
Nu voia să mai pună întrebări 
și n-avea nevoie de răspunsuri, 
dar el știa că fură minutele 
unui timp mort în care nimic 
nu mai putea rodi și, copleșit 
de o mare tristețe, de o mare 
duioșie, se lăsa învins de tă
cere.

Cînd Dim se ivi lîngă ei, tre
sări, dar nu se miră.

— îmi pare rău, Stei.
Țeava scurtă strălucea în mî- 

na noului venit.
— Cine e ? se neliniști Ma

ria. Ce spune ?
Stei o strînse mai tare la 

piept.
— Nu mi-ai făgăduit să nu 

pui întrebări ? ... Vorbește, 
Dim.

— Totul se petrece pentru 
a doua oară, Stei, înțelegi ? Ai 
mai încercat s-o salvezi ... 
vreau să spun că prima dată 
ai și izbutit. Ai fugit cu ea pe 
Acn 6 și ați debarcat cu circa 
1000 de ani în urmă... Saltul 
în timp era prea mare și, în 
ciuda antrenamentului, ai uitat. 
Dar cum ți-ai închipuit că ai 
putea izbuti ?

— Nu mi-am închipuit nimic. 
Am acționat, Dim ... De asta mi 
se părea totul atît de cunos
cut I

— Ți-ai amintit, totuși ? se 
însufleți celălalt. Toți ziceau 
că-i cu neputință... Dar 
era limpede că aveai să fii rea
dus aici, împreună cu ea. E

condamnată, Stei. Nimeni nu 
poate schimba nimic.

— Cercul s-a închis, nu ?
— N-avem încotro, știi bine. 

Sau o părăsești chiar acum și 
plecăm împreună, sau... țeava 
strălucitoare se înălță și Stei 
îi văzu gaura întunecată.

— De ce trebuie să moară, 
Dim ? Ce s-ar întîmpla dacă 
ar rămîne cu mine ?

— Cunoști legea.
— Da, zise Stei și-si repezi 

piciorul, izbind în mîna care 
ținea arma.

Flacăra orbitoare nimeri ar
măsarul de bronz, care se pre
făcu într-un haos de forme fă
ră nume. Maria strigă, dar cei 
doi se și încleștaseră, iar țeava 
strălucitoare, îndreptată cînd 
spre cer și cînd spre calda- 
rîm, zvîcnea sub dubla apă
sare a brațelor lui Dim și Stei. 
Neînțelegînd ce se întîmpla 
din cliDa în care deschisese 
ușa bibliotecii, asistă neputin
cioasă la lupta celor doi ne- 
cunoscuti care-și vorbiseră în- 
tr-o Fmbă necunoscută pentru 
a se rostogoli acum la picioa
rele ei. Dar unul dintre ne- 
cunoscnti o sărutase si cepul 
i se odihnise pe pieptul lui în 
dubla tăcere care-i apropiase 
mai mult decît ar fi putut-o fa
ce cuvintele. îngrozită, se nă
pusti spre treptele muzeului, 
cu gîndul încă neformulat de 
a cere ajutor singurului om pe 
care-1 șFa în preajmă, bătrînul 
portar. Se și repezise pe pri
mele trepte, cînd vîlvătaia por
nită din țeava strălucitoare o 
izbi în p’in și fata nu mai fu 
decît umbra frîntă, pentru tot
deauna întipărită în piatra ne
știutoare.

— Nu era altă soluție, spu
se vinovat Dim.

Stei privea pata ce păstra 
silueta Măriei, umbra peste ab
senta căreia abia o împiedica
se să pășească.

— Nu, nu era, repetă cu un 
glas stins ce venea parcă de 
foarte departe, apoi își repezi 
atît de neașteptat pumnul în 
bărbia celuilalt încît Dim nu a- 
pucă să se ferească și se pră
buși pe caldarîm.

Stei rămase o clipă încor
dat .Nu se auzea nici un su
net. Atunci se plecă și culese 
arma din mîna desfăcută fără 
vlagă, apoi se repezi pe trep
te, ocolind umbra Măriei. In 
dreptul porții atinse cu țeava 
argintie broasca și închise ochii 

cînd apăsă pe trăgaci. Poarta 
se căscă, neagră și umflată; 
O împinse, năvăli în clădire 
trecînd pe lîngă ghereta porta
rului încremenit și, lîngă pi
ciorul uneia dintre coloane, își 
regăsi ranița, acolo unde o lă
sase. Fără a-i da drumul împin
se îndărăt acul pe cadranul 
temporal și se pomeni în în
căperea circulară de la etaț.

- Maria. Maria. Maria. sdi>- 
se el. Maria.

Și din nou îl încercă bucuria 
și tristețea, simțămîntul că r» 
găsește si pierde ceva, dar nu 
se mai întrebă ce.

— Am crezul tot timpul că 
ești un hoț de rînd

— Dar nu mai crezi.
— Nu. Ești ceva mai rău. 

așa-i ?
Cuvintele. Fuseseră rostite si 

nu mai puteau fi schimbate 
deși totul devenise îngrozite’ 
si gîndurile i se ciocneau ca 
niște bile, pe rînd adunate, ră
vășite și din nou repezite une
le împotriva celorlalte. Nefa
miliarizată cu salturile în t’mp 
fie și de scurtă durată, Mari» 
nu-si amintea n’mic si rostea 
cuvintele fără să-și dea sea
ma că repetă un rol, că totul 
fusese, dar Stei știa că vre. 
mea le era măsurată. Puse ios 
ranița și, aproape imperceptibil, 
împinse acul înainte. Piața se 
golise acum și singurătatea că
lărețului din mijlocul ei o fă
cea și mai coală. Cactușii Se 
înălțau diformi.

— Nimic, spuse el cu ochii 
la galopul încremenit, amin- 
tindu-și cum avea să arate, nu 
peste o zi, ci curînd, mult prea 
curînd. Vino... Nu, nu pe a- 
colo 1 strigă deodată, văzînd 
că dă să coboare treptele.

Acolo, în stînga, urma să se 
întipărească pentru totdeauna 
umbra frîntă a unui om. Dar 
nu a portarului, așa cum cre
zuse.

îsi mușcă buzele. Undeva 
trebuia să existe o spărtură, 
cercul nu putea fi lăsat să se 
închidă. Acum avea o armă și 
ei știau. Atîta vreme cît trăia, 
Maria avea să trăiască.

— ... decît un coșmar. Ni
mic adevărat. Tu nu exiști, mu
zeul nu e gol, sînt acasă și am 
să mă trezesc îndată...

— Trezește-te! strigă Stei 
din nou, răsucind-o cu fața 
spre el și apăsîndu-și buzele 
peste buzele eh

POEZIA CA JOC DE CUVINTE
Efervescența clamatului literar național, manifestată prlnlr.» 

creștere impresionantă a numărului celor care scriu dar, mai cu 
seamă, a celor care au ceVa de spus și știu să o facă, impună 
tot mai riguroasă selecție, . o severă, și nuanțată decantare a va
lorilor autentice, ca și o respingere deschisă a falsurilor de orl£» 
fel. Pe zi ce trece nume noi se afirmă, volumele — nu de puțin» 
ori ale unor debutanți — impun talente incontestabile. De aceștia 
din urmă, de „cei care vin“, își propune s i se ocupe rubrica T® 
care o inaugurăm în numărul de față. Ideea nu e. nici pe de
parte, nouă; a ilustrat-o cu strălucire Șt. Aug. Donaș în seriâltB 
Lampa lui Diogene și continuă să o ilustreze Ion Negoițescu Jntî3> 
similară Lampă a lui Aladln. Temeritatea Întreprinderii noastre 
lese în felul acesta la iveală, chiar nesocotind riscurile unor afir
mații pe un teren atît de instabil cum este cel al debuturilor. Și 
dacă totuși, la sfîrșit, dinâolo de erorile inevitabile sau pronosti
cările nedovedite de evoluțiile ulterioare ale autorilor, vom putea 
constata că măcar în căzui cîtorva nu ne-am înșelat, va însemna 
că încercarea noastră n-a fost cu totul lipsită de sens.

Dan Mutașcu a publicat 
plnă In prezent prin mal 
toate revistele literare, săp
tămânalele pagini culturale 
ale ziarelor județene, ca șl 
revistele studențești, pregă- 
tindu-și în felul acesta te
renul pentru o eventuală 
plachetă. Și ea a apărut de 
curînd la Editura Eminescn 
sub Îngrijirea IUI Nicolae 
Oancea, in condiții grafice 
demne de invidiat și pur- 
ilnd atrăgătorul titlu Sub
stratum. Critica, In genere 
binevoitoare, a consemnat 
destul de călduros volu
mul. Pentru Ilie Constan
tin poezia luj Dan Mutașcii 
„stă sub seninul unei luci
dități nestricătoare, in
spirația li e guvernată de 
Inteligență, semmlabil fiind 
„necontenitul efort de or
ganizare". Dar, „deși prac
tică un dicleu controlat, nu 
se abandonează tulburei 
stări de exprimări oracu
lare'. Și pentru a ne con
vinge de justețea afirmați
ilor sale Ilie Constantin 
ne invită să parcurgem su
marul căci, „simpla lectură 
a titlurilor de poeme ... 
vorbește convingător des
pre inteligenta artistică do
minatoare a llnărului poet'. 
Argumentul e cu atît mal 
bizar cu cil în poezie, și 
nu numai aici, titlurile nu 
comunică nimic despre 
realitatea poetică propriu- 
zisă, fiind simple anexe 
tradiționale, alese la în- 
tîmplare.

Folosind totuși sugestia 
recenzentului României li
terare, să plecăm' de id 
titlu șl să încercăm o pe
netrație în sfera intenți
onalității autorului. De 
proveniență franceză (cel 
puțin în ortografiere — sub
stratum), el sugerează o 
investigație dincolo de a- 
parențe pentru identificarea 
resorturilor ascunse, dar 
singurele adevărate, ale u- 
nei anume stări de lapt. 
vVine vremea să simt / 
adlncimea fără sunet a 
cuvintelor, / adlncimea pu
ră, /...' (p. 43). Ar ii 
deci vorba de o meditație 
în marginea limbajului, nu 
însă în superficia lui sen
zorială, ci dincolo de ma
terialitatea sonoră, în sub
stratul cuvintelor. Privit 
din această perspectivă vo
lumul devine o ars-poetica, 
sistem de accepții, cod in
vestit cu puteri totalitare 
și de care nu trebuie să 
uităm atunci cînd urmărim 
o descindere în acest uni
vers poetic. Se petrece însă 
un lucru paradoxal căci, 
preocupat de esențe, Dan 
Mutașcu uită pur și simplu 
de sistemul referențial de 
la care plecase, și obsedai 
de necuvlnt, ignoră cuvîn- 
tul șl valorile sale con
textuale. Ajungem astfel Ia 
ceea ce se numește în ge
nere Incoerență Ia nivelul 
limbajului, dar — probabil 
— coerență la cel al me
talimbajului ; de aici impre
sia „d ic teului controlat' și 
a „lucidității nestricăloare* 
de care vorbea Ilie Cons
tantin. Dezlegarea accepțiu
nilor pe care autorul Ie im
primă formelor curente ale 
limbajului ar trebui să re
zulte dintr-un raport al ce
lor două straturi semnifl- 
cante (incoerent-coerent), 
raport materializat în me
taforă. Căci, Intr-o aseme
nea situație, numai ea poate 
da măsura exactă a „luci
dității și a „inteligenței ar
tistice dominatoare*. Ce 
poate Insă să însemne : „bu
ricul de lut al orei aces
teia' (p. 40), „foametea ro
șind sub tristețea genun

chilor' (p. 32), „ghiara uf, 
tată în interiorul orei ‘ CP- 
53), „lăuntrul cu miros de 
somnul delfinilor' (p. 19). 
„și cele trei lumi de săpun 
uscat / și tetragrama uni
versului înghețată-n paha
rul ciobit' (p. 49), ori „Iui 
mina bisexuală’ (p. 22)7 
Întrebare inutilă cînd, pen
tru Dan Mutașcu, mult Edi
tatul cuvlnt devine, fle.raii 
întorcîndu-se pe axa orqrăj 
pe torsul sărat al femeii 
plnă în nopțile egale', fie 
„animal gonit de sete diln 
țărlnă, / din secetă, din cop: 
nul caprei negre", (p. 13— 
14). Categoric, asemenea a- 
socieri stau realizate xutj 
semnul lucidității, chiar p- 
xaqerate, căci autorul vfor 
lentează cu bună știință 
percepția cititorului, moda
litatea ținlnd de cu totul 
alt spațiu decît cel poetic. 
Insolitul imaginilor poale 
fi dovada s’gură a talentu
lui în momentul în care a- 
cestea se cirmscriu unei 
structuri, unei idei poetice 
pe care o susțin. Altfel, 
clnd axul lipsește, totul sa 
reduce la exchibiționlsm 
verbal, joc de cuvinte fără 
nici o noimă, desfrîu ling
vistic.

Dan Mutașcu delirează 
printre cuvinte care îl ab
sorb, îl copleșesc; se lasă 
fără nici o împotrivire D- 
rît de ele, dominat, sub îii- 
gat și asta în iluzia pătrare 
derii semnificațiilor lor sub
terane. E ca și cum te-ai 
îneca de bună voie nunrâl 
și numai ca să poți privi 
de aproape fauna subma
rină. De alt iei, gestul tre
cerii dincolo de cuvlnt este 
numai enunțat programatic 
initial („să mergem acoin 
unde cuvlntul se desface 
de propria sa ființă j și se 
contemplă pe sine ca un 
oraș clădit pe nămol solar' 
(p. 12), fără a se comite ac
tul sacral al aruncării vă
lurilor ce protejează-, esen
țele lari. Sîntem invitați să-l 
Însoțim pe poet într-o călă
torie temerară, ca să con
statăm după ce am făcui 
preparativele necesare, că» 
în realitate, el a rămas o- 
casă în fața căminului. Prv- 
texlul fundamental al dis
cursului poetic dispare ca 
o Fata Morgana rămînînd 
în Ioc vorbăria goală.

Să observăm, ca o com
pensație, că Dan Mutașcii 
și-a însușii o „tehnică' a 
versului în stare să inducă 
pe muiți în eroare, în sen- 
sul că posedă o știință a 
frazării, a organizării cu
vintelor care, deși arbitrar 
alese, crează impresia rit
mului poetic. Acest „meș
teșug' stă însă în aer, ne- 
corespunzînd în planul șem- 
nificațiilor nici unui sens 
coerent. Poezia Iui Dan Mu-, 
tașcu nu este altceva decîi, 
o contrafacere dincolo de 
care se ascunde lipsa do 
har. A admite că asemenea' 
enormități (dicteuri inten-, 
ționate plnă la bizarerii) 
sînt tot una cu poezia nu. 
e departe de a nega liris-1 
mul și a-1 înlocui cu hazar
dul corelărilor celor mail 
năstrușnice, cu metafora 
ostentativă de prost-gusl, 
cu încifrări nejustificate șl 
care nu ascund decît p!ă-, 
cerea autorului de a se no-, 
mi poet.

Faptul că există în Sub-;’ 
stratum două piese de ex-' 
cepție Văzut întîrziat fti 
nevăzut și Cine ?..., ne fate'; 
să credem cd Dan Mutașcii 
se va Întoarce curînd la. 
uneltele firești ale poeziei 
și, poate, ale sale. j

AL. DOBRJESCO



fragmentarium

PORTRET DE POET

VIRGIL CARIANOPDL
Doamna de Stael era de pă

rere că melancolia e „muza 
geniului" ; în consecință, cei 
ce nu suferă de melancolie să 
nu aspire la celebritate ca 
j6criitori. Constantă la Virgil 
•Carianapol, de la debut (prin 
■1930) pînă la Cîntece de amurg 
(T969) e tristețea difuză, un fel 
de obsesie qenerată de o con
știință lucidă, avînd în față 
perpetua dramă a nerealizării. 
însă poetul e un eleqiac revol
tat, natură întrebătoare, în con
tradicție cu alții și cu sine, 
fnscriindu-se astfel în familia 
•iieconformiștilor, romantici mai 
:Vechi sau avangardiști de ieri. 
Prima apariție editorială (o pla
chetă cu titlu ostentativ : Vir
gil Carianopol, 1933), stă sub 
semnul frondei juvenile supra
realiste. arborînd un anarhism 
gramatical sui-generis, destinat 
șă atr-aqă atenția: „Știi tu ce 
■pasăre va obosi în lemnu/ po- 
.'emt acesteia ?...". „Cine m-a. 
strigat/ cînd îmi curățăm flau- 
,țu. de cîntece ?". Poza este e- 
normă. manifestîndu-se în gus
tul pentru asociații frapante. 
Fluturii au „ceva din tristețea 
zăpezilor/ lăsate la Koniqs- 
berq". Un salut e adresat unui 
„porumbel al destinului/ din ca- 
jea Dudești 217". „Tramvaiele 
'au trecut prin fereastră/ si a- 
cunr prietene/ tramvaiele au 
tnfrat în mine". Deliberat, tonul 
retoric e utilizat pînă la ultima 
limită. Șaptesprezece versuri 
dintr-un fraqment din Poeme 
din. ospiciu și alte instituții 
încep demonstrativ cu inter
jecția O: „O, mările cu sinii 
de dantelă/ o, prietenu cu 
neurastenie în deget" etc. Re- 
■miniscente din Franțois Villon 
Combinate cu atitudini eseninie- 
tie traduc o anumită boemă, 
colorată proletar („viața noas
tră este un cîine"\ cu pro
iecte fantastice: „Cît sînt o 
revoluție/ cît sînt un deznă
dăjduit/ cît sînt un om extra- 
ord’nar/ si cît va exista cer
neală și hîrtie/ nu am nevoie 
de nici un Dumnezeu". Tot în 
.stil avanqardlst se exprimă 
fronda din Un ocean, o frunte 
,fn exil (1934), poetul partici- 

pînd cu Sașa Pană, Ilarie Vo- 
ronca, Virgil Gheorghiu, Ste
phan Roll, Geo Bogza și alții 
la activitatea grupării „Unu". 
Așteptarea neprevăzutului im
primă discursului liric o ten
siune qravă: „Singur, fără ni
meni .../ aștept aici lingă caii 
de spumă ai mării/ oamenii 
mei liberi..." (O pleoapă mal 
palide).

Altă constantă la acest neli
niștit (care-și spune „vaga
bond" cam în accepțiunea în. 
;care Verlaine se considera 
„poet damnat") e vorbirea di
rectă, de aparență orală. Pe o 
mere întindere, Virgil Cariano
pol monologhează despre sine 
în raport cu lumea, în centrul 
lucrurilor stînd propriu-i des
tin. Teluricul, bezna, dispera
rea, cenușa, „coardele mari ale 
străzilor" îi îngreuiază aripile, 
în timp ce fantezia îl solicită 
spre un „Izgonit Exil", cu ve
derii: și miraje : „Unde să fug? 
Pe cine să întreb?". Progresiv, 
în Scrisori către plante (1936), 
mai accentuat în Carte pentru 
domnițe (1937), tentațiile con
tradictorii definesc un tempe
rament liric bipolar, oscilînd 
între eul exacerbat, și drame
le din jur, între extaz și bles
tem, trecînd de Ia afirmație la 
negare violentă. Lînqă aminti
rea unei tinere moarte, răzvră
titul se autosancționează spă
șit : „Iartă-mă, Ioană!/ N-am 
știut că în pieptul tău de zăpa
dă/ începuseră frunzele să ca
dă ..." (Ioana). Versul litanie 
deplînqe dispariția lentă a tu- 
berculoșilor (Rnqăc'une, Sîm- 
băta de sus, Cersetoarea) și 

tristețea mamelor (Rugăciune de 
fum), într-o succesiune de 
comparații ce suqerează fizio
nomii imateriale, ca niște fres
ce volatilizate în lumină : 
„Prietenă, prietenă de spital,/ 
De ce te-au învăluit surorile 
în voal ?/ De ce, de azi dimi
neață pînă acum,/ Te-ai făcut 
fum ?" (însemnare de octom- 
br'e).

Evaziunea din orașul bolnav 
sau din sanatoriul cu fantome 
albe urmează căi diverse : în
tr-un vaq trecut istoric cu 

domnite de ev-mediu sau în 
ambianta rustică a Olteniei na
tale. Avangardistul se autohto
nizează (nu fără ecouri din 
Esenin). Se îmbracă „țărăneș
te", își vizitează frații, care-1 

i privesc bănuitor : „Mă duc sea- 
;ra la circiumă și-mi dau să 
beau/ Vor să știe cît pămînt 
am venit să le iau" (Printre ai 
mei). Țăranii au ochii „triști 
șl adînci", „fețele supte". Com
pasiunea este expr mată alu- 
'ziv: „Și-mi vine să le strig, 
i să-i trag de mintean:/ Băă, 
sînt și eu tot ca voi, tot ță
ran!". Confesiunile lui Esenin 
'obsedează. Poetul face, prin 
urmare, elogiul vagabondaju
lui și al cîrciumli: „Ce știu 
ieu de dragoste,/ Eu care n-am 
învățat decît să-njur/ Și să 
dorm cu stelele în gunoi?" (E- 
senin). Reflexe eseniniene sînt 
'identificabile uneori nu numai 
în tonalitatea elegiacă, ci și în 

jrltmul frazei și în vocabular. 
Să se compare, de exemplu, Nu 
mai strig de Virgil Carianopol 
cu Niciodată de Esenin. „Nu 
mai strig, nu plîng, nu mă mai 
scol", — reproduce versul: 
„Nu regret, nu mă jelesc, nu 
strig", din Esenin (în traduce
rea lui G. Lesnea). Regretul ti
nereții pierdute e văzut în mo- 
.duri asemănătoare: „Veștejit 
de-al toamnei mele frig/ Nu 
voi mai fi tînăr niciodată* (E- 
senin). „Sfîșie, deci, vînt, li 
orice pas,/ Tinerețea care-a 
mai rămas* (Virqil Carianopol).

în Frunzișul toamnei mele 
(19381, apoi în volumul urmă
tor, Scară Ia cer (1940), teme
lor anterioare li se adauqă mai 
insistent confesiuni despre de
clin și moarte, dar cu anumite 
rezerve. „Pe răzvrătiți nu-i 
lasă viața ca să plece* (Des
pre moartea mea). Oltul, hai
ducii, baladele țin cumpănă 
cu aureola lor tristeții: con
fesiunile sfîrsesc într-un tem
porar raționalism: „Ce-ar fi ră
mas 'storia noastră dacă Mihai 
Viteazul în loc să lupte-ar fi 
plîns ?" (Nu trebuie să p'în- 
gem). Portretul poetului do- 
bîndește la maturitate trăsături 
discret clasice, liricul înclinînd

spre reflecție șl echilibru. E- 
couri greu ses.zabile din mu
zica argheziană se integrează 
în melodiile originale. Pînă în 
1967 (cînd versurile inedite din 
uitimele trei decenii îi apar în 
volum), Virgil Carianopol tre
ce prin etape de clarificări pri
vind marile întrebări existen
țiale și finalitatea artei, în pri
mul plan stînd însă problema 
timpului. O excelentă interpre
tare dialectică a universalei 
mișcări ce caracterizează exis
tența se ntitulează Cîntec des
pre materie : „Vara tot aceeași 
v.ne ?/ Vara care-a mai tre
cut ?/... Marea, tot aceleași va- 
lur ,/ Sparge-n țărmii ei ti
rani ?/ Vor mai fi aceleași va
luri/ Peste mii si mii de ani ?". 
Dintre poeziile pe tema orelor 
pulverizate în neant, un Cîn
tec de liniștit bolnava e o pie
să antologică. Scurgerea timpu
lui ia forme materiale, de o 
tristețe reținută: „Nu tresări, 
nimic n-apasă./ Nu-nceercă ni
meni la uluc/ Nu calcă nime
nea prin casă,/ Sînt orele, care 
se duc/ Nu te-nfrica, e noaptea CONST. CIOPRAGA

clară,/ Iar stele-au ieșit du
ium./ Nu umblă n.menea pe-a- 
fară,/ Trec frunzele, grăbind, 
pe drum"-

Calmele Cîntece de amurg 
(1969) nu fac decît să poten
țeze trăsături afirmate în ulti
ma clapă. Reflecții bazate pe 
simboluri (Salatheea, Neastîm- 
Păr) sînt mici parabole de ma
turitate, mai puțin realizate de
cît Celălalt, Eu și marea. Așa 
am fost, în care se autodefi
nește un temperament compli
cat. Senzația crispantă a timpu
lui ireversibil îi sugerează o 
suită de confesiuni remarca
bile : Idoli, Trece timpul, Fan
tezie, — variațiuni pe aceeași 
temă. O idee din Adela de G. 
Ibrăileanu, despre morții ca
re-și schimbă vîrsta în raport 
cu cei ce rămîn, e admirabil 
valorificată în meditația La 45 
de ani. Nostalgia de absolut 
sfîrșește, în alt loc, în resem
nare. „Cîntecele care-mi stau 
în față,/ Dm ce în ce, au zi
duri și mai mari ! ... (Zidurile). 
Singura permanență tonifiantă 
e legătura cu vatra, cu pămîn- 

tul și oamenii. Virg l Cariano
pol e mîndru de obîrșia sa 
olteană. Covor oltenesc (din 
volumul Versuri!) și Ștergar ro
mânesc reprezintă în lirica sa, 
împreună cu Iia, o patetică in
terferență spirituală cu arta lui 
Țuculescu și Brâncuși. Dintr-o 
antologie a liricii patriotice 
n-ar trebui să lipsească vibran
tul Cîntec de dragoste.

Poet pentru care scrisul e 
o perpetuă nevoie de claritate, 
lirica lui Virgil Carianapol e 
un triumf al sincerității. Neli
niștile lui cedează în fața mi
racolelor vieții. Procedeul mile
nar al reprezentării antropo- 
morfice a mișcării din univers 
apropie paqinile acestui cînlă- 
reț grav de climatul miturilor, 
făcîndu-le comunicative și se
ducătoare. în transparențele 
volumelor lui Virgil Cariano
pol, poet de incontestabilă ori
ginalitate, elegia și cîntecul se
nin se diafanizează, dar prin 
repetiție concurează cu muzica.

I O N BARBU:

Poezia lui Ion Barbu este o realitate estetică însumată 
structurilor limbajului prin „posesiune" și asceză, prinlr-o 
jșecunoaștei e a posibilităților ideilor de a se acomoda cu 
tggimul sensibilității („O posesiune — aceasta e emoția 
estetică" — „Ideea trebuie să formeze corp cu sensibilizarea 
gi — și numai un aci spontan de simpatie să ne-o dezve
lească ; în nici un caz o rece discriminare"). Seducția ope
rei sale vine din acest spectacol al însumării. Valorile lirice 
(pese și se formează dintr-o realitate care nu poate fi con
fundată : conștiința poeziei ca estetică a sensibilității și 
structură a peicepției ca experiență a ideii, a formei 

Șerpuiloarea formă veșnic vie —"). Toată estetica bar
biană o găsim în Panteism (1910), poem care traduce un 
program liric nu la un nivel de înțelegere sugestiv și la o 
Consumare a realului poetic intensă. Ion Barbu trăiește o 
artă poetică, un program: „Vom merge spre terbintea, ire- 
tietica vieață, / Spre sinul ei puternic cioplit în dur bazalt, / 
Uitat să fie visul si zborul lui înalt, / Uitată plăsmuirea cu 
aripe de ceață! // Vom coborî spre calda, impudica Cy- 
belă, / pe care flori de fildeș ori umed putregai, 1 își înfră
țesc de-avalma teluricul lor trai /,. Și-l vom cuprinde coapsa 
fecundă, de femelă. / / Smulgîndu-ne din cercul puterilor 
latente, / Vieții — universale, adînci, ne vom reda; / Iar 
Yiervii noștri, hidră cu mii de guri, vor bea / lnlerioara-1 
gîa.-e de flăcări violente, ll Si pește tot, în trupuri, în roci 
fierbinți — orgie / de ritmuri vii, de lavă, de freamăt in- 
hnji, I Cutremuri nd vertebre de silex ori granit, / Va hohoti.

POEZII
imensă, Vitala Histerie". „De fapt, poezia lui Ion Barbu cu
lege în constituirea ei și anumite influențe care nu pot fi 
nesemnalate, Eminescu stă totdecuna în apropiere. Emines- 
cianismui e în tonul muzical al versurilor si char în idee 
Cine nu recunoaște vocea eminesciană . „Si turrrie-înlreqi de 
gînduri pe puntea ei se-rr.barcă, / Noroade-întregi plecate 
puternicului cer" ; sau acest vers pur bacovian; „Aud cum 
se destramă un suflet undeva". Dar orice voce lirică am 
descoperi în poezia lui Ion Barbu, cîntecul său nu-și în
chide aripile, nu obosește, ci dă năvală totdeauna, uimit de 
posibilitățile Iui de a cuceri, de a se contempla în dificul
tatea spunerii, comunicării. Ermetismul devine doar un sim
plu exercițiu filoloqic care deschide poeziei drum spre idee, 
o face să ia cunoștință de propria ei imagine prin simbo-

cronica literară

luri. Nu poezia e ermetică, închisă în cuvînt, ci ideile tră
dează procesul rațional de reconstituire a lor. Platoșa ling
vistică, amețitor de inaccesibilă unui ochi grăbit, se Iasă 
totuși frecventată. Din ceas, dedus... nu exulic.ă însă numai 
poezia ca artă, ca însumare, ci este mai degrabă un ciclu 
al duratei spre absolut, realizat prin cuvînt-imagine, iar 
toată poezia cade după această intuiție în experiența „jo
cului secund, mai pur". Eliberată de spațiaiitate, durata de
vine poezie, adică absolut, etern, iar cuvintele se grăbesc 
să îmbrace raționalitate. Emoția și limbajul se cheamă aici 
și aiurea „Nadir latent 1“ și coboară în „Oglindă în mînluit 
azur", ca să desăvîrșească grăbit, „însumarea". Expresia 
clipocește de multiple sensuri, iar întregul poem este un șir 
de reflecții muiate în apa începutului.

Nici un alt poem nu traduce mai exact ciclul de ge
neză care se reface mereu sub un alt chip, dar mereu ace
lași: al Poeziei, iui dansul acesta sublim, personajele care 
se complac într-o accesibilitate a valorilor este însăși ra
țiunea de a fi a existenței poetice. Poezia e spiritul pur care 
înflorește prin cuvînt și melaioră înțelesurile cele mai lim
pezi ale modului de a fi. Ion Barbu ridică acest adevăr la un 
principiu fundamental și poezia sa îl respectă: „Cimpoiul 
veșted luncii, sau fluierul în drum, / Durerea divizată o 
sună-ncet, moi tare... / Dar piatra-n rugăciune, a humei 
despuiare / Și unda logodită sub cer, vor spune — cum ? / / 
Ar trebui un cîntec încăpător, precum / Foșmrea mătăsoasă 
a mărilor cu sare -, j Ori lauda grădinii de îngeri, cînd 
lăsare / Din coasta bărbătească a Evei trunchi de fum" 
(Timbru).

Cîntecul care-și caută odihna în emoție devine pentru 

poet înaltul, o stare pură („Ochi în virgin triunghi tăiat 
spre lume ?“) și valoarea Iui stă în spunere și o muzicali
tate rănită de idei. Arta lui Ion Barbu este a unui artist 
pentru care fapta, realul nu pot primi un înțeles și mai 
ales o durată a formei decît sub clopotul ascezei care reu
șește să fie pentru poezie un semn ai valorii și al exis
tenței.

De fapt, oricîte reflecții am formula, poezia barbiană 
e ca un diamant : numele lui e suficient pentru libertatea 
valorii lui de a fi recunoscută.

Cu totul remarcabilă este ediția lui Romulus Vulpescu. 
Poet, prozator, dramaturg, critic subtil și avizat istoric lite
rar, Romulus Vulpescu este unul dintre marii noștri editori 
de azi. Ediția Ion Barbu (Editura Albatros) alături de aceea 
a lui Jarry, adevărate modele ale genului, justifică o pa
siune, o voluptate totală pentru opere și autor. Puțini edi
tori avem ca Romulus Vulpescu care să se sacrifice literar 
pentru a comunica valorile naționale. El respectă și în
cearcă să impună asemenea ediții dintr-o rațiune a edito
rului artist care iubește cartea mai mult ca orice apariție 
a sa în public. Romulus Vulpescu este un „adevărat tem
plier" (Ion Caraion) care deschide șantierele istoriei literare 
cu sentimentul că oficiază un ritual. Opera este privită și 
analizată din toate unghiurile posibile. Un cuvînt, un vers 
este urmărit în toate variantele sale pînă la forma defini
tivă. Vocația filologică este însă depășită de una estetică. 
Editorul nu este un simplu colecționar de texte, ci un au
tentic artist care știe să introducă în cuprins toată con
strucția barbiană. Poeziile ocazionale ne fac să uităm une
ori Jocul secund și să vedem doar exercițiile. Romulus 
Vulpescu a inclus în ediție și texte critice despre Ion Barbu. 
Dreapta intuiție a Iui E. Lovinescu trezește și azi satisfac
ție. Poetul descoperit de criticul Sburătorului este ‘definit 
cu mare precizie, iar analizele care apar după textul lovi- 
nescian respiră ideile lui: „De la cele dinții versuri, am 
avut intuiția unui remarcabil talent poetic. Sburătorul își 
face o cinste deschizîndu-și coloanele acestui nou poet, că
ruia i-am dat numele de Ion Barbu. Nimănui nu-i va scăpa 
viziunea genetică, lapidaritatea concepției și a expresiei, 
sobrietatea relativă a acestui tînăr, care ne evocă în versuri 
frumoase și reci poezia forțelor naturii, a materiei inerte, a 
prefacerii universale și a misterelor germinației. Prin vigoa
rea geometrică și noutatea concepției, cît și prin stăpînirea 
formei pietroase, literatura română s-a îmbogățit cu un nou 
talent tocmai în clipa în care își pierdea pe cel mai autori
zat reprezentant al generației trecute. Este eterna goană a 
torței..." Nici Ion Barbu nu rămîne indiferent față de rara 
și nemaiîntîlnita conștiință critică a lui E. Lovinescu. Scep
ticul mîntuit reprezintă liric cel mai reușit portret moral al 
criticului și, totodată, cea mai dreaptă definiție a criticului 
literar: „Cînd toți doreau cu o zorită mină / Obraznice 
oglinzi să-și facă sie, / El înflorea inelul tău, fîntînă / De 
sfîșiate luxuri: Poeziei 11 Cu alții aprigi, mai vrăjmași cu 
sine, / Acest amar și tăgăduitor, / A spart pe rînd simțirile 
mezine / Un Ioc exact să-o aprindă în piatră lor. // Osîn- 
da-n cumpeni tremură îndoită / La îngeri, păstrătorii sfintei 
az'me : / Virtuți, domnii — să-i fie socotite / Cerești aceste 
calme entuziasme".

ZAHARIA SANGEORZAN
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WANDA BACEWICZ

X Zadarnic ai câta un loc să sfișii urzeala 
cenușiului ce-mpresoară cu păianjeni de ceată 
nu-i vorbă v-o spun de potrivirea 
dintre pustiul de culoare al cerului și scrumul peisajului 

din mine

ceața pe tăcute piere sincer 
tristețea insă dă mlâdițe 
căci cenușiul are fețe multe 
desfășurate intr-un evantai imprevizibil 
unele pot prinde rumeneală 
altele insă-s pindite de altă întunecime 
ce-mprăștie semințele înnegrite de presimțirea 
unei nesfirșite nopți.

I

ALICJA PATEY-CRALOWSKA
î?

Ce-și spun oare copacii 
despărți(i de tinerețe 
invăluiți în negurile țepene de noiembrie 
la cumpăna dintre ploaie și ninsoare, în așteptarea nopții 
ce-și spun oare copacii cind frigul le bea amărăciunea 

goală

Ce spune - oare pămintul 
despărțit de tinerețe 
cu măruntaiele uscate și trupul ofilit 
la cumpăna dintre ploaie in așteptarea nopții 
ce spune oare rîul înfășurat în văl de vecernii reci tesut.

Ce spun oare palmele 
despărțite de tandrețe 
cind frigul prăvale tristețea in degete cu sîngele sleit 
ce gînduri deapănă gura 
buzele pecetluite in tăcere
de pe care vintul a stins trandafirii

EWA LIPSKA

Să deschidem gura - să zboare toți porumbeii
Să deschidem miinile - să se împrăștie toate liniile 
drumurilor ostenite și a celor netede și albe.
Să deschidem portița grădinii — să se smulgă pomii 
și să meargă unde vor dori.
Să deschidem cerul și să strigăm : Homer I 
și să-i pregătim un toiag alb și o rentă mare
Să deschidem pădurea și să-l chemăm pe lup
Să deschidem nopțile nox nyus nacht noci

— să se-nvolbureze vorbele
- să se risipească visurile

Să deschidem și riurile — peștii să plutească in văzduh 
sau pe tăvile-aburinde in ajun de sărbătoare
Să deschidem globulele albe — să fugă boala din ele 
Să deschidem ușa - indatâ ce se va auzi bătaia
— să intre poetul
Să pună stăpinire pe toate acestea
Să pună stăpinire pe toate acestea 
Să se deschidă poetul.

Și-am să deschid fereastra
ca să picure povești 
umbra zgircită a ștreașinilor 
pășind pe treptele cerdacului

și-am să deschid ușa
să se vadă pe masa întinsă 
roadele amare ale vieții 
in oglinzile nici unei duminici, 
și-am să pășesc peste pragul tău 
și mă vei lovi ca un soare in flăcări 
și vei fi ca o ploaie

iar eu n-am să pot presăra nisip 
tn rana ce coace inima ta.

Traducere de NATALIA 
CANTEMIR și VASILE ROTUNDU

Cele mai multe studii referitoare la Salinger se ocupă fie 
de succesul imens al operei acestuia (se vorbește astfel de 
o industrie Salinger sau de un mit Salinger), fie de studiul 
familiei Glass, ai cărei membri ar suferi de „febră de ba
nană" (W. Wiegqnd) o boală spirituală ale cărei simptome, 
spre a fi explicate, necesită lungi incursiuni în filozofia Zen- 
budistă.

încercarea de fată își propune să abordeze un aspect 
al operei lui Salinger din alt punct de vedere. Obiectul stu
diului nostru l-a făcut analiza stilistică a unor adjective din 
romanul „De veghe In lanul de secară', pe care le-am con
siderat „tipice Salinger", avînd în vedere două cuvinte cheie, 
care ar reprezenta amprenta specifică a romanului: auto
matism și adaptabilitate. Primul pas în analiza noastră l-a 
făcut selectarea unor adjective „majore", old și goddam 
(orice termen repetat de cel puțin zece ori în opt mii de 
cuvinte e definit drept „termen major" (J. Miles), la care 
am adăugat o serie de adjective „transparente", pentru care

se poate găsi o motivație de ordin psihologic: „vomity*. 
„crumby", „dumpy" etc. Dar înainte de a trece la studiul 
propriu-zis, considerăm necesară precizarea unui lucru in
dispensabil înțelegerii observațiilor ce vor urma: limbajul 
lui Holden nu trebuie analizat izolat, în afara contextului 
general al limbajului specific adolescenților (teenagers'ver- 
nacular) cu caracteristicile sale — dintre care prof. D. Cos
tello, în articolul său referitor la limba romanului „De 
veghe", le-a notat pe cele mai importante: tendința de a 
încheia frazele cu unele „expresii de balans", „si asa mai 
departe" („and all"), sau „or mai știu eu", („or something"),
tendința de a reveni și întări cele spuse cu asa numitele
„idiosincrasii de insistență", „zău că da" („I really did")
sau „pe cuvîntul meu că da" („I swear to God I am"), dar,
mai presus de orice, tendința acestuia de a se folosi de un 
număr restrîns de calificative pe care le repetă la nesfîr- 
șit: old, goddam, damn, crazy, terrilic, cute etc.

în ceea ce privește adjectivul old am considerat in
teresante numai cazurile în care acesta însoțește un nume 
de persoană (old Phoebe, old Spencer) sau cînd intră în 
componenta unor expresii idiomatice „a fixa cu privirea" 
.(„to give the old eye"), „a trage bărbi' (.to shoot the old 
bull"). în construcții de tip old-ț-nume propriu am întîlnit 
adjectivul de circa 280 de ori, dintre care old Phoebe de 
65 de ori, old Sally Hayes de 33 de ori, old Spencer de 
25 de ori, old Allie o dată. Se poate observa că, fiind atașat 
unor persoane, variind între zece și șaptezeci de ani, ad
jectivul a încetat să mai specifice vîrsta persoanelor amin
tite. Mai mult, deseori acesta însoțește nume fictive (old 
Hazzle Weatherfield, old Jesus etc.) în care cazuri, evident, 
nici nu se poate vorbi de „vîrsta" acelor nume. în mod cert, 
nu putem vorbi nici de atitudini sau sentimente ale lui Hol
den față de persoana respectivă, să fie puse în evidentă 
de către old. Singura regulă pe care eroul pare să o res
pecte este „că nu folosește adjectivul decît după ce a men
ționat cel puțin o dată un nume, și într-adevăr, aproape 
toate numele proprii din roman (în afara celor fictive), sînt 
cel puțin o dată amintite anterior, neînsotite de old. Autorul 
profită de acel moment spre a strecura cîteva informații 
despre noul personaj. Am găsit, totuși, și cîteva excepții. 
E vorba, în ordine, de : old Selma Thurmer, old Mr. Spen
cer, old Thurmer si old Mrs. Hayes

Cît despre goddam, celălalt adjectiv preferat al lui Hol
den, am găsit circa 190 de situații cînd acesta însoțește 
nume de obiecte („goddam bed", „goddam paper" etc.), 18 
exemple de tipul goddam-j-nume propriu („goddam Ed 
Banky", „goddam Hollywood" etc.) și o dată ca substantiv, 
fiind însoțit la rîndul său de alt adjectiv („a good goddam"). 
Referindu-se la acest adjectiv, prof. D. Costello observă că 
nici acesta nu mai are vreo legătură cu sensul său de bază 
(„a blestema") sau cu vreo atitudine a lui Holden fată de 
obiectul pe care-1 însoțește, ci pur și simplu exprimă un 
sentiment emotiv „favorabil" în „goddam hunting cap", „ne
favorabil în „goddam moron" și „indiferent" în „coming in 
the goddam windows" (D. Costello). Lăsînd la o parte am
biguitatea ce rezultă din faptul că nu vedem posibil ca o 
persoană ce manifestă un sentiment „favorabil" sau „nefa
vorabil" față de un obiect să nu-și formeze automat și o 
atitudine de simpatie sau antipatie fată de obiectul respec
tiv, credem că acest punct de vedere se aplică atît timp 
cît analizăm exemplele izolat, în afara contextului general 
al limbajului specific adolescenților. Dar, analizînd adjec
tivul în contexte situaționale mai largi (de ex. conflictul 
dintre Holden și Stradlater, episodul cu mănușile furate, 
discuțiile eroului cu Sally Hayes sau Phoebe) observăm că 
goddam este golit de sensul său lexical, sau de orice altă 
nuanță afectivă devenind, ca și old (și celelalte adjective 
citate mai sus) simple automatisme. Este ceea ce prof. Cos
tello a admis în cel de al treilea exemplu („coming in the 
goddam windows") drept „sentiment emotiv indiferent". 
Putem cita în sprijinul acestei afirmații adjectivul bloody, 
corespondentul continental al lui goddam (vezi piesa Billy 
mincinosul unde datorită faptului că adjectivul este folosit 
foarte frecvent (peste 150 de ori) și în cele mai neașteptate 
combinații, așa cum remarcă și autorul, acesta și-a pierdut 
complet înțelesul), care potrivit observațiilor lui Eric Par
tridge, în incursiunile sale în argoul soldățesc din anii pri
mului război mondial, a devenit o simplă „excrescență so
cială". Explicația necesită un singur cuvînt: rutina. Dato
rită folosirii lor excesive aceste adjective și-au pierdut 
complet sensul lor lexical

O altă caracteristică specifică limbajului adolescenților, 
prezentă în roman, constă în completa indiferență fată de 
constrîngerile impuse de normele gramaticale. De aici marea 
adaptabilitate a acestui limbaj, ușurința cu care acesta trans
formă substantivele în adjective prin simpla adăugare a 
unui -y. Se obține astfel : „vomity", „dumpy", „crumby" etc. 
Acestui grup de adjective am încercat să-i găsim o moti
vație psihologică. Esența acestor prezumții constă în a corela 
anumiți indicatori potențiali cu caracteristici ale comportării 
umane. Indicatorii potențiali pot fi la fel de numeroși, ca și 
caracteristicile ce etalează orice grad de variație liberă (ra
ritatea vocabularului, frecventa anumitor cuvinte și formu
lări etc.). în măsura în care diferite stări sînt însoțite de anu
mite senzații (de neliniște, de deprimare, de greață, vomă, 
frig etc.), aceste stări determină preferința pentru alternative 
specifice acelor stări. R. Wellek și A. Warren, în capitolul 
lor despre stil și stilistică, citează cercetători germani care 
au dezvoltat o metodă de studiu sistematic denumită Motiv 
und Wort bazată pe prezumția că există un paralelism înlre 
trăsăturile lingvistice și elementele conținutului. Repetarea 
frecventă a construcției „ă cause de' în scrierile lui Ch. 
Louis Philippe a fost interpretată drept o „pseudo-objektive 
Motivierung' implicînd „credința într-un fatalism melan

colic oarecum personal". (R. Wellek și A. V^arren — „Teoria 
literaturii" EPLU, 1967, p. 241). Bazați' pe Jaceastă presupu
nere am găsit în limbajul lui Holden o „pseudo-objiflctlvB 
Motivierung" de acest fel evidentă în repptarpa la nesfînșîl 
a unor formulări a căror înțeles este în legătțiră sau derivă 
din anumite stări sau complexe ; „Te-ar ifi apucat greața' 
(„It would've made you puke"), „avea un guăt infect-" („B‘ 
tasted lousy'), „Mamă, ce rău mi-era" („Boy did I feel 
rotten") etc., toate cauzînd o stare de greață și vomă. Hol
den ia contact cu lumen externă într-o atmosferă de detalii 
fizice dezgustătoare. Parcul nu era numai „umed" („damp') 
și „rece" („cold") dar pe jos nu se vedea altceva d|ecîi 
„murdării de cîine, scuipat și trabucuri aruncate de bătrîni"- 
Aceeași senzație de dezgust, ce rezulta în umiditatea și ră- 
ceala lucrurilor și implicațiilor psihologice asupra felului 
de a gîndi al personajului, se poate observa în Portretai 
artistului in tinerele. Spre a accentua frigiditatea unui mv-r 
diu neprietenos Joyce repetă (în primele douăzeci de pagini 
ale cărții) adjectivul „rece" (cold) de cel puțin 23 de ori, 
Culoarea care predomină este „albul" considerată o culoare: 
„rece". Senzația opusă, de căldură, dragoste, afecțiune e 
dată de adjectivul antonim „cald" („warrp") repetat de 9 ort 
precum și de alte cuvinte înrudite: „fierbinte" („hot") re
petat de 8 ori, „foc" („fire"), de 4 ori. Culorile ce predo
mină sînt „roșu* și „roz", culori „calde*. în același fel, 
contrastul în De veghe se observă , cîteva pagini mai cte- 
parte, în episodul despre Muzeul de științe, naturale „sin
gurul loc simpatic, uscat și comod de pe pămînt". O înșir, 
ruire de calificative „frumoase* susține- afirmația eroului 
că „iubește muzeul cu pasiune*. _ț

Episodul din hotel, unde eroul petrece un exil de cîteva 
zile, reprezintă o întruchipare a virtuozității, și fanteziei 
lui Salinqer în a crea o adevărată paradă de adjective 
„transparente" in -y., Astfel acesta e plin de „perverși” 
(„Flitty-looking"). „codoși* („pimylooking") sau „pros
tituate" (whory-looking"); camerele sale sînt „prăpădite* 
(„crumby"), barul are un aspect „jalnic* („dumpy-looking1^) 
iar străzile din jur mișună de „scandalagii" („hoodlumy- 
lookinq”. solooiM luțăiDvpf Dinilduz — 'nâmoi iQqoq uif

în încheiere am dori să facem cîteva observații asupra 
versiunii românesți a romanului, de unde am împrumutai, 
echivalentele exemplelor discutate. în ceea ce privește ad
jectivele „majore", old și goddam, traducătorii par să fi 
recurs la alte criterii decît cele discutate mai sus. Astfel 
old este tradus prin „bătrîn* oriunde vîrsta,; specificată sau 
subînteleasă a personajului, reclama acest lucru : „oîd Spen- 
cer" („bătrînul Spencer"), „old Haas" („bătrînul Haas"), „olâ 
Th. Hardy" („bătrînul Th. Hardy,") etc, (în cazul Tui „old 
Maurice", deși acesta e, în vîrstă de 65 de ani, adjectivul 
n-a fost tradus). în exemplele unde vîrsta persoanelor nu 
îngăduie traducerea, adjectivul a fost omis: „old Phoebe*, 
„old Ackley" etc. în alte situații, adjectivului i s-au atri
buit nuanțe afective: „old Jane" („drăguța de Jane"), „old 
Eustacia" („biata Eustacia"). Cît privește; „goddam', acestĂ 
a fost tradus în cele mai felurite modgri: „goddam sub? 
way" („păcătos de metro"), „goddam checkups" („analizp 
blestemate"), „goddam equipment' („nenorocit de echipa
ment"), deseori în contextele situationale mai largi fiind 
omis. Aceleași echivalente românești au fost folosite șl în 
cazul altor adjective' ca „lousy childhood"’(copilărie neno^ 
rocită") sau „crazy cannon" („tun nenorocit"). După curnf 
s-a văzut, noi am considerat toate aceste adjective ca fiindf 
simple automatisme. Chiar dacă am admite că în cele maT 
multe situații această calitate a lor ar fi fost menținută îrf 
echivalentele românești „nenorocit", „blestemat", „afurisit* 
etc., dat fiind numeroasele cazuri în care cu bună știință 
adjectivele au fost omise, ne-a surprins să constatăm că 
lui crazy, inclus de cele mai multe ori în această cateqortfr 
a automatismelor („crazy cannon* — „tun nenorocit") t s-"ă 
păstrat nejustificat sensul de bază („Crazy afternoons" —f 
„după-amieze demente") obtinîndu-se formulări forțate im
proprii limbii române. Mai nimerite par variantele adjectiț 
velor „transparente* ,și a căror traducere e mâi apropiată 
de original : „crumby" — „împuțit", „vomity" — „grețos", 
„dumpy" — „jalnic" etc.

Un neajuns al versiunii românești (pe lîngă o nejustl-. 
ficată pudoare) pare să fie faptul că deseori, în ansamblu, 
limbajul lui Holden se aseamănă mai mult cu al unui „bar-( 
bugiu din Obor" („am doi țoii juma", „așa de banc*, „zi>-, 
lise", „mardise" etc.), decît cu al unui elev care, deși „fn-t 
cult" „citește foarte mult". De fapt, chiar, eroul recunoaște, 
în dialogul cu cele trei fete din restaurant că n,u s-a adre
sat „golănește" ci „foarte politicos". Această observație 
trebuie puțin extinsă. Este adevărat că exprimarea lui Hol
den este presărat cu tot felul de invective („am un voca
bular păcătos"), dar în ciuda acestui fapt, ca și a falsei, 
nepăsări în fața normelor gramaticale semnalate mai sufr 
(la care se adaogă repetata confuzie a verbelor „to lie“ —, 
intranzitiv cu to lay tranzitiv), limbajul eroului nu ies® 
niciodată din sfera limbajului familiar,- colocvial, specific 
elevilor colegiilor americane. Explicația preferinței pentrtk 
aceste invective, așa cum remarcă Silvian Iosifescu în pre
fața volumului, s-ar datora binecunoscutei reacții „antiponn 
poase* a adolescenților (în roman adjectivul grand — mi
nunat apare de cel puțin cinci ori și de fiecare dată eroul' 
îl respinge: „Tare nu pot să sufăr acest cuvînt"), precum> 
și tendinței acestora de a folosi o exprimare „aspră", „vin-1 
lă", „ca-n filme*. Acestea ne-au părut a fi singurele „scâiî 
pări" ale versiunii românești, scuzabile dacă ne gîndim la' 
greutățile inerente traducerii „celui mai ambrican roman",1 
cum a fost denumit De veghe in lanul de secară. S-a spus 
deseori că sucdesul imens al romanului s-ar datora, nu atîi 
felului în care Holden gîndește sau acționează ci, mai ales; 
limbajului pe care acesta il folosește, limbaj specific adoles-*4 
cenților. Succesul fiecărei traduceri constă în talentul 'șf' 
fantezia transpunerii acestui limbaj. Și versiunea româ-, 
nească reușește, în cea mai mare parte, acest lucru. - î
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O PROGRAM AL CLARVIZIUNII
SI AL CUTEZANȚEI CREATOARE
;■ (Un sfert de veac de

Remania socialistă oferă astăzi imaginea 
îhfToritoare a unui impetuos progres material 
JI. spiritual, rezultat al muncii eroice și fără 
^precedent, desfășurată de întregul popor sub 
conducerea și îndrumarea încercatului Partid 
Comunist Român. Noul destin al patriei noas- 
țe, croit în august 1944, reprezintă expresia 
materializării năzuințelor de decenii ale clasei 
qaastre muncitoare, ale întregului popor ro- 
inxiri. Dacă astăzi România înaintează cu sue
des. pe calea făuririi societății socialiste multi- 
iajerai dezvoltate, iar pe plan internațional 
cunoaște un prestigiu în continuă, creștere, es
te. un merit de necontestat al partidului comu- 
ritștilor, continuator al ce.or mai bune tradiții 
cție mișcării muncitorești și socialiste din țara 
țiqastră, călit în focul luptelor ’revoluționare, 
recunoscut de întregul popor ca exponent con
secvent, hotărît și demn apărător al interese
lor sale vitale. „Niciodată în România n-a 
textstat un alt partid politic cu o istorie atit de 
țiogată și glorioasă care să fi luptat cu abne
gație și să fie realizat atitea pentru fericirea 
poporului român, pentru măreția națiunii noas- 
ție- Partidul nostru s-a născut și a crescut o 
idată. cu proletariatul; destinul său este strîns 
legat de cel al clasei muncitoare, al întregu
lui popor român” — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceapșescu.

in anii de grele încercări pentru poporul 
pitind tor, în condițiile unei crunte terori a re- 
binrolui burghez, Partidul Comunist Român s-a 
Uasedit a fi singura forță politică în stare să 
Imobilizeze și să conducă lupta maselor mun
citoare pentru înfăptuirea intereselor lor, pen
tru realizarea năzuințe'or vitale ale poporului, 
pe-apăra re a drepturilor și libertăților demo- 
trafice, de salvgardare a independenței și su
veranității patriei. Identificat pe deplin cu idea-

la Conferința Națională a P.C.R.) 
luriie maselor, luptind neobosit împotriva ex
ploatării și asupririi, dind o înaltă pildă de pa- 
triotism, de devotdment față de interese.e fun
damentale ale poporului roman, partidul co
munist, în condițiile favorabile create de vic
toria insurecției naționale, și-a înscris in pro
gramul său de activitate lupta pentru înrlo- 
rirea și prosperitatea patriei. Reracerea eco
nomiei naționale, asigurarea dezvoltării conti
nue a forțelor de producție ale țării, ridica
rea producției și îmbunătățirea nivelului de trai 
al maselor muncitoare, antrenarea la această 
operă a tuturor forțelor și valorilor materiale 
și umane de care dispunea țara noastră au 
cerut eforturi uriașe din partea întregului po
por, călăuzit și îndrumat de încercatul partid 
al comuniștilor.

Pentru înfăptuirea multiplelor sarcini care 
se impuneau a fi rezolvate, un rol deosebit de 
Important l-a avut Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 16-21 octom
brie 1945. Conferința a avut ca obiectiv prin
cipal dezbaterea problemelor de bază care 
stăteau în fața partidului ca forță conducătoare 
a poporului în lupta pentru refacerea și dez
voltarea economică a țării, consolidarea inde
pendenței naționale, întărirea regimului popu
lar, precum și elaborarea unui vast program 
de desăvîrșire a sarcinilor revoluției burghezo- 
democratice și de trecere la revoluția socia
listă. Raportul politic al Comitetului Central 
prezentat de Gh. Gheorghiu-Dej a făcut o mul
tilaterală analiză a situației politice și eco
nomice a României și a trasat liniile generale 
pentru dezvoltarea democratică a țării.

Sarcinile progresului economic al Româ
niei erau deosebit de complexe, deoarece nu 
putea fi vorba numai de a reface ceea ce 
S-a distrus, ci de a construi și dezvolta eco

nomia țării pe temelii noi. Confe
rința a stabilit că „la baza ac
țiunii de refacere și reconstruire 
a țării trebuie să stea refacerea și 
dezvoltarea industriei grele”, că 
industria grea „constituie pivotul 
în jurul căruia întreaga econo
mie se va dezvolta in condiții noi" 

Conferința a respins și zdrobit 
concepțiile reacționare, antinațio
nale despre România ca 

țară eminamente agricolă: „Progresul țării noas
tre - se sublinia în raportul politic al C.C. al 
P.C.R. — este în directă și nemijlocită legătură 
cu progresul industrializării țării și că de tăria 
industrială a țârii depinde în mare măsură în
săși independența statului nostru”.

Istoria a confirmat întrutotul linia politică 
elaborată de partidul comunist. Pe baza indi
cațiilor Conferinței Naționale, refacerea econo
miei țării a creat condiții pentru începerea o- 
perei de construire a bazei economice socia
liste. Socialismul a unit într-un singur șuvoi e- 
nergiile descătușate ale poporului, devenit stă- 
pîn pe destinul său. Călăuzindu-se după în
vățătura marxist-leninistă, pornind de la re
alitățile țării și sprijinindu-se pe forțele po
porului român, partidul comunist a pus în cen
trul politicii sale industrializarea țării, ca bază 
a progresului economiei și culturii, ridicării ni
velului de viață al poporului, dezvoltării multi
laterale a societății, asigurării independenței 
și suveranității naționale. Eforturile depuse de 
poporul român în vederea industrializării so
cialiste a țării s-au concretizat în anii noștri în 
realizări de importanță istorică. Industria a de
venit ramura conducătoare a economiei.

In programul de refacere și dezvoltare a e- 
conomiei naționale dezbătut de conferință un 
loc important a ocupat agricultura. Conferința 
a stabilit măsuri pentru ridicarea agriculturii 
și a nivelului de trai al maselor țărănești.

Alături de problemele economice, Confe
rința a acordat o mare atenție problemelor în
tăririi politice a regimului democratic, rolului 
statului în viața economică și social-politică a 
țării, intensificării luptei împotriva reacțiunii. 
In acest scop au fost stabilite măsuri cu pri
vire la întărirea continuă a unității de acțiune

a clasei muncitoare, a alianței muncitorești- 
țărănești, a frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și cei aparținînd naționalităților conlocui
toare.

In problemele vieții interne de partid, Con
ferința a pus în fața tuturor comuniștilor sar
cini de mare însemnătate privind consolidarea 
organizațiilor de partid, întărirea activității or
ganizatorice în rîndui muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor. De asemeni, Conferința sublinia 
necesitatea organizării temeinice a muncii po
litice pe baza studierii situației concrete, în
tăririi răspunderii colective, a disciplinei de 
partid. Totodată, ridicarea nivelului politic al 
comuniștilor, imprimarea unui spirit critic și 
autocritic în toate organizațiile de partid, în
tărirea vigilenței revoluționare și a legăturilor 
partidului cu masele au constituit sarcini im
portante trasate de Conferința Națională. Con
ferința Națională a P.C.R. a subliniat însemnă
tatea covîrșitoare pe care o avea realizarea 
unității politice și organizatorice a clasei mun
citoare, necesitatea întăririi colaborării dintre 
partidul comunist și Partidul Social-Democrat în 
cadrul Frontului Unic Muncitoresc, crearea 
treptată a condițiilor pentru unirea celor două 
partide pe bazele principiale ale marxism-leni- 
nismului

îndeplinirea programului de măsuri adop
tat la Conferința Națională a consolidat te
melia regimului democrat-popular și a asigurat 
mobilizarea maselor largi la realizarea trans
formărilor revoluționare.

Privită prin perspectiva istorică, Conferința 
Națională a P.C.R. din octombrie 1945 a de
monstrat capacitatea partidului nostru de a 
aplica în mod creator adevărurile marxist-leni- 
nîste la condițiile concrete ale țării, de a ela
bora un program științific, realist corespunză
tor năzuințelor și intereselor fundamentale ale 
poporului.

Viața a confirmat din plin justețea liniei 
generale, marxist-leniniste, a partidului comu
nist. priceperea sa de a aplica princioiile so
cialismului la condițiile concrete din România, 
capacitatea sa de a uni eforturile întregului 
popor în vederea propășirii ecoromice și so
ciale a țării.

A. KAREȚCH1

INTERACȚIUNEA
Paralel cu dezvoltarea științelor naturii, cu pătrunde

rea omului in tainele a numeroase fenomene micro sau 
pracro-cosmice, observăm că științele sociale înregistrează 
progrese sens.bile în explicarea și dominarea fenomenelor 
«vieții sociale, în cunoașterea procesului de formare și a- 
firmare a personalității umane, a formelor variate de in
teracțiune dintre individ și societate. Relațiile interperso- 
pale — ca forme SDecifice ale relațiilor interumane — cu
noscute și sub denumirea, după noi inadecvată, de „relații 
junane", constituie domeniul de cercetare a numeroase 
diMupline științir.ce (sociologia, psihologia, psiho-sociologia, 
etnografia, antropologia etc.) și Sînt abordate din variate 
unghiuri de vedere: marxist, nemarxist (freudist, beha- 
yiorisL existențialist, sociologist, psihologist etc.). Unii aîn- 
diloxl sau practicieni (organizatori, conducători ai vieții 
Sociale) le-au iqnorat sau le-au subestimat, împiedicînd prin 
ageasta cunoașterea și folosirea acțiunii lor pozitive. Alții, 
dimpotrivă, dezvăluind prezenta și utilitatea lor, le-au supra
evaluat, exagerînd în numeroase cazuri rolul sau funcția 
acestor fenomene în procesul dezvoltării sociale. Pe de altă 
jrarte, raporturile interpersonale — ca lorme ale interacțiunii 
psihosociale nemijlocite dintre cei puțin două persoane, au 
fost concepute și definite în mai multe moduri: „Relații in- 
termentale”, (G. Tarde, G. Dumas etc.); „Relații interafec- 
Uve" (Mc. Dougall. J. Moreno etc.); „Relații umane" (ma
joritatea psihosociologilor nemarxiști contemporani) și altele.

In contrast cu astfel de interpretări, psiho-socioloqii de 
intentare marxistă, materialist-dialectică manifestă o spo
rită preocupare pentru cunoașterea și interpretarea realistă, 
cftuacivă a naturii și locului fenomenelor și respectiv a teo
riei raporturilor interpersonale în' cadrul sistemu.ui științe
lor, în explicarea unuia dintre cele mai complexe și pasio
nante domenii ale vieții sociale, fiind conștienți de faptul 
Că „sociologul materialist — după cum spune V. I. Len.n — 
făcând din raporturile speciale bine determinate dintre oa
meni obiect al analizei sale, studiază prin aieasta însăși 
Indivizii reali ale căror acte constituie aceste raporturi" 1 
Potrivit unei astfel de interpretări, conturarea pozițiilor con
tradictorii în explicarea raporturilor interpersonale ține de 
istoria specifică a acestor fenomene, de modul în care au 
evioluat reprezentări.e și concepțiile despre raporturile in- 
Țeiperșonale. Astfel, dacă sub aspect fenomenal raporturile 
interpersonale există de la începutul societății, de la prl- 
țnele contacte interumane, transformarea lor în obiect al 
cercetării științifice a străbătut, după opinia noastră, mai 
rpulte momente: momentul reileclării indirecte a raporturi
lor interpersonale, sau preistoria acestei teorii, care durează 
aproximativ pînă la mijlocul secolului al XIX-lea, și este 
Caracterizat prin aceea că problemele referitoare la acest 
gtm dg fenomene sînt abordate indirect, nedefinit, incomplet 
tn cadrul diferitelor domenii ale cunoașterii omenești ca 
filozofie, artă, etică etc.; momentul reflectării directe, dar 
unilaterale a raporturilor interpersonale, care durează pînă 
<a începutul secolului nostru, cînd fenomenele sînt abor
date separat și din unghiuri profesionale diferite, prin inter
mediul celor două ramuri de „psihologie socială" din cadrul 
psihologiei și respectiv al socioloqiei; momentul reileclării 
complete șl relativ de sine stătătoare a raporturilor inter
personale, ce pare a se contura în primele decenii ale se
colului XX, și care coincide cu etapa afirmării psiho-socio- 
JLogiei ca știință de sine stătătoare. în istoria momentelor 
sris-amintite si cu deosebire în decursul ultimului moment 
,el istoriei acestei teorii șl implicit al științei psiho-socio- 
logiei, cînd cercetările teoretice se împletesc strîns cu cele 
experimentale, s-au contuiat și delimitat principalele pro- 
hleme ale conceptului și teoriei raporturilor interpersonale. 1 V. I. Lenta, „Conținutul economic al narodnicismului" 

cf. „La Sociologie en U.R.S.S.", Editions du Progres, Moscova 
1966, paq. 60.

2 J. Stoetzel — La Psychologie sociale, Ed. Flammarion, 
1963, paq. 215.

3 G. Mead — L'Esprit. le soi et la sociiti. Paris, 1962, 
p. 257.

4 D. Amzeu — Zur la methode dialectique dans l’etude 
des qroupes restreints, în „Les Etudes Philosophiques" 4/1967 
p. 501—509.

5 K. Lewin — Psychologie dynamique, les relations hu- 
maines P.U.F., Paris, 1967, p. 218

6 O. Klineberg — Psychologie sociale, P.U.F. Paris, 1967, 
p. 537.

Potrivit tezelor celor mai multi psiho-socioloqi, per
cepția „altuia" — d mensiune esențială a raporturilor Inter- 
j>ersonale — este un fenomen psiho-social ce intervine în 
Contactele interpersonale, cunoscut fiind faptul că, atunci 
etnd o persoană este pusă în prezența altei persoane, fie
care tși formează o părere despre ceea ce este cealaltă. 
JExpresia „percepția altuia — spune J. Stoetzel — înalo- 
fcează un anumit număr de conduite... poate privi starea 
Afectivă, dispoziția persoanei percepute... înseamnă a o 
Clasa în anumite cateqorii culturale, a lua cunoștință de 
fitatus-ul și rolul său"2. într-adevăr, spre deosebire de im- 
țligațiile raporturilor dintre om și un obiect neînsuflețit, 
sau de implicațiile interacțiunii dintre om și o ființă pre-

PSIHO-SOCIALĂ
umană, neînzestrată cu rațiune, oamenii venind în contact 
nemijlocit, au posibilitatea să reaazeze o cunoaștere de un 
gen deosebit. In raporturile interpersonale dintre A și B, 
de exemplu, fiecare din persoanele date poate (într-o mă
sură mai mare sau mai mică, în funcție de anumiți factori 
obiectivi sau subiectivi) să cunoască ceea ce simte sau 
gîndește „celălalt" despre sine sau despre altul, poale să 
realizeze o pătrundere a psihicului „celuilalt", o participare, 
o empatie, cu alte cuvinte o reflectare a stării de spirit, 
a sentimentelor „celuilalt". De modul și intensitatea parti
cipării la acest act interpersonal a tuturor facultăților cu
noașterii, de natura slalus-ului, rolului distanței psiho
sociale, caracteristice persoanei ce interacționează, ca și 
de prezența sau absența unor fenomene gnoseologice ne
gative ca „eroarea logică", „generalizarea metaforică", „ex
tensiunea temporală" etc., depinde, în ultima analiză, for
marea uneia sau alteia dintre stările afectiv-emoționale: a- 
tracția, repulsia sau indiferența (unilaterale sau reciproce, 
succesive sau concomitente).

Fenomenele psiho-sociale ale alegerii sau respingerii 
„celuilalt", reprezintă, într-un anumit sens, d mensiunile de
finitorii ale teoriei raporturilor interpersonale. în procesul 
vieții cotidiene un om poate intra în relații nemilocite cu 
mai multe sau mai puține persoane cunoscute sau necu
noscute. în funcție de anumiți factori psiho-sociali, pe un i 
îi preferă ca parteneri, pe alții îi respinge, iar față de alții 
poate rămîne indiferent. Fenomenele psiho-sociale ale inter
acțiunii umane se pot grupa în două categorii principale: 
acelea care generează și mențin cooperarea interumană și ace
lea care prin natura lor declanșează conflictele sociale3. în 
lumina acestei clasificări dichotomice a raporturilor pre
ferențiale distingem mai multe forme de asociere interper- 
sonală. Astfel, pot fi raporturi interpersonale nedefinite (for
tuite, nepremeditate, neselective) ce se pot naște între per
soanele A, B, C etc., caie nu se cunosc, în timpul unei a- 
numite călătorii etc. O altă formă a asocerii interumane 
o reprezintă raporturile interpersonale cointeresate ce se 
formează, cel mai adesea, în mod conștient, deliberat, pre
meditat și sînt, deci, dominate exclusiv de anumite motive, 
interese, scopuri materiale sau morale, economice sau po
litice etc. în sfîrșit pot exista raporturi interpersonale a- 
micale, prietenești, definite ca relații sociale afective cu 
caracter intim, selectiv și reciproc între persoane. Trece
rea de la o formă de interacțiune preferențială la alta nu-i 
obligatorie. Unele relații interumane se pot încheia la pri
ma etapă sau formă de asociere inlerpersonală, altele la 
cea de a doua formă, și relativ puține evoluează și se sta
tornicesc în cadrul ultimei forme de asociere interperso- 
nală, adică amiciția. Prietenia, raporturile amicale, tovără- 
rești au o multiplă condiționare psiho-socială. La baza a- 
cestor fenomene stă acțiunea separată sau corelată a unor 
elemente cum sînt: factorii ecologico-spațiali (natura con
dițiilor mediului dat, vecinătatea, oentralitatea, periier- 
fabilitatea, distanța, dispoziția în spațiu, durata interacțiunii 
etc.); factorii structural-funcționali (stas-urile, roiurile so
ciale ale persoanelor ce interacționează etc.); factorii nor- 
mativi-axiologici (norme, tradiții, valori etc.).

Prieteniei și colaborării, raporturilor preferențiale în ge
neral. li se opun, pe planul raporturilor interpersonale, ra
porturile cu caracter conllictual. Fenomen cu multiple accep
țiuni și implicații (filozofice, literar-artistice etc.), conflictul 
psiho-social reprezintă o formă a interacțiunii umane prin 
care două sau mai multe persoane intră în dezacord parțial 
sau total asupra unora sau altora dintre aspectele realității, 
vieții sociale. Formele de dezacord interpersonal sînt multi
ple. Ele se pot exprima prin tensiuni, aversiuni, opoziții, dis
preț, ură, rivalitate, dușmănie, adversitate, ostilitate, aqresivi- 
tate, ambivalență etc. Conflictele interpersonale pot avea un 
rol negativ sau pozitiv. Cercetările psiho-socioloqice efectuate 
în acest sens și cu deosebire cercetările de sub conducerea 
lui K. Lewin, au arătat că rolul pozitiv sau negativ al con
flictelor interpersonale, intra și intermicrogrupale depinde, în 
ultimă analiză, de natura problemelor ce fac obiectul con
flictelor, ca și de tipul de structură socială în care se dezvoltă 
conflictele. Conflictele interpersonale care privesc obiectivele, 
valorile, ideile fundamentale pe care se întemeiază activita
tea qrupului social dat, pot juca un rol pozitiv față de struc 
tura socială dată. Dimpotrivă, acele conflicte interpersonale 
intramicrogrupale în care părțile intrate In conflict nu recu

nosc sau ignorează valorile fundamentale pe oare se înteme
iază viața și activitatea grupului social dat, pot influența ne
gativ coeziunea microgrupuiui respectiv, productivitatea so
cială a acestuia și implicit starea morală a indivizilor intrați 
în conflict. Conflictul, stările conflictuale pot fi provocate fie 
de cauze de ordin personal (funcție de tip de caracter, modi- 
vație, aptitudini, interese, comportamente, de deosebirea din
tre abstracți și concreți, personali și impersonali, logici și 
psihologici, prolicși și tăcuți, activi și reflexivi, formaliști și 
supli, scopuri și metode, dependenți și contradependenți, fa
voritism și camaraderie etc.4), fie de cauze de ordin social 
proprii microgrupurilor date sau societății globale, fie de in
teracțiunea dintre cauzele personale și cauzele sociale. „... trei 
factori... spune K. Lewin — par a conduce la conflictele gru
pei : Iritarea și tensiunea produse de o ostilitate exterioară ; 
Absența unui adult respectat; Absența unei activități absor
bante" 5.

O importantă latură a teoriei raporturilor interpersonale 
adiționată de cercetările psihosociologice contemporane o 
constituie studiul aspectelor psihosociale ale grupurilor mici 
(face to face groups). Tributari în majoritatea cazurilor unei 
interpretări idealiste, metafizice a microgrupuiui social, con- 
stînd în abordarea lui psihologistă și ca putînd ex.sta de sine 
stătător, psihosociologii nemarxiști (Cooley, Moreno, Bion etc.) 
au totuși meritul de a fi adus contribuții demne de interes în 
analiza a cinci domenii mai importante ale qrupurilor mici 
ca : structura ; coeziunea ; activitatea ; influența reciprocă; 
autoritatea. Avînd însă o problematică mult prea complexă 
pentru a putea fi analizată în aceste limite, ne mărginim, deo
camdată, a afirma doar că grupul mic sau microqrunul social 
(familia, clasa școlară, grupa de muncă etc.) reprezintă me
diul prin care se face leqătura dintre individ și societatea de 
ansamblu (Individ — Grupul mic — Societate), laboratorul 
principal în care societatea realizează socializarea individu
lui, iar individul își afirmă personalitatea față de societate.

In fine, o problemă principală, componentă a teoriei ra
porturilor interpersonale, o constituie și funcționarea, dinamica 
raporturilor interpersonale. In procesul interacțiunii cotidiene 
■nemijlocite oamenii pot manifesta statornicie în relațiile inter
personale sau își pot schimba sau modifica atitudinile unul față 
de altul de mai multe ori într-o perioadă de timp relativ scurtă. 
Astfel, este posibilă trecerea de la atracție la repulsie, de aici la 
indiferență sau reciproc. Intre ei se pot modifica distanțele 
psihosooiale dintr-una mică într-una mare și invers. Dar re
petarea îndelungată a acelorași practici, reguli etc., dominan
ța unor stări de spirit conformiste poate conduce, în multe 
cazuri, la transformarea acestora în obiceiuri și tradiții (ex 
saluturi, aniversări etc.), greu de zdruncinat atît pe planul 
conștiinței, cît și din punct de vedere comportamental. „In
dividul — spune O. Klineberg — se comportă conform obi
ceiurilor grupului său pentru patru motive principale : efectul 
sugestiv al prestigiului; necunoașterea obiceiurilor contradic
torii; nevoia practică de a participa la schimbările sociale și 
economice ale grupului dat; faptul că încălcarea normelor sau 
legilor este pedepsită"6. Dinamismul și conservatorismul ne 
apar deci ca fiind cele două tendințe extreme ale modului de 
funcționare a raporturilor interpersonale.

Complexă prin conținutul și formele ei, problematica teo
riei raporturilor interpersonale reprezintă, prin urmare, una 
dintre cele mai importante laturi ale psihosociologici, a ști
ințelor sociale contemporane. Cercetarea teoretică și experi
mentală a fenomenelor psihosociale interpersonale permit în
țelegerea raportului dialectic dintre individ și societate, mo
dul cum influențează societatea asupra individului și individul 
asupra societății, înlesnește cunoașterea și dirijarea conștientă 
a factorilor psiho-sociologici de socializare a individului și de 
individualizare a societății, contribuie la perfecționarea con
tinuă a societății.

VASILE C-T1N CIOCIRLAN



Ne-am obișnuit să vorbim despre 
oraș ca despre un punct terminus 
al procesului de urbanizare. Ru
ralul, trecînd prin filiera proce
sului de urbanizare, tinde, pe di
ferite căi, să se stingă în urban. 
Atunci cînd calculăm și expri
măm în procente gradul de urba
nizare (metodă uzuală în statis
tică, preluată fără un spirit critic 
deosebit de celelalte științe socia
le), exprimăm tocmai o astfel de 
accepțiune, a urbanizării. In felul 
acesta, evident, urbanizarea apare 
ca uri proces închis.

Fără îndoială, atunci cînd intr- 
un teritoriu dat se ajunge la ceea 
ce, pe linia transformărilor de
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mografice, se poate numi lichida
rea ruralului și, ca revers al fe
nomenului, generalizarea urbanu
lui (teoretic aceasta însemnînd 
100% populație „urbană"), se 
marchează momentul încheierii ri
nei etape în evoluția așezărilor 
omenești, moment important (le
gic) pe linia acestei evoluții. Dar 
optica aceasta își are însemnăta
tea «i numai sub aspectul eta- 
pizării procesului, nu și sub cel 
al unei încheieri (să zicem finale) 
a lui. (Se poate vorbi de o astfel 
de încheiere ?]. Orașul, Ca expre
sie concretă a sistemului de viață 
„urbană", .își are el însuși pro
blemele sale deschise, evolutive. 
Urbanul, ca mediu de viață al o- 
mului, este de diferite grade și 
esențe. Și, ceea ce este mai im
portant, el își are istoricitatea sa, 
evoluția sa și căutările sale în 
perspectivă. In ultimă analiză, el 
nu este decît o continuare pe o 
treaptă superioară a sistemului de 
organizare în teritoriu a grupări
lor de oameni și de locuințe, de 
organizare socio-economică Și ad
ministrativă a acestora, organi
zare pe care omul și-a început-o 
îh rural său chiar înaintea rura
lului. Atît ruralul, cît și urbanul, 
țin, în esență, de asigurarea unor 
condiții de viață și de progres 
ale omului, condiții (tot mai ridi
cate) de locuit, de muncă, de 
gîndire, de acțiune, de ambianță 
(considerînd în ansamblu toate 
aceste elemente).

Procesul de urbanizare poate fi 
privit, în felul acesta, ca un con
tinuum, în care se face trecerea 
de la grupări umane de un grad 
inferior la altele de grad supe
rior, nivelul superior nefiind nici
odată plafonat, nici chiar în ^ur
ban". Căutările omului spre alte 
forme, adecvate cerințelor sale 
evolutive, structurii sale spiritua
le și materiale tot mai complexe, 
vor fi permanente. Progresul teh
nic, strîns legat de diversificarea 
exigențelor de viață și a produ
selor corespunzătoare acestor e- 
xigențe, constituie factorii prin
cipali ai procesului de trecere (și, 
în unele etape, ai accelerării tre
cerii) de la grupările sociale de 
un anumit ordin la altele de or
din superior.

Previzioniștii prevăd pentru a- 
nul 2000 o populație exclusiv „ur
bană", pe întregul glob. Dar ei 
nu se mulțumesc cu atît; își pun, 
implicit, întrebări cu privire la 
forma și condițiile pe care le va 
căpăta orașul de mîine. Congresul 
al șaptelea la Fundației Cultura
le Europene, care și-a desfășu
rat relativ recent lucrările la 
Rotterdam, aVînd ca temă „omul 
și orașul anului 2000", a abordat 
problema sub două aspecte prin
cipale: „spațiul necesar omului în 
orașul anului 2000" și „lumea ru
rală a anului 2000". O astfel de 
abordare a problemei mai ales 
în condițiile progreselor tehnice 
și științifice ale timpului nostru, 
este obligatorie. Este corespun
zătoare cerințelor de cunoaștere 
și de construire în perspectivă. 
Ea este însă, în același timp, a- 
decvată caracterului istoric al pro
blemei. Ceea ce astăzi este „ur
ban", mîine poate fi un urban 
înapoiat.

Urbanul, dacă plecăm de la 
astfel de considerente, de esen
ță legică, nu mai poate fi de
finit în mod relativ, ca tip di
ferențiat de ceea ce a fost și 
mai este încă med'ul de tip să
tesc. El trebuie privit în exis
tența sa ca atare, în esența sa 
funcțională, ca mediu superior 
de așezare (de viață) în care se 
situează omul. Nu forma și mă
rimea aglomerației sînt primor
diale în această accepțiune, ci 
condiția superioară pe care aglo
merația, adică orașul, ca expresie 
a urbanului, i-o asigură omului 

ca rnediu de viată; •
In cothparație cu satul, între

cut. orașul a putut fi 'definit oa
recum comod. O definiție compa
rativă este totdeauna mai ușoară 
(într-up fel, poate și mai „exac- 
4ă“) decît una esențială. (Deși 
comparațiile, într-o măsură oare
care, pot viza și esențele). Dar 
dacă orașul se cere astăzi definit 
în sine, în esența lui, în ceea ce 
tinde el să fie pentru om, în pro
blematica și dimensiun le sale ac
tuale și de viitor, atunci poziția 
pe care și-o alege omul de știință 
în analiză este mai .pretențioasă. 
Omul a căutat si caută în conti
nuare o formă superioară de așe

zare a sa, în care să poată dis
pune cît mai util, mai conforta
bil și mai eficient de timpul său 
de muncă, de gîndire, de informa
ție, de recreație, de timpul său 
social (de grup) și de cel fizio
logic, în acord cu nevoile sale 
reale și cu aspirațiile sale. Mo
delele urbane pe care și le-a cre
at pînă în prezent sînt diferite. 
Ele sînt însă în mare parte și 
confuze. In orice caz, omul mo
dern nu este mulțumit de orașul 
pe care-1 are astăzi. De altfel, 
problema construirii orașului de 
mîine se pune astăzi de pe o 
bază nouă. Mereu punctul de ple
care pentru ceea ce avem de fă
cut în viitor se mod fică, în func
ție de experiența, știința și teh
nica ce se adaugă de la un 'mo
ment la altul. S-a acumulat o ex
periență bogată în această direc
ție, s-a ajuns la un nivel mate
rial mai ridicat, la o tehnologie 
nouă a construcțiilor, la concepții 
urbanistice noi, menite să înde
părteze sau să atenueze cel pu
țin mările neajunsuri ale aglome
rațiilor urbane mari. Pe de altă 
parte, omul epocii moderne, cu 
alte condiții ocupaționale decît o- 
mul din trecut, cu un altfel de 
buget de timp, cu alte mijloace 
de deplasare, cu alte concepții 
despre viață, vine în problema 
aceasta cu exigențe materiale și 
spirituale noi. Orașul este o ca
tegorie nestaționară, chemată să 
evolueze cu omul și cu tehnica 
lui, cu nelimitata lui mobilitate 
spirituală, cu filozofia lui. El tre
buie să cuprindă viața omului 
așa cum este ea la un moment 
dat și cum tinde ea să fie în de
venire în virtutea progresului. 
Conținutul și funcțiunile lui se 
referă nu numai la aspectul fi
ziologic al vieții umane, ci și lai 
cel economic, social și spiritual. 
A defini orașul, înseamnă a ține 
seamă de toată complexitatea de 
elemente și condiții, mișcări și ac
țiuni creatoare (colective și indi
viduale), croații materiale și spi
rituale, cărora acesta le este se
diu și loc de întîlnire și cărora 
le mărește potențialitatea și va
loarea, pe al căror conținut cali
tativ se cere să-l promoveze pe 
trepte mereu mai ridicate.

★
Se știe că formarea orașelor în 

orînduirea feudală a avut la bază 
diviziunea socială a muncii și 
dezvoltarea producției de mărfuri. 
Extinderea meseriilor și organi
zarea meseriașilor în bresle, pre
cum și organizarea negustorilor 
în ghilde (companii), constituie 
caracteristicele economice de ba
ză ale orașului medieval.

In mod obișnuit orașul orîh- 
duirii feudale era o așezare for
tificată, menită să asigure apăra
rea contra invaziilor. Acest ca
racter funcțional al său impunea, 
în primul rînd, un anumit speci
fic arhitectural (cel de .< „burg"), în 
care ieșeau în relief zidurile ce
tății și crenelurile acestora. Sa
tele din împrejurimi erau aservite 
cetății, asigurînd aprovizionarea 
acesteia și poziția ei. dominantă.

Odată cu dezvoltarea orînduirii 
burgheze, cetățile își 'deschid por
țile, îndeosebi sub presiunea dez
voltării industriei și a comerțului. 
Ele își lărgesc tot mai mult peri
metrul, iar funcțiunea lor devi
ne preponderent ecoriOmică, în
deosebi comercială și industrială. 
Concomitent, se formează orașe 
noi, cu specific comercial și in
dustrial, neavînd ca punct de ple
care o cetate, ci ateliere și fabrici, 
atunci cînd acestea încep să se 
dezvolte. Tot în această perioadă, 
se dezvoltă administrația de tip 
urban, apoi transporturile inter
urbane. Satul rămîne în tot acest 
timp relativ subordonat orașului, 
exploatat de acesta, mai ales pe 
calea pieții. El îndeplinește func

țiunea de a alimenta orașul cu 
produsele sale agricole. Pașii pro
gresului în sat, ca regulă ge
nerală; sînt încă lenți, în compa
rație cu ritmul dezvoltării ora- 

■rf șului. Procesul de trecere al popu
lației sătești spre oraș este încă 
timid. Densitatea populației să
tești este caracteristică, dar posi
bilitățile de trecere a ruralului 
spre activități urbane sînt încă 
limitate.

Dar atunci cînd, datorită pro
gresului : tehnic modern, se des
chid icăile spre marile uzine și 
spre alte activități de tip urban, 
procesul de urbamzare se des
chide și el puternic, devine nă-

valnic. Problemele ce se pun în. 
acest moment pentru ambele părți 
sînt dificile. Exodul populației ru
rale spre oraș, dirijat sau nedi
rijat, duce nu numai la o rare
fiere rațională a populației rura
le, ci și la cazuri de părăsire 
totală a satelor. Pe de altă parte, 
orașul, chemat să primească noi 
zeci și sute de mii de muncitori, 
se găsește în fața unor mari ce
reri de locuințe, în fața necesi
tății de a deschide cartiere și 
străzi noi, piețe comerciale noi, 
de a mări rețeaua de alimentare 
cu apă și a găsi noi surse de 
apă, noi surse' de energie elec
trică, a dezvolta rețeaua de cana
lizare, rețeaua transporturilor in
terne, a crea noi instituții sani
tare, culturale, administrative, de 
a-și revizui și dezvolta în per
spectivă planurile de sistemati
zare, a construi parcuri, zone 
verzi, terenuri sportive de a-i 
face populației accesibile zonele 
recreative din împrejurimi, care 
de altfel se cer și ele amenajate. 
Administrațiile orașelor, în co
laborare cu întreprinderile con
structoare de locuințe și cu ur
baniștii, caută soluții pentru sa
tisfacerea cererilor de locuințe. Se 
cer locuințe ieftine. „Zgîrie norii" 
și înțesarea unor cartiere cu 
blocuri se pare că ar constitui o 
soluție în acest sens.

Dar pînă unde se poate merge 
cu construirea în înălțime și cu 
creșterea densității populației ur
bane pe suprafața construită? Pî
nă unde se poate merge cu creș
terea marilor aglomerații urbane? 
Iată întrebări care s-au pus des
tul de curînd după apariția fe
nomenelor respective. Aceste fe
nomene sînt produsul unei etape, 
al Unor necesități acute. Ele iz
vorăsc d'n constrîngere; sînt im
puse de creșterea explozivă a in
dustriei, care atrage o creștere 
corespunzătoare a cererii de mun
citori industriali. Consecințele a- 
cestei dezvoltări sînt serioase. 
Marile aglomerații urbane satis
fac într-o măsură tot mai mică 
cerințele și așteptările omului. 
Urmări neașteptate, ca poluarea 
într-un grad tot .mai accentuat a 
aerului, creșterea într-un ritm ne
bănuit a intensității zgomotului, 
strada neaerisită, uneori lipsită de 
soare, lipsa de contact cu natu
ra, îl obosesc, îl decepționează, 
pe locuitorul orașului „modern".

Mijloacele moderne de trans
port, de circulație și de informa
ție par a interveni la timp. Ele 
deschid unele perspective de des
congestionare a aglomerațiilor ur
bane și de atenuare a efectelor 
negative pe care acestea le ge
nerează.

Două fenomene de amploare, 
caracteristice epocii actuale, se 
dezvoltă în domeniul urbanisti
cii, pe plan mondial, ca rezultat 
al folosirii mijloacelor moderne 
de. transport șl de informație : a) 
navetismul; b) creșterea numă
rului. celor care îșî creează un 
domicilii; secundar,

Navetismul, bazat de regulă pe 
posibilitatea omului de a locui cu,, 
familia sa în zonele, exterioare 
perimetrului urban și chiar la 
distante relativ mari de o zonă 
urbană, în care omul își are însă 
locul său de muncă, este un te
nement alimentat mH cu seamă 
din două surse, resnectiv necesi
tăți : unii care, refuzînd condi
țiile urbanului (ne măi putîndu-le 
suporta), își deplasează domici
liul în zonele exterioare perime
trului urbanului, păstrîndu-și în 
zona urbană locul de muncă ; alții 
îsi au (si îsi păstrează) domiciliul 
în zonele rurale, dar trec cu ac
tivitatea lor în centre urbane sau 
în alte zone, în care este soli
citată forța de muncă.

Statisticile arată că fenomenul 
este alimentat puternic, pe plan

mondial, din ambele surse, pri
ma sursă fiind specifică țărilor 
cu un grad de urbanizare ridi
cat, iar a doua țărilor în care 
populația rurală are încă o pon
dere mare. In ultimul caz, sînt re
marcabile măsurile privind limi
tarea creșterii unor orașe, decla
rarea acestora-ca „brașe închise". « 
Navetismul în astfel de cazuri, e- 
vident, nu, măi este numai la ale- ’ 
gerea navetistului; tel rezultă și ‘ 
din măsuri cu caracter adminis
trativ. -

Cercetările întreprinse pe plan 
mondial în ultimii ani scot îh e* 
vidență că navetismul implică 
mari cheltuieli de' timp și alte 
cheltuieli materiale. Cînd el se
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exercită la distanțe -mări, atra
ge și un mare consum de ener
gie, ceea ce influențează produc
tivitatea muncii omului. Nu lip
sesc nici unele implicații nega
tive ale lui în domeniul vieții 
sociale, familiale și educative.

Totuși, fenomenul răspunde în 
etapa actuală unor necesități o- 
biective și trebuie considerat ca 
atare. Ceea ce are de făcut or
ganul de conducere (de decizie) 
în această problemă este 1 mi- 
tarea în vreun fol a distanțelor 
de navetare (poate printr-o mai 
mare descentralizare a activități
lor de tip urban) și perfecționa
rea mijloacelor de navetare,- mo
dernizarea lor.

O a doua reședință? Statisticile 
și anchetele sociale arată că în 
zonele cele mai dezvoltate din 
punct de vedere industrial;-' nu
mărul reședințelor secundare ale 
populației marilor orașe crește în
tr-un ritm tot mai accentuat. In 
Franța, de pildă, în perioada 
1949—1953, la 100 reședințe prin
cipale construite în comunele ru
rale s-au construit 15 reședințe 
secundare, între 1954—1961 pro
porția s-a ridicat la 27, iar de la 
1962 la 1968 la 30 reședințe se
cundare pentru 100 reședințe 
principale. Un alt număr de re
ședințe secundare, tot în Franța, 
apar prin transformarea unora d'n 
locuințele principale ale comune
lor rurale în locuințe secundare. 
Recensămînțul din 1968 al Fran
ței arată că între 1962 și 1968 
numărul acestui tip de locuințe 
a fost de același ordin de mări
me ca cel al construcțiilor noi.

Reședințele secundare nou con
struite sînt așezate în zone liniș
tite. Fiecare din ele nu conține 
decît una sau două locuințe. Atît 
acestea, ,cîț și cele provenite din 
transformarea unor locuințe ru
rale. constituind așa numitele 
„locuințe de vacanță", substituie 
într-un fel locuința individuală șl 
liniștită pe care o doresc fran
cezii care locuiesc în marile aglo
merații. (Cf. P erre Durif et Sil- 
vy Bernard, Les Francals et la 
maison Individuelle, în „Econo
mie et statistigue", Paris, 1969, 
hr. 7).

Datele de acest fel scot, fără 
îndoială, în evidență ceva din 
perspectivele orașului „modern", 
în special ale marilor aglomerații. 
Ele nu pot lăsa indiferenți n'ci 
pe urbaniști, nici pe sociologi, 
nici pe economiști, nici pe de
mografi, nici alte categorii care 
se ocupă sau trebuie să se ocupe 
de orașul de mîine.

Ideea călăuzitoare principală a 
constructorilor de astăzi ai ora
șului este „locuința ieftină". A- 
ceasta, fără îndoială, își are im
portanța ei, mai cu seamă în zo
nele și țările în care procesul de 
urbanizare mai are de parcurs o 
mare parte;, din primii săi pași, 
cum este și cazul țării noastre.

Nu este însă mai puțin ade
vărat că, în problema aceasta, se 
pot învăța multe lucruri din. ex
periența altora. Se pot evita u- 
nele concepții și căi care s-au 
dovedit a duce spre un „urban" 
defectuos (îngrămădit, supraaglo
merat, poluat, amenințat grav de 
zgomot etc.), departe de a satis
face cerințele și condițiile unui 
mediu sănătos și creator pentru 
om. Nu este cel mai bun lucru 
să copiezi formule și soluții căre 
ați .generat și generază contra
dicții _ brutale în viața urbanului; 
soluții pe care alții le revizuiesc 
și tind să le părăsească. Puțină 
originalitate, valorificarea geniu
lui creator propriu și în acest 
domeniu, nu pot fi decît pentru 
binele omului.

S-ar părea că urmaniștii noș
tri ar trebui să țină, în proble
ma orașului nostru, o.maistrînsă 
legătură cu sociologii, cu eco
nomiștii, cu demografii, cu spe
cialiștii în domeniul medicinii ur
bane. cu chimiștii etc. Eficiența 
soluțiilor ce se elaborează în do
meniul urbanisticii și urbanizării 
nu trebuie calculată pe termen 
scurt. Construim (sau reconstruim) 
orașul care ne trebuie astăzi, dar 
nu trebuie să pierdem din ve
dere că orașul pe care-1 con
struim astăzi este orașul de mîi- 
ne.

AL. BĂRBAT

ALE UNEI ...o, 
BIBLIOGRAFII
- -So’A ... . ... ut: i.
Recent'a lucrare- a doctorului Robert Deutsab desprț 

. lstqriciț .și științq istorică .din România, 1944—1963 
(Bucuiești, Ed. Științifică, 1070, 678 pag.) se înscrie, 
deocamdată, cW cea1' nidi' âup7inzăt'Oare bibllogrdfi^ 
lorică selectivă1 apărută la noi în- ultimul sfert d* 
veac. Actorul Și-a,.\propuș p investigație generală 
asupra problemelor legate de dezvoltarea ștflhței 
istorice românești după anul '194'4. ' 1 ' - *
1 Fără îndoială, o' investigate ca cea ambi.tona.ttH 
de R. Deutsch. nu a (opt un luciu ele -loc lesnido^ 
Ceea. ce, însă, . nu poate scuza numeroasele defi
ciențe — dintre care "'undid, 4'n lirhilele spațiu* 
lui de care dispunem, <vorri semnala mai țosi 
Acestea fac Ca. lucrata, în discuție să nu 
poată număra t printre reușitele semnatarului eL 
un cunoscut' fi qpreciat cercetător în dom'eniul 
istoriei contefnporarie. i: J / • * |

Dintru început trebuie. să\ precizăm că există^ 
după opinia noastră, un eyident. dezacord într^ titlu) 
și continuul volumului tipărit de R. Deutsch. Pornind 
de la titlul ales de auttrr, ^ie-dm fi așteptai ca bP 
bllorjrallâ să însereze numai re,'n’taf"’'> activități 
istoricilor din . România ( între 1944—15R9; Insă /e» 
cunrinde st maioritatea lucrărlor anârt’nînd unor 
istorici străini fmo> '’“'‘‘hr •'au ‘ rnntenrno'anl) tradurd 
la noi 1n a^e^r răstimp. ; Ne ■ afîtim așadar. în. fad} 
unei interpretări cindng, n ce a^oner* denih
mirea știința istorică din România. Oare putem noi 
astăzi —- precum cettilife grecești în antichitate, iii 
cazul lui Homef — ’ să-i revendicăm In mod șerioș 
și cu șanse de reușită pe. Calus .lulitis Caesar, Th.f 
Carlyle sau W C^urrhiu pentriț istoriografia națio
nală. ale cărei doblnd’rl sînt marcdte de 1 propriile-! 
rezultate' si nicidecum de numărul si de varietatea 
traducerilor din literatura istorică străină ? De as*; 
menea, ar mai li de remqrcat că, oe cît se arată de 
generos cu istoricii străini (semnalați prjn 1312 l/h 
miteri), autorul este pn atît de zgîrcit tocmai 'acold 
unde nu s-ar fi cuvenit, tnlelegîhd r&strîngerfle pd 
care le Jmpliqă o, pibliografle seleqtivă, crederp 
este de neconceput, de pildă, ca să nu fie mention 
nate contribuțiile istoricilor români apărute în străi
nătate după 1944. Aceasta cu atît mal mult, cu cît 
nu este vorba nici de realizări nesemnificative Ș^* 
nici de manifestări sporadice, ci dimpotrivă.

In ce ne privește, socotim că principiile după care 
s-a condus autorul în întocmirea bibliografiei sînt 
extrem de labile. O bibliografie istorică selectivă 
presupune o anumită familiarizare cu toate pro
dusele unei perioade și, obligatoriu, cunoașterea 
îndeaproape a materialelor reținute. Numai în felul 
acesta, trebuind să selecționeze dintr-un număr °~ 
preciabil de lucrări (cărți, studii, articole, note etc.) 
consacrate unor probleme sau epoci, bibliograful 
reușește să facă o ludecată de valoare și o siste
matizare adecvată a materialelor pliate în centrii 
atenției snle. Din acest punct do vede
re, bibiloarafia hd R Deutsch păcătuiește
grav în toate compartimentele ei. C’tev.a exemple 
sînt ilustrative în anenstă privință. Astfel. într-unul 
din suhcanltolelo bibliografiei (intlbilat Tstoriri) an 
fost înserate numeroase lucrări consacrate activității 
unor înaintași in dreptul lui N loraa. de p’ldă. fi
gurează nu mai puțin de 60 trimiteri (11 348—407), in- 
dicînd în marea lor majoritate studii sau cronici ale 
unor manifestări științifice, dar nu și ddeumentata 
carte a lui Barbu Theodorescu Un concurs universi
tar cetebru. N. loraa (București, 1944). La fel, în cd 
zul lui M. Koaălniceanu, sînt înserate lie si dări 
de seamă prilejuite de manifestări științifice comemo
rative, însă nu și comunicarea originală a lui D. 
Vitcu despre M. Konălnireanu și evenimcnte’e din 
martie 1848 de la Iași (Cf. „Anuarul Institutului d& 
Istnrip și arheologie A. D Xenopol* — losl tonii 
JV/1967). De asemenea, dintre, lucrările care-1 pri
vesc pe D Cantemlr a fost omisă solida monografia 
a iul Dan Rădărăn (Cf. Filozofia lut D Can’ern’r, 
București 1964). in.llnli mal prețioasă decît unete 
artfrplp rt1 }7 comemniadv care n-nu fost însă ne
glijate. Graba sau neatenția i-au jucat, nu o dată, 
ieste regretabile autorului. Astfel, ln § intitulat 
Lupta pentru unitate national-oolitică, 1848—
(n. 231) este Inclus un studiu închinat lui Gh. Asa^hl 
(11 C 507). care — după cum se știe — în momen
tele holărîtoare a fost ostii Unirii / ln schimb, im
portanta contribuție a Corneliei Bodea (Lupta româ
nilor pentru unitatea națională. 1834—1849, București, 
1967) și-a găsit locul între lucrările referitoare 
lupta pentru desăvîrșlrea unității naționale (11 C 954), 
După același tipic, între lucrările memorialistice 
existente asupra perioadei interbelice sînt citate 
două volume — unul de documente diplomatice Șl 
altul de discursuri — apărute în ultimii pni sub 
semnătura Iul N. Titulescu (II D 257—258) ; iar în § 
intitulat Relații diplomatice (cele de dună anul 19TR 
și pînă astăzi) sînt c/'ale peste 10 studii si comuni
cări tratînd despre acțiunile militare desfăsura'e de 
armata română în Ungaria si Cehoslovac'p ln '•fîrșitu] 
cehii de-al doilea război mondial (p. 292—293).

De asemenea, este necesar să arătăm că diviziu
nile și subdiviziunile tematice propuse de autor sîni 
numai parțial adecvate și riguroase. Astfel, la § Ști~ 
inta istorică titlul § Contribuții’ qeneralo nu reflectă 
fidel conținutul care înglobează îndeosebi lucrările 
de filozofie a istoriei. Lipsește un capitol care sd 
cuprindă lucrările teoretice interesînd istoria patriei 
sau cea universală. Subdiviziunile propuse pentru pe
rioada modernă a istoriei României se înfățișează ca 
un adevărat labirint. Așa, de pildă, imediat după § 
Relațiile internaționale în epoca Unirii (p. 211—212) 
urmează ■§ Relațiile 'internaționale ale României. 
1848—1878 (p. 212—214),' capitol care precede pe cel 
dedicat Relațiilor internaționale din timnnl războ
iului de independentă (p. 214—215). Așișjderoa. mai 
departe, dună Ș Relații intern'ațioTia’e. 18^8—1913 
(p 215—216)\ urmează § Relațiile internaționale loin 
timpul primului război mondial (p.. 217—218). pentru 
ca în altă parte după § Istoria social-politică, 1848— 
1918 (b- 233) să înlîlnim un altul privind Dezvoltarea 
economică si social-polit?că • a României, 1866-^.1878 
(p. 238—239). - iar-, . § Mișcări, cu caracter.. social tptre 
anii 1859—1866 (p. 231) să preceadă și nu invers ca
pitolele Lucrări nOnerale privind Unirea fb. 233-^236)), 
Cuza Vodă (1,859—1866),. (o. 236-^2-37) Si Reformele 
din nerioada domr|iej( lui Al, T Cuzg (p. 237—238) 1

Bibliografia lui R. 'Deutsch abundă in scăpări inad
misibile. Asllel, îh multe cazuri. în ‘duprinsul a de le- 
iași diviziuni, unele lucrări sînt înserate de două 
ori (1 128 și II 138 , 11 B 286 și $9Q ; II B 321 și 7.09 i 
etc.). RecOrdu) îl bate- cunoscuta carte n lui Dbla- 
rue trajînd Istoria Gestapoului, menționată de yrei 
ori suc.ce-s.iv (111 D ,346—348). . Unele sțudii..sînt cJJate 
de două ori dacă au apărut In două publFcalii m D 
815 și 821 : II 582 și 583). Pentru monografiile apă
rute la BucureȘt) în diverse limbi străine se indi
că toate edițiile, cu excepția celei românești car^ a 
fost și cea originală (11 D 8.68-^-872 . U D 484t-487h 
Repetările nu numai că ' ^devin supărătoare, ddFj- în 
unele căzut} nici- nu concord^ o trimitere cu alta.
Astfel, volumul Cultura moldqvpască în timpul ț lui 
Ștefan cel Mare (București, 1964). ar cuprinde tie 682 
pag. (11 B 321), fie 684 pag. (11 B 709). Despre I-sto- 
ria celor trei Internationale, a lui W. Foster (Bucu
rești, 1958, 683 pag.) allășn pe rînd (Hl D 111 și ^61) 
că a apărut cînd în 1958 (684 pag ), cînd în 1959 
(683 pag.). Alteori se Intîlnesc greșeli elementare' de 

geografie (Africa este socotită o ,țară', P- 403) sau 
de periodizare (-Istoria bizantină' este inclusă } ln 

perioada veche si nu ln cea medievală. P. 360—361), 
Din cele expuse se desprinde că bibliografia se* 

leci v.i -.•mnbia <ie dr. R. Deutsch nu prCzintă avan- 
tafe decît sub aspectul cantitativ ai materialelor ^cu
prinse. Ea dezamăgește însă sub raporturile com
par timenlăiii, judiciozității selecționării și preciziei.

GH. BUZATU



JOHN DOS PASSOS
Odată cu încetarea din viață a 

(ui John Dos Passos, literatura nord- 
amekicană ți, (mplicit, cea univer
sală, iți incneiă unul dintre capi
tolele de glorie : școala literară, 
cunoscută sub numele de gene
rația pierdută (lost generation) 
Care a dat nume de mare rezo
nanță, ca cele ale lui Hemingway, 

' Virginia Woolf, William Faulkner. 
, Intre acețtia, Dos Passos îți află 

un loc deosebit, romanele sale — 
cu deosebire trilogia S.U.A. — 

Canstituindu-se ca un filon din 
care contemporani ca Sartre, Mai
ler,, Brecht, Butor ți o întreagă 
pleiadă de prozatori «obiectivițti" 

> îți vor trage seva, dacă nu din 
punctul de vedere al modului de 
interpretare a lumii, cel puțin în 
ceea ce privește modul formal de 
realizare a romanului modern con- 

' temporan.
Vorbind despre sine in cel mai 

pur „stil americpn*, Dos Passos 
• îți sintetizează viața pe coordo

natele esențiale ale existenței de 
am ți scriitor, nu fără o urmă de 
autoironie față de cea din urmă 
care, dacă i-a adus satisfacții ma
teriale, nu i-a umbrit conștiința 

' unei anume nerealizări finale. 
„M-am născut la Chicago, pe un
deva pe la Lakeshore Drive, cred, 
în 1896. Viața mi-am petrecut-o, 
în mare măsură, în Mexico, apoi 
în Belgia, am trăit puțin în An

glia, din nou la Washington D. C. 
ți mai tîrziu la o fermă in Virgi
nia. Tatăl meu, fiu al unui emi
grant portughez era avocat la 
New York, iar mama venea din 
Maryland. După ce am terminat 
Harvard-ul am fost în Spania cu 
ideea de a studia la o țcoală de 
arhitectură; cînd America a in
trat în războiul european, am in
trat ți eu într-un serviciu de am
bulanță ți mai tirziu în Corpul 
Medical al S.U.A., ca particular. 
In timp de pace am lucrat ca 
corespondent de presă în Spania, 
Mexic, New York și Estul apropiat. 
Faptul că am izbutit să-mi cîțtig 
o existență din scris m-a rupt de 
alte meserii ți profesii pe care aș 
fi vrut să le urmez ...*.

Dos Passos și-a început cariera 
literară încă din anii colegiului la 
Harvard unde, pe lîngă publicarea 
unor recenzii în Harvard Monthly, 
va avea șansa de a fi prezent în 
volumul Eight Harvard Poets — 
anuar de literatură studențească 
în care au debutat mulțî scriitori, 
mai tîrziu de renume. Cunoscînd, 
în Europa războiul, Dos Passos va 
avea și el întregul complex de 
mari probleme pe care marile 
conflagrații mondiale le-au de
clanșat multor scriitori. Ca re
zultat al acestei stări de spirit vor 
aoare romane'e Inițierea unui om 
(One Man's Initiation) și Trei sol

dați (Three Soldiers) care însă 
n-au putut intra în competiție li
terară cu excepționalele romane 
ale prietenului său Hemingway cu 
care, în această perioadă» are 
multe lucruri comune. Mai tîrziu, 
în timp ce Hemingway va prezen
ta în opera sa diverse aspecte ale 
societății americane, creînd o ti
pologie proprie, Dos Passos, ca și 
Th. Dreiser, va fi înclinat spre sur
prinderea ansamblului social, a re
lației dintre individ și ritmul tre
pidant, lipsit de coerență, al vie
ții unei societăți care tinde să 
pulverizeze personalitatea umană. 
In Manhattan Transfer, Dos Passos 
surprinde tocmai această ruptură, 
această opoziție permanentă, cre
atoare de drame individuale în 
cadrul amețitor al marelui oraș, al 
metropolei în care individul se 
integrează împotriva voinței sale 
în masa de oameni devenită — 
la orice nivel — anonimă. Odată 
aleasă, această tematică îl va 
conduce pe autorul controversa
tului Manhattan spre ideea pre
zentării acestei mase cu tendințe 
amorfizante, spre sugerarea am
bianței sociale care devalorizea
ză personalitatea. Astfel, va apare 
trilogia S.U.A. în care, pe patru 
planuri distincte (Camera obscu
ră, Actualitățile, Biografiile, Des
crierea personajelor fictive) vor fi

PROFESOARA DL LA BRATISLAVA

Coperta romanului „Zodia Cancerului*, de M. Sadoveanu 
Jn traducerea Jindrei Hușkova.

Ziarele ne-au adus, zilele trecute, știrea că la ambasada ro
mână din Praga a avut loc festivilatea laminării ordinului .Me
ritul cultural" clasa l, acordat de Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, prolesoarei universitare dr. Jindra Hușkova, 
de la Universitatea „Comenius* din Bratislava, pentru merite deo
sebite în rdsplndirea culturii române In Slovacia.

Sînt mal multe decenii de clnd această prietenă adevărată 
desfășoară o activitate neîntreruptă pentru stringerea legătu
rilor dintre România și Cehoslovacia. Nu și-a limitat activitatea 
la orele de curs și de seminar, ci a Înțeles să devină, ea Însăși, 
cea dinții propagatoare a limbii In care au scris Eminescu, 
Creangă, Sadoveanu, Rebreanu etc. și a literaturii noastre na
ționale. A Insuflat studenților săi simpatie pentru materia pre
dată și a făcut să crească numărul prietenilor târli noastre peste 
hotare. Cei mai slrgumcioși dintre elevii săi au devenit, la ria
dul lor, propagandiști șl au tradus unele dintre cărțile mari ale 
literaturii noastre (Sadoveanu, Rebreanu. etc.).

Cine o cunoaște pe profesoara Hușkovâ de mai multă vreme, 
și nu-i străin de realizările ei In domeniul relațiilor dintre țările 
noastre, nu va uita, niciodată, intilnirile cu ea și discuțiile pe 
teme literare românești. Ca unul care am avut dese schimburi 
de idei cu ea, am corespondat șl ne-am Împărtășit credințele 
literare, pot allrma că puțini străini ne cunosc și ne vorbesc 
limba ca ea, și mai puțini sini cei care s-au Îndrăgostit de 
literatura română și o prețuiesc la dreapta ei valoare. Nu pot 
uita o discuție pe care am avut-o, amindol, acum, aproximativ 
15 ani, la lași, asupra traducerilor românești în cehă și în slova
că. La un moment dat am Inlrebat-o : .Nu aveți impresia că noi 
traducem mai puțin din literatura țăiii domniei voastre decît 
cehii șl slovacii din literatura română 1“ La care ea a răspuns: 
.Noi nu avem un Sadoveanu, nici un Rebreanu, nici un Camil 
Petrescu".

prezentate tocmai laturile care 
compun fenomenul social.

Și această intenție a determinat 
critica americană s-o considere 
primul roman colectiv american 

in care adevăratul erou ... este 
societatea însăși (T. K. Whipple). 
Afirmație parțial reală, deoarece, 
așa cum a observat criticul Arthur 
Mizener, adevăratul erou al trilo
giei U.S.A. este o stare de spirit, 
o atitudine morală (colectivă, am 
spune noi) față de societatea noas
tră, ți printr-o clară implicație, 
față de întreaga noastră organi
zare, pe care o va ataca cu forța 
ironiei. După 1940, odată cu apa
riția romanului Pămintul pe care 
stăm (The Ground We Stand On) 
viziunea lui Dos Passos se schim
bă. Proza sa capătă accente din 
ce în ce mai vădite de detașare 
față de adevăratele probleme ale 
vieții, ajungînd în Marele proiect 
(The Great Design) — ultimul ro
man al trilogiei District of Colum
bia — și Midcentury să eșueze 
în labirintul meschinăriilor politi
ce ale curentului liberal New-De- 
al. Această ruptură de realitate 
va continua și după publicarea 
acestei trilogii ; apariția unui ro
man autobiografic, Chosen Coun
try, și a unui studiu de istorie lite
rară Prospects of a Golden Age 
sînt semnificative. Cîștigător a nu
meroase premii naționale și In
ternaționale, una dintre marile fi
guri ale literaturii Statelor U- 
nîte, Dos Passos rămîne un des
chizător de drumuri pentru roma
nul modern.

AL. PASCU

comentar

JUBILEUL DE ARGINT

M-am oprit Ia acest amănunt, 
care o caracterizează, din mo
tivul că majoritatea traducerilor 
românești In slovacă au fost.

dacă nu efectuate de ea, realizate sub îndrumarea ei. Multe 
dintre prelețele sau postiețele acestor traduceri poartă semnătura 
doamnei Hușkovâ. Faptul ne bucură cu atît mai mult cu cit 
se pare că în limba slovacă avem și cea mai bună traducere a 
poeziilor lui Eminescu, semnată de poetul național Ivan Krasko 
(1956). Cititorii de limbă slovacă sini familiarizați cu literatura 
lui Creangă și a lui Eminescu, a lui Rebreanu, Sadoveanu, Za- 
haria Stancu ele.

Am amintit de numeroase prefețe și postfețe semnate de doam
na Hușkovâ, pe traducerile efectuate din limba română. Am par
curs mai multe dintre ele, cu satisfacția cu care Însoțești Intr-o 
călătorie plăcută pe cel mai bun dintre prieteni. Informația la 
zi asupra scriitorilor noștri, căldura cu care sînt prezentați au
torii, analiza corectă a faptelor sînt numai cîteva dintre calitățile 
profesoarei de la Bratislava. Ele nu pot surprinde la un om al 
cărui suflet bale In același ritm cu al nostru. înțelegem de ce, 
de cîte ori ne vizitează țara, și face lucrul acesta relativ des, 
ține să mai vadă o casă memorials, un monument de artă sau o 
mare bibliotecă. înțelegem de unde vine, pe lingă siguranța 
spuselor ei, căldura expunerii. Aș adăuga, la cele de mai sus, 
iaptul, important, că toate datele pe care le mlnuiește sînt 
folosite cu mare pricepere și răspundere. Numai rar de tot 
Se poate semnala o nepotrivire de amănunt. Iar, dacă este 
vorba de probleme de conținut, eu n-aș putea cita aici decît 
una (din postfața traducerii „Amintiri din copilărie" Bratis
lava, 1957, p. 32). De fapt, critica mea nu i se adresează doam
nei Hușkovâ, ci unor autori români pe care i-a urmat în a- 
ceastă idee. Este vorba de partea finală a citatului de mai jos, 
In care se expune o anumită teorie asupra bazei limbii române 
literare: .Faptul că fon Creangă folosește în opera sa elemente 
dialectale din linului său natal nu numai că mărește farmecul 
șt coloritul specific al povestirilor sale dar, în același timp, 
face dificilă traducerea operei in altă limbă. Și nu trebuie ui
ta* că Ion Creangă, ca și prietenul său Eminescu și mai tirziu 
Sadoveanu, ca scriitori mari și foarte citiți, au meritul de a fi 
introdus graiul moldovenesc de acasă în limba română literară, 
deoarece baza limbii române literare o constituie graiul munte
nesc vorbit în București — centrul vieții politice, culturale 
și economice românești".

Limba română literară nu s-a format numai pe baza vorbirii 
bucureșteniior, ci ea se datorește eforturilor de secole ale vorbi
torilor și cărturarilor din toate graiurile din nordul Dunării. 
Prietenia care mă leagă le doamna Hușkovâ îmi spune că acest 
adevăr nu poate supăra pe nimeni și, de aceea, m-am simțit 
obligat să-l subliniez aici.

Am un album cu fotografii din Slovacia, executate cu adevă
rată artă de Karol Plicka. 11 deschid adesea, pentru a vedea 
clădiri de epocă ori lucrări artistice, construcții moderne și tipuri 
omenești dintre cele mai expresive, frumuseți naturale și multi 
copii în pitorești costume naționale. Imaginile din acest album 
mă ajută să refac călătorii mai vechi și mă simt într-o continuă 
comunicare sufletească cu reprezentanții unui popor cu care 
românii au trăit, alături, în deplină armonie, secole de-a rln- 
dul. Străbat, cîleodată, drumurile lor și mă bucur constalînd că 
ei sînt familiarizați cu ale noastre. Poale din cauza aceasta 
uneori, în loc să-mi continui drumul prin Slovacia, mă văd la 
Mirceștl, la Suceava, ori la Voroneț, într-o zi pe care n-o pot 
uita. Vă mal aduceți aminte, doamnă Hușkovâ ? Cerul era, par
că, mai înalt și nu se vedea nici urmă de nor. Am intrat de 
mai multe ori în biserică, cu mai multe grupuri de turiști. Am 
înconjurat frumoasa bijuterie, și dintr-o parte șl din cealaltă, și 
nu ne mal lăsa inima să plecăm. Eram gazdă și nu înțelegeam 
să umbresc, ceva, clipa ce trebuie să rămînă unică. Dar prietena 
mea a simțit nevoia unei destăinuiri șl mi-a zis: Știu că tot 
azi trebuie să vizităm și Mănăstirea Humor și văd că soarele gră
bește spre apus. In același timp, însă, nu mă pot despărți de 
această adevărată minune și, mal ales, nu mă pot împăca cu 
ideea că n-am s-o mai revăd, probabil, niciodată*.

Profesoara Hușkovâ își iubește meseria după cum iubește lim
ba și literatura poporului nostru. Prețuiește prietenia dintre 
România și Cehoslovacia șl militează pentru creșterea ei conti
nuă. Iată întreaga explicație a succeselor pe care le-a obținut In 
relațiile culturale. II urăm ani mulți, de acum înainte, și succese 
tot mai mari, pe măsura elortulul pe care l-a depus în vede
rea consolidării prieteniei dintre țările noastre.

G. ISTRATE

De cîteva zile se desfășoară sub egida .Pace, 
justiție și progres*4 sesiunea jubiliară, închinată 
celei de-a XXV-a aniversări a creării Organizației 
Națiunilor Unite.

Bucurîndu-ae de participarea a numeroși șefi 
de state și guverne — țara noastră fiind reprezentată 
prin persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu, Președin
tele Consiliului de Stat al R.S.R., — sesiunea jubi
liară constituie un moment important în analiza 
activității de pînă acum a organizației pentru a 
trage învățămintele ce le impune evoluția din ul
timul sfert de secol a vieții internaționale, situa
ția actuală a lumii, pentru a elabora noj orientări 
de viitor reclamate de însăși realitățile planetei 
noastre.

Timp de un sfert de veac s-a făcut demonstra
ția convingătoare că pentru a atinge țelurile fun
damentale cărora li se dedică — apărarea păcii sl 
securității popoarelor — O.N.U. trebuie să fie un 
for de afirmare constructivă a personalității suve
rane a fiecărei națiuni și de conjugare a efortu
rilor îndreptate spre înțelegere și cooperare.

Din acest unghi de vedere, jubileul găsește or
ganizația întărită, în măsură tot mai mare să con
stituie un teren fertil pentru un dialoq real și de 
substanță între state, să ofere tuturor membrilor 
posibilitatea de a se manifesta și exprima deplin, 
să asigure aportul tuturor statelor mari si mici la 
viața internațională.

România a devenit membră a O.N.U. In 1955, 
cu o întîrziere datorată regretabilelor discriminări 
și deformări generate de „războiul rece'. In decurs
de 15 ani, țara noastră a participat la activitatea
organizației și a vastei sale ramificații de insti
tuții specializate, comisii și comitete cu un bogat
mănunchi de contribuții originale la soluționarea 
problemelor internaționale, de initiative, acțiuni, 
propuneri. Această participare multiplă reprezintă 
o expresie autentică a voinței de înțelegere și co
operare a poporului și statului nostru, ilustrează 
convingător aportul însemnat al statelor socialiste 
la dinamica vieții internaționale, subliniază cu va
loare de simbol rolul țărilor mici și mijlocii în lu
mea de azi.

Profund atașată respectării legalității internațio
nale, România susține și promovează cu consec
vență în organismele internaționale principiile fun
damentale și unanim recunoscute ale dreptului in
ternational, consemnate șl In Carta O.N.U. Stră
duințele tării noastre în acest domeniu au generat 
nu o dată acte politice de un larg ecou interna
țional, printre care se numără în primul rlnd ini
țiativa amplei dezbateri din Adunarea Generală a 
O.N.U. asupra problemelor normalizării relațiilor 
între țările europene, finalizată în decembrie 1965 
în cunoscuta rezoluție „Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate 
între state europene cu sisteme social-politice di
ferite'.

Preocupată intens de problemele dezarmării ge
nerale și totale, tara noastră a adus, ca membră 
încă din anul I960 a Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva, o contribuție mult apreciată la tra
tativele în vederea adoptării unor măsuri eficiente 
pentru limitarea și lichidarea în cele din urmă a 
cursei înarmărilor. Acționînd In acest spirit, Ro
mânia a prezentat în ședința din 5 martie a.c. a 
Comitetului pentru dezarmare o serie de propuneri 
privind înfăptuirea unor măsuri concrete de de
zarmare. Se poate aprecia că nu există domeniu 
important al vieții internaționale în care prezenta 
dinamică a diplomației românești să nu fie sim
țită prin Initiative care să contribuie la crearea 
unui climat de pace și înțelegere internațională.

Așa se și explică largul ecou de care se bucură 
la recenta sesiune a Adunării Generale, problemele 
incluse din inițiativa României, pe ordinea de zi și 
anume: „Consecințele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asu
pra păcii și securității în lume', precum șl „Rolul 
științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea na
țiunilor și necesitatea întăririi cooperării econo
mice și tehnico-știlnțifice între state'.

întărirea organizației este un obiectiv pentru 
care țara noastră depune străduințe continue, Ea 
susține consecvent ideea că O.N.U. trebuie să re
flecte In mod Udei realitățile lumii contemporane, 
să devină cu adevărat universală, ceea ce impune 
în primul rînd restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze. Totodată, ea este de părere că pri
mirea celor două state germane și a altor state 
suverane în O.N.U. ar avea efecte pozitiv» asu
pra activității organizației.

Aflată în plină desfășurare, preocupările par- 
tlclpantilor la sesiunea jubiliară sînt polarizate în 
jurul problemelor ce vor constitui obiectul celor 
patru documente solemne ce vor fi adoptate :

— Declarația solemnă de reafirmare a încrede
rii statelor în viabilitatea principiilor Cartei, a an
gajamentului lor de a acționa pentru sporirea ro
lului și eficacității organizației în scopul de a 
deveni un instrument real în întărirea securității 
internaționale și promovarea progresului tuturor 
popoarelor j

— Declarația privind strategia dezvoltării și lan
sarea celui de-al doilea deceniu al O.N.U. pentru 
dezvoltare 1971—198D j

— Declarația cu privire la principiile relațiilor 
prietenești și de cooperare între state j

__ Un program de acțiune, sub forma unui do
cument al O.N.U., conținlnc o serie de măsuri efi
ciente pentru lichidarea definitivă și cît mai ur
gentă a ultimelor vestigii ale colonialismului.

Avînd în vedere tocmai obiectivele primordiale 
ne care Națiunile Unite sînt chemate să le dea 
viață, țara noastră este hotărî fă să-și aducă con
tribuția la conjugarea eforturilor statelor membre 
în vederea transformării organizației într-un instru
ment internațional cu adevărat eficace, pentru a 
veghea asupra păcii și securității lumii, a promova 
cooperarea și colaborarea între toate statele.
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