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1966-1970 Semicentenar

SEMNIFICAȚIILE
UNEI ETAPE

In mod firesc, fiecare etapă a efortului 
general constructiv se cere considerată cu 
profunda satisfacție a împlinirilor, cu ana- 
^a întegului tablou al mutațiilor prod ’se, 
Wentm a surprinde, în conexiunea activi
tăților multilaterale și interdependente, fac
torii capabili să susțină în continuare, în 
mod progresiv, ritmul devenirilor noastre 
socialiste. Dar faptul că facem bilanțul cin- 
cina ului 1966—1970 în anul semicentena
rului partidului încarcă indiscutabil acest 
eveniment de un plus de semnificație. 
Etapa pe care abia am parcurs-o și care 
însumează anii 1966—1970 capătă un deo
sebit relief la o atare cetățenească retros
pectivă tocmai prin însumarea biruințelor 
dobîndite în amplul omagiu pe care între
gul popor îl aduce partidului, la aniversa
rea celor 50 de ani de glorioasă existen
ță-De la altitudinea mărețelor împ’inirl al 
căror contemporani sîntem, cele cinci de
cenii ne apar și mai expresiv în dep ina 
lor străluc're de consecventă, neabătută 
luptă pentru libertatea poporului, propăși
rea patriei, afirmarea plenară a României 
în lume. Despre toate acestea vorbesc 
cifrele în lumina cărora întreaga presă, 
radioul și televiziunea ne înfățișează pei
sajul actual al țării.

Ele se referă, în primul rînd, la consoli
darea democrației social ste, exprimate prin 
^participarea largă a mase or la conducerea 
treburilor țării ; prin dezbaterea gospodă
rească a rezultatelor unui amplu, avântat 
efort, închinat bunăstării și fericirii po
porului; prin identitatea esenței statului so
cialist cu esența umanismului. Ele se re
feră, în același timp. Ia geniul creator al 
poporului nostru, a cărui operă însumează 
astăzi mărețe mărturii ale puterii noastre 
economice, de la gigant cele hidrocentrale, 
la compacte’e zone industriale integrate 
tot mai definitoriu profilelor orașelor 
București sau Iași, Cluj sau Timișoara, 
Galați sau Oradea, Craiova sau Arad, Ba
cău sau Brașov, precum și multor altor lo
calități, unele nou constituite In Per me- 
trele sau dincolo de perimetrele unor fos
te, modeste, așezări rurale. Mai mult de
cît atît, s-a modificat în acești ani nu nu
mai peisajul urban, ci și cel rural, edi
ficarea socialistă mp'lcind un treptat, dar 
hotărît, proces de urbanizare a satului.

A sporit numărul școlilor, al elevilor, 
studenților și cadrelor d’dactice; a sporit 
raza de cuprindere, ideatică și geografică, 
a activităților cultural-artistice ; a sporit, 
subsumind forțe dispersate pe tot cuprin
sul țării, activitatea științfică, legată de 
sarcinile imediate ale dezvoltării economi
ce a României socialiste.

Făcînd bilanțul cincinalului, ne referim 
în mod firesc la dinamica acestor transfor
mări, în cadrul cărora este cngajată profund 
întreaga spiritualitate românească, fie că 
afirmarea et reprezintă o nouă uzină chi
mică la Pitești, o performanță agricolă în 
Bărăgan, o poezie ritmind superb victoriile 
contemporaneității.

Făcînd bilan'ul cincinalului, încorporin- 
du-1 omagiulu' adus semicentenarului parti- 
du’ui, ne îndreptăm totodată privirile spre 
viitorul în care am intrat încă din prima 
zi a noului cincinal. Este cea mai eficien
tă modalitate de a sens:bi’:za dimensiunile 
epocii noastre, la comandamentele căreia 
raportăm zi de zi, prin faptele noastre, 
existența fiecăruia dintre noi. Animați de 
sentimentul înaltei responsabilități pentru 
destinele patriei, asociem cifrelor ref’ectînd 
împlinirile, pe acelea desc’frînd deveni- 

„ rile, diagrama lor redînd pregnant însuși 
pu'sul țării, alteori înaintind prin vremi 
spre împlinirea aspirațiilor de veacuri.

Moment so'emn n’mbat de cele mai înalte 
simțăminte ale noastre, ale tuturor.

SCULPTURA (DETALIU)ROMUL LADEA :

GEORGE LESNEA ION CRiNGULEANU

In munți Mai mult

MARXISMUL
$1 SPIRITUALITATEA 
ROMÂNEASCĂ

Munți și stinci, tăceri și turme, 
Șchioapătă cărările.
In desagă prind să-și scurme 
Scoțînd neguri zările.

Biruind genunea surdă,
Greu trăgînd răsufletul 
Trupul suie-ncet, dar zburdă 
Printre jncpeni sufletul.

Umbra-și pl’mbă-n nouri mina. 
Strunind vîiva ploilor.
Pare un schit pe-o coastă, stina, 
Pentru ruga oilor.

Cind pe piscuri cade-o noapte,
Ca pana lăstunului,
Fierbe-n dangăte de lapte 
Clopotul ceaunului.

iubesc pămintul 
decît trupul ți inima, 
decît

O, să-mi 
Mai mult 
Mai mult
suferința de-a trece 
in altă planetă, unde glasul 
Ar putea să lumineze,
Nu să răsune I

Acest bulgăre, acest praf
Cu
Cu
Să
Și țara să orbească de puritate.

patimă să mi le string la gură ; 
furie, cu lacrimă, cu fruntea 
mi le string avar inimii

Inceptnd cu acest număr, revista noastră Inițiază o Cei- 
batere de idei cu tema: Marxismul și spiritualitatea româ
nească, axată pe următoarele întrebări :

1. Din perspectiva cadrului ideologic deschis de partid în 
Raportul la cel de-ai X-lea Congres, care este contribuția 
adusă do filozofia și sociologia din țara noastră în clarifi
carea problemelor ideologice fundamentale ale epocii con
temporane ?

2. In ce constă - 
realităților societății 
politic și filozofic ?

3. In ce măsură 
românească, privită 
partid pentru domeniul 
punde obiectivului de a analiza omul societății noastre so
cialiste, semnificația sa ?

4. Care sînt problemele de stringentă actualitate ale socie
tății noastre, asupra cărora atît filozofia cit și întregul an
samblu al științelor sociale trebuie să se pronunțe, pentru 0 
contribui la definirea lor ?

Deschidem această dezbatere cu contribuția semnată de VI. 
Krasnaseschi și adresăm in același timp tuturor colaborato
rilor din țară invitația de a participa, în cadrul unui larg 
dialog al punctelor de vedere, la abordarea problemelor te
maticii precizate.

1. Teoria comunicațiilor a consacrat doi termeni cu o 
aplicativitate foarte largă: redondanța (excesul de Infor
mație) și bruiajul (zgomotul, parazițil), care Îngreunează 
transmiterea și receptarea mesajelor.

Orice formă de staticism atitudinal și comportamental 
lată de ofensiva noutăților din ști-ntă, tehnologie sau do
meniul mentalități or traduce o perp'exitate spirituală pro
venită din neasimilare și inadaptare. La rîndul ei, defa
zarea de epocă duce la acte ezitante și ineficiente.

Redondanța noului în civilizația actuală deschide ast
fel o cale la fel de largă pentru sch mbări, ca și pentru 
blocarea voinței și inițiativei de schimbare, drept urmare 
a incapacității de a surprinde, selecta și sistematiza infor
mația aflată în circulație.

Unul din domeniile cele mal sensibi'e la astfel de crize 
șl decalări este reflecția filozofică. Depășită de gîndirea 
prob bilistă și euristică a epocii, de viziunea algebrizată 
asupra realului, ea începe o călătorie fără speranță din
spre speculația metafizică și impasul compartimentărilor 
rigide, absolute, factice, către privirea delberat de supra
față a pozitivismului, sau către deznădejdea scepticismu
lui șl agnosticfsmuIuL

Micile șl mari'e revoluții din cunoaștere, din sistemul 
— devenit atît de mobil — al științelor și al raporturilor 
lor de iBtftnire, cooperare sau ciocnire, împing filozofia 
către autodesfitațare explicită, iar uneori implicită (prin 
adoptarea limbajului șl me'odelor din alte domenii), alte
ori către fracționarea pe atltea direcții, cite discipline ști
ințifice există.

Nu e scutită filozofia nici de primejdia unei alte forme 
de blocare a perceperii fenomene'or noi, pe care, e drept, 
o lntiln’m mal cu seamă la simțul comun și In elanurile 
spontane către contemplație ale omului de știință. La po
lul opus inhibiției față de informația nouă se află absența 
oricărui l itru și, ca o consecință, tentația de a subscrie 
necondiționat la tot ce are o înfățișare cel puțin aparent 
inedită, fără aplicarea vreunul criteriu de control. Și nu 
e greu să bănuim — ba chiar, în unele cazuri, să obser
văm pe viu — la ce concluzii .științifice* și „filozofice* 
duc astfel de .raționamente*.

Dacă, așa cum se pare, putem vorbi despre o criză 
generală șl mal ales filozofică de asimi'are a cîmpulul fn- 
formațional actual, cu starea Iul de permanentă eferves
cență, mult mai puțin Îngăduit ne este să atribuim această 
situație esenței filozofiei. De vreme ce dificultăți de in
serție a gînditulul In gfndibilul tot mal m re și mereu 
nou se 
căutată 
iozofic 
Intr-un 
litățile . . . _ _
deci, tocmai corelarea și sinteza pe care le-ar putea oferi 
filozofia, dacă ar atinge ea însăși maturitatea, forța de 
extensie și suplețea necesare.

A exprima acest deziderat, care nu constituie nici mă
car un prim pas către soluție, prezintă avantajul de a 
evita calea disoluției, a demisiei filozofiei, într-o perioadă 
cind forțe gravitaționale puternice atrag dragostea de în
țelepciune spre unghiul ei critic. Punctul nostru de spri
jin împotriva tendințelor negativiste rezidă în cadrul ge
neral teoretic al materialismului dialectic și istoric. Din 
clipa cînd adevărul, căile aflării lui și perspectivele con
diției umane devin însă probleme Ideologice fundamentale

(Continuare în pag. 11-a)

— vizînd această problemă în contextul 
noastre — conținutul raportului dintre 

actuala cercetare filozofică și sociologică 
în raport cu coordonatele definite de 

abordării problematicii umane, răs-

fac simțite !n toate sferele, cauza trebuie probabil 
nu intr-un anumit domeniu — deci nici în cel fl- 

— ci în modul de a aborda realul și a-I integra 
sistem conceptual. Ceea ce par să solicite inega- 
și insuficiențele sau insatisfacțiile cognitive, sînt.

V. KRASNASESCHI



jurnal

GÎNDURI DE NOAPTE
Intr-un anumit sens, un scriitor scrie o singură 

carte, o sene și o rescrie pînă la sfîrșit, car,tea 
lui... Prietenul meu mi-a ripostat pe loc : .repeta
re înseamnă, atei, sfîrșitul, îmi citise ultima carte 
și părea nemulțumit pentru că m-am repetat, că e- 
xistă și aici acel ceva din cărțile anterioare, că ar 
trebui de acum să fac o pauză de vreo cinci-zece 
ani, pauză de experiență, de acumulare, cum zicea 
el. să am niște aventuri care să umple golurile lă
sate de cărțile scrise'. Cuvintele lui mi-au amintit 
de un prea tînăr critic (nu ca vîrstă) care, de la o 
vreme a început să-și prolifereze (cam singura) 
ideea potrivit căreia, a fi scriitor modern, înseam
nă a tipări cărți la intervale foarte mari. Oare 
n-avem destule cărțulii, mai multe coperte decît 
pagini care au fost lansate cu zgomot, anunțînd do 
fapt nu marile valori, ci marile... tăceri ? Dar 
asta-i altă problemă la care vom reveni altădată.

Mă întorc la prietenul meu: „Iți trebuie o aven
tură omule, sau un lanț de aventuri, un picior rupt, 
o dare afară din post (nu înțeleg cum poți da afară 
un scriitor de la masa lui de lucru?), în sfîrșit, ceva 
extraordinar care să te răscolească, să-ți pună ta
lentul pe alte coordonate..." Nu-mi pot explica 
faptul cum de i-am reținut cuvintele (niște sechele 
de pe vremea cînd scriitorii se documentau cu e- 
chipa și brigada, se documentau în mod special, 
zile, săptămîni!), mai exact, nu-mi pot explica de 
ce tocmai cuvintele acestea mi le-am argintit, ac jm, 
într-o rezervă de spital, între două injecții calman
te. Nu mă sperie și nu m-a speriat niciodată repe
tarea cotidianului oricît de cenușiu ar fi el și nici 
nu visez .vînători de tigri sau prăbușiri cu avionul. 
Dacă vreți, spectaculosul în acest sena nu 'mi-l do- 
'esc. Cred că nici spectaculosul- și niti corespon
dența cu realitatea nu sînt elementele .hotărîtoare 
pentru un roman și mai cred că fiecare oră, fiecare 
clipă, înseamnă un plus de experiență, că viața 
însăși este o aventură, adevărata aventură- Scurge
rea fiecărei clipe și contactul cu fiecare om, pentru 
mine sînt tot atîtea aventuri pe care încerc să le 
prind, să le fixez undeva, ca apoi să le reiau, să le 
folosesc. Nu-i nevoie să-ți rupi un picior sau să 
vezi moartea ca să suferi și, mai ales, să concreti
zezi această suferință într-o carte. Repet, sînt niște 
adevăruri foarte banale, dar vai, tocmai aceste ade
văruri banale din care este alcătuită, viața noastră 
le uită.

Mi-am amintit de ele într-o rezervă de spital, în 
care printr-un perete veneau vaietele unui bărbat 
pîrjolit într-un accident, iar prin altul suspinele tot 
mai stinse (poate) ale unui muribund. Dacă am re
gretat ceva în momentele de liniște, dintre injec
ții calmante a fost că am întîrziat atîta pînă să în 
cep să folosesc experiența clipelor, a infinitelor 
clipe prin oare am trecut pînă acum. Da, nimic mai 
banal: absolut toate sînt iluzii deșarte, în afară de 
viață, de viața ta, a cunoștințelor tale, a omului în 
genere. Vanitate, zbucium, lovirea celui de lîngă 
tine, ajungerea... (unde?) — toate nu valorează 
absolut nimic cînd o clipă declanșează alarma, 
cînd ești la cheremul chirurgului și a acelei forțe 
nevăzute din tine I Doar regretul pe care l-am re
petat mereu, sub oglinda orbitoare, că n-am reușit 
ca în fiecare zi să tipăresc o carte__ Vanitate ?
Nu. altceva, cu totul altceva; dorința de a-i spori 
bucuria omului, mereu atît de plin de suferințe.

Mă gîndesc acum că nouă, scriitorilor, ne-ar tre
bui mereu detașarea, insensibilitatea și precizia 
chirurgului. Multe greșeli mai comitem tocmai pen
tru că ne lipsesc și continuăm, chiar cînd ne tre
mură mîna. să scriem. El, chirurgul, nu-și permite 
să se joace cu oamenii...

Mă gîndesc acum privind un pătrat atît de al
bastru de cer, la niște cunoștințe care îmi tot atrag 
atenția asupra îndrăznelii mele, cum o numesc ei, 
politicoși, față de mine. Acum înțeleg : nu sînt de
cît niște cumpliți refulați, inofensivi și spăimoși. 
Asupra celorlalți dintre ei, da, pentru că nu sînt 
numai neputincioși, refulați dar mai ales asupra 
curajului, datoriei de a respecta oricum ar fi el, 
voi reveni curînd.

> I CORNELIU ȘTEFANACHE

In această lună apare primul nu
măr din noua serie a revistei de cul
tură social-politică pentru tineret 
TÎNÂRUL LENINIST.

Revista își propune să oglindească 
cît mai bogat viața și preocupările 
tineretului din țară și de peste hotare, 
să trateze problemele cu caracter filo
sofic, etic, științific și profesional care 
frămîntă tînăra generație, să devină 
o tribună a dezbaterilor și confrun
tărilor de opinii competente, să pro
page convingător principiile de viață 
socialiste ale partidului nostru.

în paginile revistei vor fi abordate 
probleme ale vieții politice de orga
nizație, experiența muncii activului 
U.T.C., insistîndu-se asupra perfecți
onării conținutului și eficacității a- 
cestei munci, făcînd, în acest scop, 
cunoscute metode și tehnici de inves
tigație sociologică și psihosociologică, 
valorificîndu-se concluziile cercetări
lor științifice în domeniul sociologiei 
tineretului.

Noua serie a revistei de cultură so
cial politică pentru tineret TÎNĂRUL 
LENINIST apare în condiții grafice 
moderne, bogat ilustrată, în 48 pagini.

cronica publicitate

Vineri 22 ianuarie 1971, în saia de spectacole 
a Casei de cultură a tineretului și studenților a 
avut loc prima din seria de întîlniri proiectate 
de redația revistei CRONICA cu cititorii săi. 
Intîlnirea s-a bucurat de participarea unui public 
numeros, format în mare parte din studenti și 
elevi. In discuțiile purtate vorbitorii și-au exprimat 
impresiile și opiniile despre sectoarele revistei, 
sugerînd redacției noi posibilități de îmbunătățire 
a paginilor. Din lipsă de spațiu consemnăm p® 
scurt doar cîteva dintre aceste opinii.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de LTVIU 
LEONTE, redactorul șef al revistei, care a pre
cizat obiectivele întîlnirilor ce urmează a se des
fășura în Iași și în principalele orașe ale Mol
dovei. Aceste întîlniri — a spus vorbitorul — 
trebuie să se transforme în dialoguri vii, la 
obiect și extrem de sincere. In ele rolul principal 
trebuie să-l aibă cititorii, cei cărora li se adre
sează revista. : Să considerăm că opinia redacției 
a fost exprimată în numerele publicate pînă a- 
cum și să dăm cuvîntul celor din afara revistei, 
care au posibilitatea unei priviri mai detașate și 
poate mai drepte. Noi, redactorii revistei, vom 
interveni doaj- pentru clarificarea unor puncte 
de vedere.

Apariția revistei „Cronica-, în urmă cu cinci 
ani, a fost insistent cerută de oamenii de cultură 
ai lașului. „Cronica* a răsnuns, într-adevăr, unor 
necesități acute ale creatorilor, ale intelectualității 
din domeniile științeibr umaniste și exacte. In 
intervalul care a trecut de atunci, revista și-a for
mat un grup de colaboratori care îi asicmră. spe
răm, o personalitate sau măcar o notă distinctă în 
contextul cultural generați. .Cronica* nu este și 
nu trebuie să fie doar o expresie a unor cerințe 
locale. Ea nu poate fi altfel imaginată decît în 
ansamblul vieții culturale a întregii țări. De aceea, 
ea pune în discuție mișcarea literară, artistică, 
științifică pe plan național, apelează la colabo
ratori din alte centre. O revistă de cultură este 
de neconceput fără satisfacerea acestei vocații na
ționale. Aa afirma* mai înainte că noi contăm 
pe prezența sistematică a unui anume qrup de 
colaboratori.' Este foarte firesc deci ca în pagi
nile revistei să fie exprimate opiniile redactori
lor și ale acestor colaboratori apropiati. In ace
lași timp, am fost și rămînem deschiși la alte 
opinii, fie și în neconcordantă sau chiar in opozi
ție cu ale noastre, cu condiția argumentării și a 
bunelor intenții. Au existat, cred, suficiente exem
ple. Redacția a căutat ca, în spiritul obiectivitătii, 
să susțină valorile, să nu ducă o politică parti
zană ,cu reacții previzibile, care ne-ar compro
mite în ochii noștri, înainte de a ne compromite 
în ochii cititorilor. Atitudinea noastră, rezultînd 
din factorii enumerati pînă acum, va trebui, pro
babil, mai subliniat marcată, dar de aici și pînă la 
atragerea atenției prin zgomot, prin confuzia între 
polemică și scandal e o distanță pe care nu o 
vom parcurge.

In continuare, vorbitorul s-a referit la structura 
revistei „Cronica", publicație săptămînală cu un 
caracter politic, social și cultural. El a arătat 
preocupările fiecărei secții din redacție și a soli
citat sugestiile cititorilor. Ne interesează în mod 
special, a spus Liviu Leonte, părerile despre ar
ticolele științifice. Care e modalitatea cea mai 
potrivită de a ne adresa unui cititor mediu, fără 
a i bara accesul printr-o demonstrație de strictă 
specialitate, dar și fără a obliga autorul să-și vul
garizeze ideile? Care sînt temele cele mai atră
gătoare? Relațiile cu publicul cititor ne preocupă 
în gradul cel mai înalt. Ele sînt însă destul de 
complicate și depind de factori care uneori ne 
scapă. Privim fără invidie, dar și fără ironie, co
zile care se fac la chioșcuri pentru unele publi
cații și încercăm să ne explicăm fenomenul. Pentru 
orice revistă idealul e de a avea cît mai mulți 
cititori și „Cronica* nu poate face excepție. Am 
dori însă ca atragerea cititorilor să se realizeze 
printr-o continuă perfectare calitativă. Refuzăm să 
facem concesii prostului gust, să abdicăm de la o 
anume ținută. Cititorii și, printre ei, actualii și 
viitorii colaboratori, sînt invitați să-și spună pă
rerea deschis, aceasta fiind condiția oricărui dia
log creator.

Primul care a răspuns invitației a fost Grlgore 
Ilisei care, după ce a apreciat calitatea revistei, a 
făcut unele sugestii cu privire la sistemul de co
laborări. După opinia sa, vocația națională a re
vistei .Cronica* nu se traduce prin publicarea unor 
poeți și prozatori minori, evitați de alte reviste. 
Referindu se la paginile de știință, Gr. Ilisei a ară
tat că nu toate materialele publicate reflectă preocu
pările dominante ale științei contemporane, cerînd 
o rubrică de informare la zi a cititorilor. Urmărind 
cu interes interviurile consemnate în revista noas
tră. ei consideră că este necesară, în continuare, 
abordarea unei problematici complexe în discuții 
cu personalități marcante ale culturii românești.

In continuare, prof. I. Vasiluță s-a declarat, în 
cuvîntul său. adept al poeziei tradiționale, deoarece 
literatura modernă îi este încă inaccesibilă. Tra
ducerile din linia modernă actuală i se par făcute 
fără discernămîat oferind nu întotdeauna cele mai 
bune modele pentru tînăra generație de poeți. D-sa 
nu este de acord cu .importul de poezie*.

Sugestii prețioase a adus în cuvîntul său N. Crețu, 
asistent la Facultatea de filologie a Universității 
«Al. I. Cuza“. care, referîndu-se !a nivelul actual 
al revistei s a oprit. în mod specia!, la unul dintre 
compartimentele vitale ale acesteia : cronica lite
rară. Avind în vedere că de ea depinde în mare 
măsură prestigiul întregii publicații, cronica literară 
nu trebuie să se complacă în improvizații și su
perficialitate — fenomen pe care, din nefericire, — 
d-sa l-a remarcat — ci si devină o posibilitate de 
a comunica o apreciere precisă, dară și. în mod 
special, obiectivă. Ca un argument. N. Crețu sus
ține că tocmai formularea netă, franchețea judecății 
de valoare dau personalitate punctu’ui de vedere 
exprimaț sau adus de critic. In continuare vorbi-

eesqq SEMIOLOGIE
Sîntem bolnavi de dor-de-ducă. 

Virusul plecărilor, cuibărit în 
meandrele sufletului, atacă centrii 
inerției. In formele acute, mala
dia ne azvirle dintre membra
nele de beton, fugărindu-ne din 
creastă în creastă ca o streche 
blajină și ciudată. Devenind cro
nic, dorul-de-ducă se-nchide în
tr-un fund de gînd, pulsînd șters 
și neutru pînă în momentul în 
care privirea bolnavului alunecă 
pe o hartă („o hartă tentează ca 
și o femeie frumoasă" — spunea 
Ralea) ori peste funiile de cifre 
din „Mersul trenurilor". Instanta
neu, pupila se dilată și-n coșul 
pieptului prind să se zbată între
bări bizare, traduse apoi într-o 
străfu'gerare dezordonată de su
nete și imagini. Poate fi văzut, în 
această rostogolire de caleidoscop,

ÎNTÎLNIRILE CRONICII 
CU CITITORII

torul a arătat că un criteriu pentru delimitarea va
lorilor sigure impuse de literatura de azi ar trebui 
să devină raportarea ei la coordonatele definitorii 
ale întregii literaturi. Problema care se pune azi 
este tocmai aceea a asocierii la valoarea estetică a 
unui adevăr profund și deplin al cotidianului, al is
toriei, al omului. Odată cu fundamentarea din 
perspectivă istorică a analizei valorilor literare re
cente s ar contura probabil și un program de ur
mat in promovarea literaturii de miine. N. Crețu a 
atras apoi atenția asupra rigidizării spațiului și îm
părțirii acestuia în cadrul revistei .Cronica*, pro
pun; nd numere monotematice. Cronicile dramatice, 
ar trebui incluse intr^un grupaj de opinii, externe 
deoarece în felul acesta dialogul ar fi mai viu 
și mai rodnic. De asemene* anchetelor în scris 
ar trebui să H se prefere discuția vie, înregistra
tă direct-

Elevii Adamescu Mihai și lokmda Moise au reven
dicat o pagină pentru debutul literar al tinerilor 

Aspect din timpul desfășurării înniiuru

creatori și o consemnare mai atentă a celor mai 
bune reviste școlare.

Constantin Coroiu, redactor la studioul de radio 
Iași, nu opinează pentru așa numitele pagini sau 
numere monotematice. La secțiunea de literatură, 
de exemplu, nu crede că ar fi nimerit să se pu
blice într un număr numai istorie literară. Există 
pentru aceasta publicații — academice — profilate 
pe un domeniu sau altul, cum ar fi, de pildă, 
Analele Academiei sau ale Universității. Referin- 
du-se la paginile de știință ale revistei, Const. Co
roiu observă că unele materiale sînt uneori destul 
de lungi și greoaie. In încheiere, vorbitorul a 
propus să se însereze în coloanele revistei o 
cronică a programului emis de postul de radio 
Iași, program car© cuprinde zilnic șapte și opt 
ore de emisie, considerînd că acest lucru ar fi 
util atît cititorilor revistei, cît și ascultătorilor 
emisiunilor radiofonice cu caracter literar.

După unele aprecieri cu privire la cîteva din 
rubricile revistei noastre, studentul Cătălin Vitenco 
sugerează să se pună accentul nu numai pe li
teratură, ci și pe materiale despre urbanism sau 
anchete sociale, urmărite cu mult interes de ci
titori. Revenind la paginile de știință, studentul 
Turculeț Dumitru a arătat necesitatea amplificării 
spațiului acordat științelor exacte.

Radu Negru a propus redacției să dubleze in
vestigarea de opinii a cititorilor realizată în în- 
tîlniri care iau mult timp, prin lansarea de ches
tionare ca anexă la un tiraj sau două. Criticul 
s-a referit apoi la calitatea revistei, a arătat că 
nu face parte dintre acele publicații destinate 
doar bibliotecilor, dimpotrivă, revista „Cronica" are 
o largă circulație, audiență la public și eficiență 
socială, este un element constitutiv al culturii 
ieșene contemporane, un punct de referire și de 
dialogare, de multe ori în spirit critic, în an
samblul culturii naționale. Apariția revistei a 
avut un efect pozitiv în conturarea și valorificarea 
talentelor publicistice ieșene. Intr-un fel, pa
ginile ei au condus spre volume de debut sau 
spre consolidarea prestigiului autorilor cunoscuți 
dinaintea apariției sale, sau la infirmarea pseu- 
dovalorilor. In aceste condiții, paginile revistei ar 
trebui să evite mai consecvent textele mediocre. 
De exemplu, în materie de știință se pot publica 
lucrări de ținută, cu aparatura necesară, succinte 
dar dense și totodată clare, articole de informare 
a publicului.

In promovarea valorilor artei plastice românești 
și universale se cere o stăruință perpetuă pentru 
educarea publicului. Imaginile ar trebui însoțite 

pilpîitui flăcăruii din felinarul im
piegatului de la Dor Mărunt, fu
mul izvorît din hornurile înșiruite 
de-a lungul liniei Oravița—Berzo- 
via, zimbetui mirat al fetei șefului 
de ha'tă de la Pustiniș; poate fi 
auzit oftatul cu care macazurile 
de la Livezi—Ciuc și Asău întîm- 
pină trecerea personalului 5054, 
ori, rătăcit, printre tufele de alun, 
țipătul răgușit al locomotivei die
sel de pe linia îngustă Miercurea 
Nirajului—Praid. Comportament ti
pic : bolnavul va asculta cu dis
proporționat interes poveștile că'ă- 
torilor deprinși cu drumul, ori va 
cerceta mai îndelung decît se cu
vine ștampila poștei din Năruia 
sau llgani, căutind să înfiripe, din 
jocul literelor știrbe, răsuflarea 
Vrancei ori nemărginirea Deltei. 
Primul caz atestat în istoria medi-

cinei cred că este, în secolul al 
IX-lea, acela al lui Abu—Zeid. Mă
cinat de virusul dor-de-ducă, cro
nicarul arab a contractat forma 
cronică tipică și, lipsindu-i țîșni- 
tura de nebunie care să-i pună 
toiagul în mină, a scris o ului
toare carte de călătorii fără a pă
răsi barem o zi orașul său natal, 
Siraf. Ani in șir, Abu-Zeid i-a 
interogat pe marinarii sosiți de 
pretutindeni și a inventat un per
sonaj — neastîmpăratul Suleiman 
— pe care l-a trimis pînă in China 
și Japonia. Bietul Abu—Zeid! Suro
gatele de drumeție, preparate 
după rețelele altora și mestecate 
ani după ani, l-or fi făcut să u- 
rască in veci clopotul orizontului 
și muchia zării... Forma ușoară a 
bolii dor-de-ducă este dificil de 
diagnosticat. Bolnavul, in aparen

de texte adecvate pentru a nu deruta pe cel nea
vizat. Ca și în știință și în poezie, în plastică 
subiectivitatea se cere pregătită pentru a recepta 
obiectul nou. Această idee a lui Marx ne con
duce spre conștiința de sine a actului de cultură, 
chiar spre tactica asedierii și spulberării incul
turii.

Mihai Tatulici a început prin a face aprecieri 
pozitive asupra activității „Cronicii". Se întreabă 
apoi ce intenționează să fie revista ; expresia 
potențelor locului sau vrea să impună o atitu
dine. Vorbitorul dorește evitarea provincialismului 
și remarcă pozitiv desprinderea revistei de acel 
bine cunoscut Și nociv simptom care este „iese- 
nismul*. El citează în acest sens pe D. R. Po
pescu care afirma că este cel puțin un act det 
iresponsabilitate cultivarea de către o revistă «f 
unor nume care nu mai reprezintă nimic, care s-au 
epuizat sau plafonat. Mihai Tatulici sugerează 
realizarea unor numere comemorative de călită- 

te care să depășească numerele de complezență, 
(obișnuite adesea la mai toate revistele), reali
zarea unor pagini mai unitare la secția știință 
și spirit polemic, aciditate, personalitate la ru
brica „moment".

Consider — a spus G. Pruteanu — că una din 
problemele ridicate aici, aceea a „importului exa
gerat de poezie" este falsă. O literatură nu se 
poate dezvolta claustrat. Dintotdeauna literaturile 
viabile au avut intense legături extra muros. A 
„importa" poezia nu e un semn de cosmopolitism, 
ci de universalitate a unei culturi.

In legătură cu propunerea de a se înființa în 
„Cronica" o pagină de literatură susținută de e- 
levi, crede că e un pic exagerat și că eleva, 
bine intenționată, supralicitează forțele școlare. Su
gestia poate fi însă preluată sub forma unei perio
dice Pagini a școlii (lunar, să spunem) la care să 
contribuie, proporționat, redactori, profesori și e- 
levi.

S-au manifestat în această vivace întîlnire și 
unele animozități la adresa poeziei moderne. Ches
tiunea e veche de cînd lumea, și la querelle dintre 
anciens și modernes nu va sista niciodată, pentru
că e o lege a dialecticii literare. întotdeauna noul 
estetic este primit cu ghionți. Mai supărător o 
cînd ghionții se transformă în lovituri sub centură 
și poezia modernă, devenită acai Păun, e atacată 
din principiu, fără discernămînt și fără lectură. 
El găsește utilă propunerea ca revista 
inițieze un sondaj în rîndurile cititorilor publicii^ 
iterativ, un chestionar. Ar fi un bun început pe'h- 
tru fondarea, în timp, a unei sociologii a citito
rului.

In încheiere, Liviu Leonte s-a referit la utilita
tea acestei întîlniri în care au fost expuse opi- 
mii demne de luat în considerație de către redacția 
revistei. Au fost formulate și aprecieri eliminate 
în însuși cursul discuțiilor, nu au lipsit puncte 
de vedere pe care le credeam de mult apuse, mo
dalități rudimentare de înțelegere a literaturii, pă
reri strict personale. Nu asupra lor trebuie să ne 
oprim. Am descoperit în majoritatea intervențiilor 
spirit de răspundere, intenția sinceră de a veni 
cu sugestii de a transforma dialogul început într-o 
colaborare. Asemenea întîlniri vor fi totdeauna ne
cesare și redacția revistei „Cronica" consideră că 
s-a făcui numai un început.

Intîlnirea „Cronicii" cu cititorii săi s-a încheiat 
cu o șezătoare în cadrul căreia au citit din ver
surile lor : Daniela Caurea, Vasile Constantines- 
cu, Adi Cusin, Ion Hurjui, George Lesnea, Ana 
Mâșlea, Aura Mușat, Ion Puha, Ioanid Romanescu, 
Corneliu Sturzu, Nicolae Turtuieanu.

ță un om perfect normal, și-o 
convertit elanurile in vagă nostal
gie. Nu-I interesează soarta fetei 
șefului de haltă de la Pustiniș, 
dar primăvara, cînd vin cocorii, 
bolnavul simte aburul copilăriei, 
vede drumeagurile aurii ce șer
puiau printre colinele adolescen
ței și, hotărîndu-se brusc, cumpă
ră de la chioșcul de vis-a-vis o 
ilustrată pe care și-o va trimite 
singur.

Tratament, în toate cazurile : 
cura de plecare.

Vă informez că, la Timișul de 
sus, săptămina trecută înfloriseră 
ghioceii și înverziseră, în piraiele 
de munte, plantele acelea cu 
frunze netede și clătinătoare.

M. R. L
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> X . • Ion
Barbu

Reeditarea sintezei Ion Barbu 
(Editura Minerva, 1970) a lui 
Tudor Vianu verifică din nou 
ideea că și în critica litera
ră autentică are loc un pro
ces de clasicizare. El reflec
tă un autentic sentiment al 
Continuității valorilor într-o li
teratură. Poezia lui Ion Barbu 
devine astfel, pentru Tudor 
Vianu, temă de monografie 
chiar în timpul literar în care 
îșî desfășoară activitatea poe- 
jtul. E un act de curaj estetic 
care azi pare să fie pe cale 
de dispariție: cîte monografii 
avem despre cei mai reprezen
tativi scriitori ai actualității? 
Nici una! Tudor Vianu, repre
zintă un fenomen, pînă la un 
punct, chiar inexplicabil. El 
este tipul criticului fără .cu
raj" care se refugiază în es
tetică din rațiuni .morale”, ca 
să revină apoi în arenă cu 
un studiu de... actualitate. Es
teticianul normativ, împovărat 
de sisteme și erudiție, de spe
culații, invadat de o termino
logie savantă, închisă fluxului 
de poezie, renunță dintr-o dată 
la concepte (cît poate un spi
rit ca al lui Tudor Vianu să 
renunțe!) și intră direct în re
lație cu emoțiile poeziei lui 
Ion Barbu. Act de verificare 
a ideilor, eliberare de savan- 
terie și dogme? Posibilitatea 
de creație critică sub haina 
de profesor, demonstrație de 
recunoaștere vitală a exerci- 
țiilor pe opere vii? Din toate 
acestea răsare însă mai degra
bă un exces de conștiință. Cui 
citește toate literaturile lumii 
cum îi mai vine să se ocune 
:de noii veniți? Tudor Vianu 
! riscă, dar riscă pe un text 
excepțional, recunoscut deja 
de E. Lovinescu. Criticul nu 
ivea decît să identifice reflec
țiile esteticianului, iar analiza 
să crească pe suprafața unui 
superior concept al poeziei mo- 
iderne. Textul critic nu este 
unul inventat, posibil, ci unul 
care ascultă definitiv și cu

viincios de realitatea operei.
Micromonografia este conce

pută sistematic, cu un evident 
caracter de inițiere, de intro
ducere : Ion Barbu și obscuri
tatea în poezie, Etapele poe
ziei lui Ion Barbu și Perspec
tivă, plus mici capitole care 
luminează ideile fundamentale. 
Tudor Vianu învinge dificul
tatea poeziei lui Ion Barbu 
printr-o intuiție a esenței ei, 
căci .nu există un alt poet 
român care să spună mai 
mult în mai puține cuvinte. 
Concizia este virtutea capita
lă a stilului lui Barbu și ar 
fi o gravă eroare să luăm 
drept o lipsă ceea ce este nu
mai lipsa prisosului". Poezia 
însumează structural, estetic 
trei etape : parnasiană („Ele
mente decorative sînt nume
roase și la Barbu, dar ele se 
întrețes în pînza unei medi
tații care se adresează cuiva. 
Poezia nu este pentru Barbu 
expresia unui gînd pe care 
poetul și-l șoptește sieși. Poe
mele lui din această epocă 
presupun un martor, fie aces
ta propria conștiință a poetu
lui. Mai toate aceste poeme 
iau forma unor tirade pateti
ce. Prin acest mod al expri
mării, Barbu atinge dincolo de 
parnasieni, tehnica romantică 
a compoziției"), c'clul ba'adic 
și oriental, ermetic (.Poezia 
este pentru el negația lumii, 
subl marea ei în idee, un joc 
desfășurat pe un plan izolat 
de viață, un joc secund"). Cri
ticul surprinde excelent pro
cesul de sincronizare a idei
lor cu o sensibilitate reflexivă: 
„Creația devine pentru poet 
un act de inhibiție, de zăgă
zuire a fluxu ui afectiv și spi
ritual. Materia psihică nu se 
mai revarsă în formă ci cris
talizează. Disociată de materia 

pe care o conține, dar n-o la
să să fie întrezărită, forma ca
pătă în sine ceva anorganic și 
urcă o treaptă mai sus în pro
cesul transfigurăr i. Intre for
mă și conținutul ei de Intui
ție se introduce astfel o nouă 
diferență de potențial și este 
una din marile satisfacții pe 
care ni le rezervă această 
poezie, faptul de a ghici sub 
recea armură a unei forme ri
guroase, flacăra unui spirit în 
supremă tensiune".

Al.

Săndulescu:

Delavran-
cea

Textul micromonografiei De
iavrancea (Editura Albatros, 
1970) este extras de AI. Sân- 
dulescu dintr-o monografie a- 
părută in 1964. Edit ia aceasta 
corespunde unei alte destina
ții : aceea de a prezenta con
cis, fără prea multe ramifi
cații inutile, viața și opera 
scriitorului. Bibliografia criti
că a fost revăzută, completata 
și recitirea operei l-a dus u- 
neori pe Al. Săndulescu la 
concluzii care diferi de cele 
din 1964. RelntUn'm din nou 
o concentrată schiță bog ra
itei. clar expusă, firi roman- 
țări și excese documentors- 
tice. Narațiunea crit.că este 
sobră, iar luminile cod totdea- 
unea pe faptul moral, pe ac
țiunea socială și politică e- 
xemplară, cu repetate ecouri 
în conștiința epocii. Este ex
celent surprins spectacolul a- 
părării lui Caragiale de către 
Deiavrancea In procesul cu 
C. lonescu-Caion. Posibilitățile 
criticului de a descoperi sem
nificații noi sînt nu o dată 
remarcabile. Redescoperim un 
Deiavrancea In Cred.nțe și pre
ferințe estetice cu referiri la 
concepția sa folclorică (Du 
estetica poeziei populare. 
1913). Contribufia scriitorului 
la istoria folcloristicii este 
clar delimitată și o intîlnim 
în studiul .verbului plastic 
în creațiile poporane', text 
unde .ni se dezvăluie pe 
de-a-ntregul spiritul analitic 
original, acuitatea observa
ției, cunoștințele folcloristice 
și estetice ale scriitorului'. 
Al. Săndulescu trece în revis
tă preocupările de cronicar 
plastic, bine informat, recep
tiv la curentele picturii eu
ropene. Nu se neglijează la 
sfîrșit unele concluzii care 
cîteodată plutesc în generali
tăți. Ceea ce restituie con
științei veacului XIX și Înce
putului de veac XX Deia
vrancea pare a fi, așa cum 
precizează AI. Săndulescu, 
un fenomen comun și altor 
scriitori: „... dezvoltă ideea 
specificului national, între
prinde printre primii o ana
liză estetică a poeziei popu
lare, semnalează noutatea- 
naturalismului, recunoaște ne
cesitatea criticii literare ca 
disciplină independentă; pe 
de alta, pentru că aceste 
preocupări diverse Și uneori 
divergente explică Intr-un fel 
și caracterul operei sale, pe 
care l-am numit baroc, în 
care formula romantică se în
soțește, dar nu fuzionează cu 
cea realistă și naturalistă'. 
Opera propriu-zisă este ana
lizată cu pricepere și fără 
prea mare entuziasm. Povesti
rile și nuvelele sînt descrise, 
explicate. Curiozitatea unei 
posibile redescoperiri a sem
nificațiilor nedefinite ale lui 
Fagi-Tudose ne fac dintr-o 
dată foarte atent! la o nouă 
lectură, dar ideile sînt lotuși 
cunoscute. Comparațiile cu alte 
personaje din literatura uni
versală nu lac să înainteze 
analiza. Piesele de teatru sini 
cercetate sub ideea Un orator 
patetic al scenei. Al. Săndu
lescu este prea grăbit să mai 
întîrzie un moment analiza ca 
să vedem, să ascultăm și 
altfel dramaturgia scriitorului. 
Era necesară o reiaterpretare 
modernă.

Al. Săndulescu sintetizează 
în final o concluzie funda

mentală care ne face să Înțe
legem pe scriitor ca pe un 
clasic și o operă, în actuali
tate, așa de scăzut frecven
tată, dar totuși de un realism 
estetic recunoscut : .Opera
lui Deiavrancea se refuză in 
bună măsură gustului nostru, 
din pricina sentimentalismului 
și a jurnal.smului bombastic 
ce sufocă prea multe pagini. 
Remarcînd încă o dată valoa
rea unor piese antologice ca 
Hagi-Tudose, Domnul Vucea, 
Apus de soare, va trebui să 
recunoaștem că ea nu mai 
face parte din fondul activ 
de lectură al cititorului de 
azi. Semnificația ei istorico- 
lilerară este însă deoseb.tă. 
Scriitorul a evocat o lume 
patriarhală. în care a știut sd 
vadă, în ciuda etnograiismu- 
lui, nucleul ancestral de fan
tasme și eresuri, a descoperit 
filonul popular, cheia de bol
tă a operei sale, care l-a con
dus în spre un realism simbo
lic și parabolic. ca și spre 
zonele halucinante ale oniri
cului. Temperament romantic. 
Deiavrancea e un vitalist, cu 
simț plastic exceptional, un 
pictor primitiv și colorist; e 
un poet patetic, vizionar, a- 
tinaînd cel puțin o dotă vi
brația marilor purități- Admi
ratorul lui Bal~ac fi Zoic as
pră spre o prxr-ă de obser
vație pe care docd n-o reo- 
lirea^ă. atrage cu stăruință 
atenția asupra ei. Nirve lele 
sale cffad-'ne si eroul inodan- 
tat. .rrob'encf ir* vor cunoaș
te o carieră strUacftă în lite
ratura r-rnănă de ~ct tlrzfu. 
Dekrvrcncec. cmisrul. a tril 
co si eroul seu dat Axxs «ie 
«»are. drame voinței de c pu
tea : rrxmn'rtd prin s'.nr'u- 
ri ar dori si fie naturalist ■ 
liricul visa construcția e~>d 
Si drame* că. Sortii de rzb'n- 
dă nu ort fost Insă de Darea 
lui. Scriitorul eu voraSia in- 
eorțestsb:H a tr^trvluf *>-

natrvre. nu șf-a putut lep&ta 
umbra*.

ZAHARiA S’NGEORZAN

Amintirile despre marile 
pers-nal tăti ale secolului 
wsrra tacit rcerAaești dt si

smț al wkrx Dar. —a. «Ies. 
eie G=stre*rl . mcmiestao la 
artă de portretist ’ a lai AL 
Rrsett- Iată an Btrtl de o 
rară express-tate. al lat CA-

Cită dreptate avea G. Călf- 
nescu cînd in „Istoria litera
turii române", refenndu-se la 
.Notele din Grecia' ale lui 
Al. Rosetti, scria: „Ele sunt 
niște telegrame sugrumate de 
emoție, niște strigăte de en
tuziasm”. Caracterizarea este 
valabilă nu numai în cazul 
scrierii amintite; ea poate fi 
aplicată în general operei ce
lui ce a străbătut atît de a- 
dînc .Istoria limbii române*. 
Al. Rosetti are încredere în 
puterea cuvîntului simplu și 
sugestiv. El nu urmărește e- 
fecte stilistice, decît numai 
dacă acestea îi cad în mod 
firesc sub condei : textul său 
are marea calitate de a co
munica ceva inedit, de a sta
bili acea punte de legătură 
cu inima cititorului. Cînd scrie 
despre un monument, despre 
o personalitate, despre o o- 
peră literară, autorul „Cărții 
albe' este stăpînit parcă de 
regretul unui entuziast și 
sensibil vizitator, care, aflîn- 
du-se singur în fața Capelei 
Sixtine, simte nevoia de a-și 
transmite impresiile, bucuria, 
ce i-o procură minunea artis
tică. O face totdeauna cu e- 
moție, cu respect și cu o su
perioară timiditate.

Arta unui scriitor, frumu
sețea unui monument nu sînt 
relevate niciodată, în termeni 
docți, pretențioși. Personajele 
din „Război și pace" al lui 
Tolstoi îi prilejuiesc această 
atît de simplă (dar cît de su
gestivă!) notație: „Toți eroii 
trăiesc intens și alcătuiesc o 
societate de oameni cu care 
vom întreține pe viitor, re
lații strînse", pentru că se 
spune ceva mai departe —: 
„Este privilegiul marilor ar
tiști de a crea viața cu o 
putere superioară vieții și de 
a întruchipa personaje care 
devin tovarășii gîndurilor 
noastre”.

Notele de călătorie sînt 
niște descrieri, uneori destul 

de amănunțite, puse la uni
son cu „muzica interioară" a 
autorului. Fără divagații su
perflue, faptul înregistrat (ne 
referim în mod deosebit la 
.Notele din Grecia"), își cau
tă expresia plastică, definiția 
revelatoare. In muzeul de la 
Delfi dintr-un grup statutar, 
evocînd un moment după cîș- 
tigarea unei curse de cai, s-a 
mai păstrat doar silueta unui 
adolescent. Senzația de viu, 
de autentic este exprimată 
prin cuvîntul .supraviețuitor", 
pentru că într-adevăr scul
ptorul — după cum ni se rela
tează — nu a scăpat nici un 
amănunt — pentru .a crea 
fiorul vieții”. O simplă frază 
este de natură să ne aducă în 
prim plan, însuflețită de ochii 
v.zitatorului, statuia amintită
— „Din cura întredeschisă 
iese un suflu tineresc, iar o- 
ch;i. alcătu'ti d;n pietre de 
culori diferite, dau figurii o 
expresie de voință încreme
nită. ce surprinde pe privitor 
si II intrigă, ca o en gmă ne- 
rezolvată”. In fața unor crea
ții artist'ce datînd din timpu-
- - comlăriei
otnentrii scurte incursi
uni fci js'orie ți legendă 
sînt inevitabile. Rezultă o gra
țioasă alternantă de planuri 
la spațiu si timp. In ine nta 
celebrului templu al lui Apo-

călătorul de la Dunăre și 
C*TȚrsț*. se așează ca într-un 
j lt pe o piatră prăvălită de 
vrerre „cu necrăită emoție, 
Gata să asist la celebrarea
w.u. rit sacru__ ”. Dar — no
tează apoi autorul — .Departe 
d ospre sat. răsună chemarea 
arestată a unui clopot, rea- 
r-r M pelerinilor nocturni 
pers^enta lumii dinafară și 
întoarcerea obligatorie In mij
locul ei*.

Impresiile sînt ale unei sen
sibil tip alese, ale unui spirit 
rafinat care st-e să Învioreze 
mar-«a „cu peopr.a-i emoție” 
si care Inters seara din pere- 
cr.nlr.le „prin ctmpul ruine
lor”. simte că ,a.d pacea este 
muzicală”.

si

Laescu — „Ua ca mc la stau 
user cbez. Prod de -*c.aLe. 
nas acv.l-a. ochi aecm Intre- 
des-h.s Din fată, o pmrme pă
trunzătoare. uneori vr-turcas 
că. Părul lăsat Ia voie, fi În
corona ta mod fer cit finooo- 
rria. Gesturi repezi. Uneori, 
brațul rdicat tad-plrta pe au
ditor alteor-, gestul completa 
o at tudine. La catedră sau La 
conferințe publice alas’-! său 
devenea uneori strident si Pă
rea rostit pe d-xiă registre. 
D n cînd ta cînd. scotea din 
buzunar un petec de hîrtie, 
la care se u ta pieziș. Impre
sia nu era 1 psită de ciudă
țenie*. Sau această asociație 
surprinzătoare prin sugestie: 
,De cîte ori evoc fkrura chi
nuită a sflntului Matei, asa 
cum l-a înfățișat Michelan
gelo, în sculptura monumen
tală expusă în aula Acade
miei de Bele-Arte din Floren
ța, îmi răsare ta fată chipul 
supt al lui Ibrăileanu. cu o- 
chii săi arși de febră, icoană 
a suferințelor și Incertitudini
lor acestui om exceptional, 
superior operei sale scrise”.

CONSTANTIN COROIU

loan

Crigorescu :

Fenix
Inflama
bil

Recenta carte semnată de 
loan Grigorescu, — Fenix in
flamabil (Editura Eminescu, 
1970), nu este numai un vo
lum de memoralistică, ci adu
ce o proză cu valoare de 
eseu. Scris cu nerv, Intr-un

stil elegant și agreabil, volu
mul alătură, într-o armonie 
deplină, fragmente de simplă 
notație cotidiană, observații 
de ordin geografic, date din 
domeniul istoriei, motive de 
mit și legendă, constatări a- 
supra fenomenelor economice, 
descrieri privind diverse as
pecte ale viefii sociale, toate 
structurîndu-se unitar și im- 
plicind travaliul unui efort de 
autentică meditație. Factorul 
descriptiv, în felul acesta, 
trece fără ostentație într-un 
discurs reflexiv care nu se 
abandonează în favoarea fra- 
pării prin imagini voite cu 
orice preț cinematografice, 
sau căutării fortuite de sen
zațional. Există în această 
carte-eseu asupra Japoniei 
accente care, dincolo de fap
tul discursiv ce surprinde oa
meni și situații cu caracter 
strict particular, ating proble
ma omului în ordinea oondi- 
ției sale. Pe lingă aspectul 
informativ, al cunoașterii u- 
nor oameni în sensul vieții 
lor zilnice și al spiritului 
ce-i definește ca rațiune u 
propriei lor munci, Fenix in
flamabil este totodată o me
ditație gravă asupra istoriei ; 
dincolo de o radiografie cît 
mai exact posibilă a realită
ții, așadar, cartea este un 
semn de întrebare adresat 
istoriei care se află pusă, ca 
act de conștiință, în fața for
țelor ei antiumane-uriașele 
distrugeri de război —, iar 
răspunsul pe care îl implică, 
din perspectiva tuturor, este 
acela al unei chemări arză
toare spre rafiune, al unei a- 
titudini de înțelegere uma
nistă a omului. Cine va putea 
uita vreodată infernul din 
1945 de la Hiroshima 1 „Des
tinul acestui oraș — mărtu
risește autorul — mă iasci- 
nează și. ta același timpl( ma 
Îngrozește și mă race să ma 
cutremur de oroare. Hirosht- 
nța e numele iniernului, Hi
roshima e nume'.e speranței, 
țr -c^h—vj e numele mcrțil 
H e numele dragostei.
Hiroshima e numele sterili- 
tdțu și toi ea este numele 
iertJității. De un sfert de 
veac unica, marea obsesie a 
omenirii nu poartă alt nume 
deci: Hiroshima”. lntr-ade
văr. Hiroshima trebuie sd fie 
unica obsesie c omenirii, 
fiindcă a fost primul (șf toc
mai de oeeea este imperios 
necesar a fi și unicul) examen 
al istoriei ta cere aceasta a 
avertizat conștiința omeneas
că asupra limitelor condiției 
umane. Căci Hiroshima este 
Începutul erei atomice. dar 
atomul a început ca armă 
împotriva omului și nu ca u- 
neal'.ă pentru om și ta slujba 
destinului său de realizare.

tn ansamblu. cartea iul 
loan Grigorescu. care reali
zează o frescă autentică asu
pra vieții materiale și spiri
tuale a Japoniei, a acestui 
pămlnt pîrjolit de cel de al 
doilea război mondial. dat 
care, prin munca unui popor 
neobosit a știut sd renască 
din cenușă asemenea păsării 
Fenix, este o invitație la lu
ciditate și o caldă pledoarie 
tăcută în numele valorilor ci
vilizației și culturii, a muncii, 
a omului.

VASILE CONSTANT1NESCU

Izvoare 
folclorice 
și creație 
originală

De la studiul lui Al. Dima, 
Zăcăminte folclorice ta poe
zia noastră contemporană, 

n-au mai fost realizate lu

crări similare, de ansamblu, 
oare să trait ezie raporturile 
folclorice ale literaturii româ
ne interbelice. Această să
răcie bibliografică a permis 
confuzii sau etichitări como
de, ca în cazul lui Ion Bar
bu, Ion Pillat sau Voicules- 
cu. Alteori s-a pretins că li
nii autori valorifică motivele 
folclorice în maniera tipică 
patruzecioptiștilor, ca Mihail 
Sadoveanu, ajungîndu-se la 
caracterizări simplificatoare 
din lipsa unor investigații 
concrete, capabile să ducă la 
concluzii realiste. De altfel, 
pentru unii istorici literari, 
prezența folclorului în opera 
uiniui anume scriitor, este un 
indiciu sigur al tradiționalis
mului. nefiind posibile după 
părerea generală și alte in
terpretări, pe cînd neaderen- 
ța la substanța mitică st 
veche permite automat con
figurarea modernismului.

De aceea o cercetare sis
tematică și competentă, ca 
Izvoare folclorice și creație 
originală, se dovedește de 
mare interes pentru istoria 
literară întrucît își propune 
să se abată de Ia convențio
nalismul obișnuit în cercetă
rile anterioare de acest fel. 
Este vorba de un limbaj ten- 
nic capabil să cuprindă nun- 
țele sensibile în evoluția 
unuia și aceluiași autor, dar 
și de la unul la altul, chiar 
atunci . cînd bazele originare 
sînt întrucîtva comune. Sen
sul sinicro-diacronic al feno
menului în discuție apare 
limpede în urma unor ana
lize concrete și convingătoa
re, ca și din teoretizările suc
cinte ale lui Ovidiu Papadi- 
ma care pune în relație di
rectă volumul Izvoare folclo
rice și creație originală cu 
lucrarea citată deja, din 1936, 
semnată de Al. Dima, „cla
sică în acest domeniu". In 
fond, „ne-am propus să ex
tindem cercetările anterioare 
în mai mglte direcții" care 
să permită nu numai carac
terizarea globală a perioadei, 
ca în Zăcăminte, ci surprin
derea tehnicii valorificării 
proprii fiecărui autor, fapt 
care aduce convingerea că 
profilul perioadei capătă di
mensiuni interesante, că, de 
pildă, „momentul Arghezi nu e 
identic cu momentul Blaga", 
notează Ovidiu Papadima în 
cuvîntul de deschidere a vo
lumului.

Studiile incluse se rapor
tează la două categorii de 
autori. Intr-o primă categorie, 
Rolul cărților populare în 
creația lui Mihail Sadovea
nu (I. Oprișan), Sinteze fol
clorice în poezia lui Octavian 
Goga (Emil Mânu), Inspirație 
folclorică în poezia lui Gala 
Galaction (Viorica Niscov), 
argumentele vin să întăreas
că părerea că tradiționalismul 
este un concept care diferă 
de la o perioadă la alta, deci 
se redimensionează în spații 
românești tipice. A doua se
rie de studii, Itinerariile poe
ziei Iui Ion Pillat (Ovidiu 
Papadima), Lucian Blaga șl 
transsubstanțferea estetică a 
culturii populare (I. Oprișan), 
Folclorul In poezia Iui Ion 
Barbu (Viorica Nișcov), Vasl- 
le Volculescu — orizontul fol
cloric al scrisului său (Geor
ge Munteanu) ni se par cele 
mai interesante pentru că pro
pun o polemică sui generis 
între conceptul de tradiționa
lism și de modernitate ca 
termeni tehnici ce tre
buie utilizați deopotrivă în 
aprecierea scriitorilor res
pectivi. In această perspec
tivă vom vorbi cu mai mul
tă prudență despre „balcanis
mul" lui Ion Barbu, după cum 
devine evident că Gîndirea a 
Înțeles fenomenul modernității 
într-o accepție care depășea 
dimensional orientările vremii. 
Iată pentru ce considerăm că 
lucrarea Izvoare folclorice și 
creație originală constitue o 
contribuție notabilă în istorio
grafia românească.

PETRU URSACHE
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DOCUMENTARUL ROMÂNESC
Documentarul românesc este. In pre

zent, înainte de orice — o realitate pro
ductivă. Dacă în 1951, cu un număr 
de 560 de angajați ai studioului, ,SA- 
H1A-FILM* producea 14 documen
tare, 6 reportaje și 40 de jurnale de 
actualități, acum — cu numai 539 de 
salariați, produce 76 de jurnale (inclu
siv agricole și .Orizont științific’) plus 
150 de filme documentare. Această si
tuație productivă pe care nu o poate 
evita în domeniul filmului — care este 
deopotrivă artă și industrie — nici o con
siderare estetică, denotă totodată o con
centrare de forțe și o calitativă utili
zare de posibilități. Căci, dacă dorim 
și o comparație pe plan international, 
aleqlnd chiar tara de baștină a cine
matografului. potrivit datelor prezen
tate de revista pariziană de speciali
tate .Image et Son" (septembrie-octom- 
brie 1970). numărul total al scurt-me- 
trajelor produse In Franța, în 1969, este 
de 252. inclusiv cele de animație. Cifră 
aprcac e echivalentă cu producția ro
mânească !

Nici pe planul estimării filmice do- 
cu—entarul românesc nu se vădește a 

prejos. De la cel dintîi premiu 
dcbindit în anul 1953, la Festivalul In
ternațional de la Karlovy Vary, ci
neaștii studioului „SAHIA-FILM" au a- 
dunat nu mai puțin de 116 distincții 
ntre care merită amintite Marele Pre

miu la Cannes (1969) pentru scurt-me- 
trajul .Cîntecele Renașterii" de Mirel 
Ilieșu, Premiul Mare la Cork (Irlanda) 
în 1966 pentru „Liniorii" de Dumitru 
Done, .Leul de Argint" la Venetiia etc. 
»tc. Nu am putea enumera aici valoa
rea tuturor distincțiilor, deloc de ultim 
rang, precum și numele celor care se 
dedică de ani de zile, cu stăruință și 
talent, fie reportajului die eveniment, fie 
filmului științific, fie celui de artă, fie 
celui didactic ori sportiv sau, mai de 
curînd apărut și cultivat — filmului de 
anchetă socială.

Este adevărat că în răstimpul celor 
louă decenii de cinematografie socia

listă documentarul românesc a parcuis 
un traseu de evoluție artistică mai în- 
tîi după modele împrumutate, apoi cu 
tex mai insistentă afirmare a unor ten
dințe proprii. Dar, spre deosebire de 
filmul artistic, documentarul s-a dove
dit nu numai a fi mai sensibil la rea
litățile dinamice ale perioadei străbă
tute dar și mai curajos în a supune a- 
tenției publice fenomene criticabile ale

actualității Apariția, acum cinci ani, a 
filmului-anchetă de cercetare socială cu 
.Cazul .D" al regizorului Al. Boiangiu 
a deschis o cale de pătrundere directă 
și evocatoare în viață pe care filmul 
artistic n-a fructificat-o amplu nici pînă 
astăzi, evident, înțelegînd prin aceasta 
valorificarea artistică a unor cazuri re
ale (cazuri care, de pildă, în alte ci
nematografii alimentează filmul de por
tretistică socială sau filmul politic).
Doar în filmul de aventuri polițiste au 
fost utilizate .elemente" ale unor ca
zuri reale. în altă direcție, a semnifi
cațiilor umane și sociale ale evenimen
telor, filmul artistic rămîne de asemeni 
în urmă cu precădere în ultimii ani. 
Dacă la începuturile cinematografiei 
noastre socialiste aveam un «Răsună 
valea” realizat de către un cineast cu 
experiența lui Paul Călinescu, realizat 
chiar în mijlocul brigadierilor construc
tori ai liniei ferate Bumbești-Livezeni, 
anul acesta de pildă, niciun film artis
tic nu a abordat o temă cu resurse atît 
de impresionante cum este lupta eroică 
a oamenilor cu furia apelor, în zilele 
catastrofei din primăvară. în afară de 
cîteva documentare, realizate de „SA- 
HIA-FILM" și TV, studioul .București" 
ne promite filmul încă neapărut al unor 
tineri cineaști „pe urmele" inundațiilor, 
dar nici o creație dramatică în filmul 
artistic de lung metraj nu se anunță 
In această artă care este prin excelentă 
o fereastră deschisă către realitatea i- 
mediată !

Păstrînd, îndeobște, cadența cu mer
sul energic al vieții noastre socialiste, 
documentarul nu a fost, desigur, lipsit 
de dibuieli și false experimente. Nu 
însă despre ele vom scrie acum ci, mai 
curînd, despre ceea ce trebuie el să facă 
de acum înainte, avînd în spate o glo
rie adunată cu talent și trudă.

în primul rînd, se cere o conștiință 
deplină a ceea ce poate oferi cineaști
lor acest sector de creație. Jubileul 
pune fată în fată filmul artistic cu cel 
documentar și poate, din această com
parație — inevitabilă acum — va re
zulta clar că documentarismul este o 
oale certă de afirmare, la noi, în cea 
de a șaptea artă — cel puțin acum, 
fată de filmul artistic. Acest adevăr u- 
til merită bine marcat ba și repetat 
căci nu o dată documentariști cu re
nume, încercînd un neîntemeiat com
plex fată de profesiunea lor, au cău
tat să ia totul de La început în filmul

artistic, tentativă soldată cu Îndoielnice 
rezultate. Ținînd seama de pTețuirea me
ritată și unanim recunoscută, cred că 
nu vor încerca un sentiment de amără
ciune documentariștii ca Virgil Oalo- 
tescu și Al. Boiangiu dacă le voi aminti 
numele, nume ce va rămîne legat într-o 
mult așteptată Istorie a Filmului Româ
nesc de izbînzile lor în documentar și 
mai puțin de filme ca .Războiul domni
telor" sau «Maiorul și moartea".

Nu trebuie să subestimăm și o altă 
latură care ar putea duce, în prezent și 
viitor, la „evadări* ale documentariștilor 
fie în filmul artistic, fie în alte direcții. 
Climatul stud’oului este propice afirmă
rii unei noi pleiade de cineaști de talia 
unui Mirel Ilieșu, Ion Bostan și alții, 
astăzi consacrati, dar manifestînd întot
deauna solicitudine fată de tineri. To
tuși, procesul încă complicat și, aș adă
uga, ocult al deciziilor de aprobare a 
unui film — mergînd pe acele filiere 
ale Centrului National al Cinematogra
fiei unde nu o dată se poticnesc ini
țiative și îndrăzneli — se reflectă și 
poate avea consecințe mergînd pînă 
la centrifugarea unor forte capabile, 
spre preocupări periferice, sau chiar 
către alte domenii ale cinematografiei. 
Faptul că filmul de anchetă socială bate 
pasul pe loc — între altele și cu con
cursul unor cineaști din studio care se 
pretează la edulcorări, la pseudo-pro- 
bleme sau chiar tratări cu mise-en-scene 
— este un semn, deloc încurajator. în 
ultimele pelicule de această factură se 
reflectă nu numai tendința înlocuirii u- 
nor probleme acute, reale cu mărunți
șuri care nu dau bătaie de cap și nu 
ancrajează opinia nimănui sau chiar cu 
probleme etern valabile (vezi .Stimată 
domnișoară „V") ci, implicit și calita
tea deciziei celor care acceptă în pla
nul studioului atari filme. în fine, anti- 
cipînd, dacă vreți, evoluția în viitorii 
douăzeci de ani, trebuie neapărat con
siderată și colaborarea tot mai strînsă 
a documentariștilor marelui ecran cu 
televiziunea. în perspectiva dezvoltării 
televiziunii cu două canale zilnic pre
cum și a televiziunii în culori, colabo
rarea documentariștilor și a studioului 
„SAHIA-FILM" cu specialiștii și dotările 
sale devine însă nu numai de dorit, dar 
intru-totul vitală. Găsirea cît mai rapidă 
a unor căi practice va duce la o parti- 
cioiare și mai ritmică a documentariști
lor cu experiență la explorarea vieții, 
la valorificarea cuprinzătoare a tot ceea 
ce ei au acumulat, exersat și cristalizat 
în perioada celor două decenii de ma
turizare a filmului românesc.

EUGEN ATANASiU

IOAN H. SÎRGHIE 
.Autoportret în lemn de brad"

REZONANIf

cronica plastică

ANUALA DE LA PIATRA NEAMȚ

ținută grafică deosebit de atră
gătoare, cuprind atît cît e nece
sar, ca text șl ilustrație, pentru 
a oferi o vedere de ansamblu 
asupra tezaurului valoros ăia 
toate punctele de vedere, seaft- 
nat pe cuprinsul Moldovei.

Deși din motive nu prea susținute expoziția anuală 1970 
a mănunchiului de artiști plastici ce formează cenaclul 
IJ.A.P. din Piatra Neamț n-a durat atît cît ar fi dorit-o expo
zanții și publicul, în orice caz atît cît o impunea efortul rea
lizării unei astfel de manifestări, — ținuta ei la modul gene
ral a impus-o ca o corespunzătoare oglindă a potențialului 
la zi al acestui cenaclu. A fost, deci, ilustrativă atît pentru 
tradițiile din care descind artiștii pietreni, cit și pentru ceea 
ce ei năzuiesc. Rotundul ei destul de larg a inclus, deopo
trivă, palete consacrate, alături de începuturi încă dibuitoare; 
a fost așa cum trebuie să fie o expoziție care ambiționează 
a fi colectivă și, pe cît posibil, completă.

Remarcabil este că majoritatea celor prezenți în actuala 
expoziție și-au profilat în acești ani o personalitate artistică 
distinctă pe toate coordonatele ca limbaj de comunicare și 
că între ei și public se consolidează cu fiecare manifestare o 
punte de legături tot mai durabilă. Fie că e vorba de 
N. Milord, Iulia Hălăucescu, Clement Pompiliu, Mihai și Ze- 
naida Mădescu. P. Petrescu. Teodor Varahil Moraru, Vasile 
.fora. Frușina Vlad-Chelaru, deci artiști cu poziții precise în 
ierarhia valorică ; fie că ne referim la cunoștințe mai proas
pete, precum Gh. Iliescu, Mitiș Tomas, Romeo Vlad, Maria 
si Arpad Columban, Grigore Andreescu, Mihai Agape, Radu 
Ciontea, Vasile Doru Lilian, Gh. Diaconu ; sau chiar la pri
mele luări de contact ca, de pildă, cu Const. Tărtăcuță, Adela 
Moga și Gh. Trăistaru, — te cîștigă în primul rînd onestita-

tea cu care Ie conduce efortul și 
dăruirea cu care se cheltuiesc în a 
surprinde, fiecare în felul său, rea
litatea reflectată în conștiințe. Ni- 
ciunul nu pozează spre a pare alt
ceva decît organic este, indiferent 
dacă practică o pictură de care e 
conștient a fi, referindu-ne la teh

nică, „de altădată", sau, pe cealaltă extremă. forțează os
tentația prin ipostaze prestabilite.

Și de astă dată, N. Milord cu pasta sa generoasă, se 
dovedește un colorist de clasă atît în peisaj cît și în flori, 
culoarea oglindind sentimentul de bază al tabloului. Gesticu 
sa temperamentală în dozarea intensităților cromatice îl im
pune ca un maistru al efectelor de tonalități fruste cu po- 
tențe atective

„A ști să 
linie o undă 
Pictura faliei 
tectonică, în timp ce grafica ei cucerește prin ritmică și o 
anume profunzime din care linia lipsește. Iulia Hălăucescu 
gîndește pictural (Volute, Iole) iar în grafică e atît de îm
plinit personală Incit o putem considera creatoare de stil.

De unul singur, Clement Pompiliu reușește să susțină în 
bună măsură sectorul sculpturii, confirmînd robustețea ta
lentului său și o muncă excepțională. Deși „Albă ca zăpa
da" sugerează o puritate de poem sideral cum rar poate 
obține marmora, deși portretul de țărancă e măiestrit echi
librat, cele trei lucrări din lemn seduc prin ingeniozitate și 
prin spontaneitatea adecvării tematice la material. Numai un 
om al pămînțului cu un rar simț al volumelor poate intui 
funcționalitatea prelungirii trunchiului de copac în a sugera 
noblețea comanacului de crăiasă. Sau rolul ogivei de buturugă 
în simbolizarea Însingurării. Sini lucrări de o certă factură 
modernă, descinzînd însă din tradițiile de aur ale cioplito
rilor noștri.

In timp ce, motivat Mihai Mădescu se repetă cu două 
lucrări de monotipie combinată, e drept într-o factură origi
nală, Zenaida Mădescu acoperă cu succes zona alb-negrului, 
aducîndu-ne aceeași bogată viziune 
tatea figurativă și metamorfozarea 
(Noapte, Castel, Vegetație, 
de nervoasă construiește un 
șii de gînd feminin.

Bine reprezentat ni se 
mișcă dezinvolt în spații funcțional limitate și subjugă poten
tele cromatice intențiilor de bază ale cadrului (Luminile ora
șului). La fel de remarcabilă ținuta lui Vasile Jora, la care 
vom menționa grafica „Arheologică", iar de ' ~
reținem perspectiva de largă respirație din 
zată în halele laminorului Roman.

Din rest vom menționa promițătoarea

surprinzătoare.
desemnezi e o meserie. A ști să exprimi prin 
emotivă e artă" a scris cîndva N. Tonitza. 
Hălăucescu emoționează prin construcție arhi-

Pădure 
univers

pare a

ce oscilează între reali- 
elementelor de fantastic 
cu 
de

iele). Penița sa atît 
necuprins din gingă-

fi P. Petrescu, care se

la Gh. Iliescu 
acuarela reali-

evoluție a lut 
Radu Ciontea (Catedrală) unele efecte de acuarelă la Maria 
Lefter-Columban (Toamnă) sensurile încercate de Mitis 
Tomas în Orologiu, un portret bine construit de Arpad 
Columban ca și portretul parțial reușit dar total îndrăzneț 
semnat de Gh. Diaconu. Nesemnificativ reprezentanți, Teodor 
Varahil Moraru, doar ca o natură statică (deși merita mai 
mult), Grigore Andreescu (decorativ prea căutat în flori), 
Frusina Chelaru (se repetă pînă la obsesie), Romeo Vlad 
(confuz) și, în fine, o surpriză parțial agreabilă : Mihai 
Agapie.

In general expoziția a confirmat maturizarea talentelor 
de bază ale cenaclului și a dovedit că la Piatra-Neamț în
muguresc tinere speranțe plastice. Totul e să-și acorde sin
gure importanța necesară.

AUREL LEON

Cine face popas în Cîmpulung 
Moldovenesc, nu poate trece mai 
departe fără a asculta adîncul 
geamăt al arborilor seculari, în
trupat în sculpturile lui Ion H. 
Sîrqhie.

Maestrul aproape octogenar vie
țuiește aici ca o legendă a pă
durilor care-1 înconjoară, ca o 
realitate a munților din care și-a 
întrupat creațiile dăltuite în 
lemn. înalt, spătos, cu plete de 
țăran bucovinean, cu voce pu
ternică și rîs deschis, pare un 
personaj de poveste. Intr-un fel 
și este.

Mereu în luptă pentru promo
varea artei autentice românești, 
nu și-a precupețit niciodată 
timpul și modestele venituri pen
tru ridicarea plaiurilor bucovi- 
nene. Cînd, în 1934, scoate de 
sub tipar „Sculptura în lemn", 
primul manual românesc de a- 
cest gen, presa, în frunte cu 
Nicolae Iorga îi face o prezen
tare elogioasă. Cu cîțiva ani îna
inte tipărise un album de sculp
tură decorativă românească. Tot 
în 1934 reînființează muzeul școlii, 
adunînd piese $1 colecții artis
tice și etnografice de mare va
loare — nucleu al viitorului mu
zeu din Cîmpulung Moldovenesc. 
Din proprie inițiativă înființează 
o secție ce instrumente muzi
cale din lemn, angajînd ca pro
fesor pe fostul său elev Roman 
Boianciuc, cel care, va pune ba
zele celebrei secții de instru
mente muzicale a Combinatului de 
la Reghin, făcînd cunoscută re
zonanța lemnului românesc în 
toate colțurile lumii.

In afara acestor activități crea
ția sculptorului loan Sîrghie o- 
cupă o poziție deosebită.

Temperamentul dinamic al sculp
torului l-a împins parcă anume 
la înfruntarea cea mai dificilă 
a genului, portretul, pe care 
l-a cultivat cu dragoste și sete. 
Abandonînd șlefuirea clasică, loan 
Sîrghie a realizat portrete de un 
adevăr nativ. Decupajul direct și 
original, a descoperit nervii ve
getali, fibrele intime prin care 
arborii pipăiau lumea telurică și 
spațiile stelare.

Cînd cu mulți ani în urmă, 
cunoscutul sculptor polonez I. 
Brzega modela capul lui loan 
Sîrghie, era elogiul unui artist 
mai vîrstnic față de necontesta
tul talent al unui coleg mai tî- 
năr. Cînd, înainte de al doilea 
război mondial, presa străină îl 
compara în portretistică pe loan 
Sîrghie cu marele Lembach, era 
o prețuire internațională.

Cînd la Oxford se ținea con
ferința: „Arta românească și per
sonalitatea artistului", modelul a- 
cesteia fiind același sculptor loan 
Sîrghie, era o cinstire adusă ar
tei noastre, prezentă în atîtea 
muzee și colecții particulare din 
străinătate, și din care unele 
opere poartă pe fibra de brad și 
molid semnătura artistului mol
dovean.

Cînd treceți prin Cîmpulung 
Moldovenesc, opriți-vă și ascul
tați rezonanța pădurilor în casa 
sculptorului Ioan H. Sîrghie.

DRAGOȘ NISIOIU

PREZENTAREA 
MONUMENTELOR DE ARTĂ

Continuînd, in aceleași condi- 
țiuni grafice excepționale, pre
zentarea monografică a princi
palelor monumente valoroase din 
punct de vedere istoric și artis
tic, editura „Meridiane" a scos 
de curînd „Curtea și biserica 
domnească din Iași' de N. Gri- 
goraș și „Biserica episcopală de 
la Roman' de Scarlat Porcescu 
— ambele lucrări în primul rînd 
utile și, în al doilea, constituind 
podoabe bibliofile datorită bine 
aleselor reproduceri fotografice.

In cazul palatului domnesc de 
la Iași, autorul a fost nevoit să 
înceapă prin a înlătura ieftina 
zuarăveală a multor legende col
portate în lucrări de ocazie și 
să treacă la stabilirea adevăru
lui istoric. Deși ambele lucrări 
de riguroasă documentare mono
grafică — popularizează în stil 
îngrijit și cu simt al frumosu
lui valorile artistice legate de 
aceste două monumente, consti
tuind un stimulent pentru turiști 
și oferind motive de mîndrie o- 
rașelor respective.

Servicii similare considerăm că 
sînt aduse și de către colecția 
inițiată în 1970 sub tutela Mi
tropoliei Moldovei și Sucevei, în 
care ne sînt prezentate monu
mentele istorice din județele 
Moldovei. Cele trei plachete a- 
părute, privind județele Iași, Su
ceava și Neamț, editate într-o

î. T.
Andrâ Bazin pomenește exieva 

de perspectiva unei simptomatic* 
apropieri între teatru și exm- 
matografie. Ea se referă la ten
dința filmului de a reduce numă
rul secvențelor, proces marext 
de trecerea de la filmul mut la 
filmul sonor și apoi la cel teh- 
nicolor, cu perspectiva de a se 
ajunge la cifra medie a scenelor 
din piesele lui Shakespeare — 
în jur de cincizeci. Dacă trecem 
la filmul tv, apropierea devine 
și mai accentuată, aproape pină 
la ștergerea delimitărilor cu ca
re ne-a obișnuit o estetică exce
siv de rigidă și rigid-normativă- 
Fapt este că, într-o atare per
spectivă, avem mai puține mo
tive să ne alarmăm atunci cine, 
de pildă, un tele-film este pre
zentat în emisiunea de tele-tea- 
tru. Evident, un modern Boileau 
nu s-ar putea să nu se scanda
lizeze de o asemenea flagranti 
încălcare de teritorii. Dar noi, 
contemporanii și suporterii tele
viziunii, s-ar cuveni să o în
țelegem și să concedem că poate 
exista, la urma urmelor, o tele- 
narațiune, care să nu fie nici 
film (în accepția absolută a ter
menului), nici teatru (în depli
nătatea convențiilor acestei arte)> 
ci un mixaj, valabil în măsura 
în care-și atestă funcționalitatea 
estetică. Un spectacol teatral 
(„Șase personaje în căutarea u- 
nui autor*) debuta cu o secven
ță cinematografică în care eroii 
erau surprinși pe stradă — evi
dent, o stradă autentică, nu una 
de carton (teatral). Pe de altă 
parte, tele-montarea cu piesa 
„Febre" de Horia Lovinescu, 
film fiind, păstra încă „rezidu
uri" ale unei modalități teatrale, 
încorporate narațiunii ce o struc
tură manifest cinematografică. In 
alte cazuri, mixajul varia între 
aceste două extreme, rezultatele 
fiind, nu o dată, controversabile. 
Dar nu din cauza gradului de 
apartenență la teatru sau film, ci 
din aceea a finalității estetice 
propriu-zise. Pentiu că, dincolo 
de reușite și nereușite, televi
ziunea își caută un limbaj pro
priu, distinct, nu atît pentru a 
se delimita de teatru și film, cît 
mai ales pentru a se constitui 
într-o modalitate aparte de pros
pectare și reflectare artistică a 
realității. Este de presupus că 
filmul și teatrul vor constitui în 
continuare două din componen
tele fundamentale ale programu
lui tv, rolul scenariului tv fiind' 
de a spori posibilitățile de lec- 
turare a realității contemporane,, 
de abordare a unei tematici di
verse și cît mai cuprinzătoare.

Și atunci, a stabili, de pildă, 
ce este „Vilegiatura*4 (producția 
tv realizată după scenariul lui 
Const. Stoiciu) rămîne mai pu
țin important (fie că optăm 
pentru teatru, fie pentru film) 
decît a o considera ca a- 
tare, în direcția virtuților ei de 
a sensibiliza datele unei nara
țiuni. Aceasta, nu pentru a a- 
corda o notă, ci, pentru a putea 
considera cu luciditate, construc
tiv, drumul parcurs de televizi
une în valorificarea unor sce
narii care să permită un plus 
de receptare și interpretare a 
aspectelor majore ale realităților 
noastre socialiste. In fond, ar fi 
de făcut destule observații — 
secvențe monotone, o oarecare 
dizolvare a anecdoticii în des
cripție etc. Dar nu-i putem nega 
scenariului o utilă deschidere de 
orizont spre sectoare de plenară 
afirmare a angajării umane: ala 
trepidantelor șantiere, element© 
vitalizante în atmosfera oraș» 
lor, de o patriahală tradiție.

Rezervînd deci în continuare 
tele-teatrului și tele-filmului spa
țiile cuvenite, ar fi de așteptat 
ca, totodată, televiziunea să sa 
preocupe mai stăruitor și cu mai 
puține tele-prejudecăți de sce
nariul profilat pe modalitățile 
specifice ale micului ecran. De- 
sinur, s-ar cuveni găsit și ua 
titlu pentru ceea ce se va re
aliza pe baza acestor scenarii, 
de la caz la caz. Dar a aștepta 
pînă atunci și mai ales pînă ca 
toată lumea va fi de acord cu 
acel titlu, ar însemna să aș
teptăm prea mult.

Și nu e cazul 1
S. T.

MUZICOLOGIE
Biblioteca Conservatorului „Geor

ge Enescu" din Iași este în po
sesia unul bogat material de 
muzicologie care, începi nd din 
acest an, va fi prezentat lunar, 
prin liste bibliografice de reco
mandare, întocmite de bibliote
cara Ana Osadeț.

La Cărți rare, dicționare, en
ciclopedii ni se recomandă, prin
tre altele, Berlioz — Instru- 
Cherubini — Cours de contre- 
mentationslehre, Leipzig 1881} L. 
point et de fugue ; Histoi- 
re de la musique et de ses 
effets, depuis son origine jusqu'ă 
present, Amsterdam 1725.

Dintre lucrările de muzicologie 
veche românească: Cerne — 
Conspect de definiținni și re
guli de armonie, Iași 1883 ; Mu- 
sicescu — Curs practic de mu
zică vocală, Iași, 1881 ;. Caudela 
— Studii de armonie, Berlin, 
1860.



Opera de Stat

VĂDUVA VESELĂ
După ce vezi acest spectacol 

și, mai ales, după ce trăiești 
■atmosfera încărcată de emoție 
ți voie bună a sălii, pleci cu un 
gind care te obsedează, dar 
care te incintă : avem nevoie 
să rîdem. Da, avem nevoie să 
ridem ți o facem cu toată sin
ceritatea, indiferent de gustul 
și cultura noastră artistică. In 
ultimă instanță, făcîndu-ne să 
rîdem, stimulîndu-ne voia bună, 
realizatorii și-au atins scopul.

Cronicarul, însă, ca de obi
cei, pe lîngă această conclu
zie spontană, se simte obligat 
să facă și cîteva precizări. Ca 
ți în cazul altor premiere, spec
tacolul cu opereta „Văduva ve
selă* de Fr. Lehar este o re
alizare făurită cu grijă, price
pere ți talent. Regizorul D. Tă- 
băcaru a avut, mai întîi, să se 
decidă pentru un spectacol de 
operetă tradițional sau pentru 
modernizarea lui, apoi să alcă
tuiască ți să îndrume, împre
ună cu dirijorii C. Calistru ți 
A. Bișoc, scenografa H. Caza- 
cu, ți maestra de balet M. Ata- 
nasiu, un larg colectiv de înter- 
preți. Unii ar fi dorit poate o 
reconstituire fidelă a spectaco
lului de operetă clasic, alții — 
printre ei ți semnatarul acestor 
rînduri — o reconsiderare și 
modernizare a genului. Regizorul 
a optat pentru o cale de mij
loc, infirmind parafraza lui A. 
Schonberg că „drumul de mij
loc este singurul care nu duce 
la Roma'. De altfel, poate nici 
nu este atît de important să 
constatăm măsura în care se 
apropie sau se îndepărtează 
de mode'ele clasice ale genu

lui. Esențială este, în acest spec
tacol, sublinierea situațiilor con
trastante și echivoce ți, în a- 
cest fel, potențarea lirismului ți 
a comicului. D. Tăbăcaru reu
șește această subliniere cu un 
fel foarte serios și lucid de a 
glumi, de a trata cu ironie pli
nă de simpatie sau cu maliție 
jocul de-a iubirea, jocul de-a 
căsătoria ... Aceeași atitudine a 
dictat ți construcția și ritmul 
spectacolului care, debutînd în- 
tr-o mișcare monotonă (actul I) 
crește treptat, se amplifică (ac
tul II) și culminează în vivaci
tatea scenelor ce se petrec la 
cabaretul „Maxim* (actul III). In 
spiritul acestei construcții dra
matice, regizorul a căutat să 
contureze cu grijă profilul fie
cărui personaj, ingroțind une
ori trăsăturile ți a dat o orga
nizare plastică grupurilor ți an
samblului scenic. Nu a reușit în 
toate cazurile. Există, de pildă, 
in spectacol, cupluri fericit olese 
ca-e au o-e’-at ți dezvotct >- 
deile reg’zorale: Gh. Pooa. 
Ileana Cojocaru. C. Simiones- 
cu. C. Constantinescu. A. Po- 
valoche, Cr. Georgescu: în oce- 
lașî timp însă o'te perechi ou 
înțeles unilateral seu supexfioal 
intențiile, cum ar fi bunoocrâ : 
C. Solovăstru — O. Ambrozie. 
M. Boga - Verdeț - D. Văi- 
dean-j.

In direcția realizării co>-ceo- 
ției reg ie—’e. dm nusâr-J iw- 
presJoncnt de - «terpreti (ne -e- 
ferim la oi treUec soecsocof pe 
care cm evut scs'b taiec să-l 
vedem), s-ou deteset: Aneta
Pavalache ca-e. pe r-oă cficria 
clară și expresiva a scene or pe

de FR. LEHAR
proză a dat partiturii o interpre
tare plină de înțelegere, gra
ție ți muzicalitate: Cristian Geor
gescu cu o plăcută prezență 
muzicală și scenică și un ac
centuat sentiment al echilibru
lui între firesc și șarjă, în plus 
un bun partener; Maria Boga- 
Verdeț, care ne-a obișnuit în 
ultimul timp cu realizări muzi
cale tot mai bune (rolul „Va- 
lenciene' fiind poate unul 
din cele mai reușit pînă în pre
zent), subliniate însă de o miș
care scenică oarecum exterioa
ră. ostentativă: Gh. Popa și 
Ileana Cojocaru prin realizări 
actoricești de un deosebit pito
resc.

Cea mai prețioasă și unfto^ 
contribuție la realizarea spec
tacolului mi s-a pă-ut a fi cea 
a seenog-p^ei Hrirtn texuri Co- 
zocu. Dacă am spune s~—piu 
că decaru- -e ți costume»e sX 
superbe poete nu or fi sjA- 
oerrt de comrwvgătar. Este le 
spectacol o cmaonie de adori, 
o e eg c tă ți sfălucire, o lu
re na cc*e rrtroduce spectato
rul in ctmosrera operetei chiar 
de la prima rvica-e c cortinei. 
Și ocecsca este esexîcL

Gt prwert» pregâtrec muzi
ca â: după JKgoie-
tta* sau „My fair kxfy* reefi- 
zcte la o ținută artistică pe 
cc-e cm sa'-.-tat-o cu entuziasm. 
Comefia Cafatnr s-a osxopfat 
de partfczu ooe-ete» „Văduva 
vese ă* cu oo-ecc'e superiori
tate. do- cu intenția de o sub- 
Gnia eo’ltăt '<e exp-esrve ale pa- 
g -iilor muzicale. Buna pregăti
re a soliștilor, siguranța execu-

tării numerelor cu o ritmică 
pregnantă, echilibrul în general 
bun între scenă ți orchestră, o 
dovedesc. Desigur, se pot o- 
mlnti ți momente în care or
chestra tinde spre sonorități ma
xime (actul I), cînd grupul coar
delor îți pierde omogenitatea 
sau, momente de decalaj (cor- 
orchestră sau constanta trenare 
a percuției) care influențează o- 
supra desfășurării de ansam
blu, obligîrtd dirijorul la efor
turi vădite de ordonare a dis
cursului muzical. Mai important 
decît aceste amănunte nomine 
însă faptul că dirijorul C. Co- 
listru, ca și moestrul de cor 
Anton Bișoc (asistent Fr. Pîrir- 
tescu) ou 'east să curețe par
titura de lirismul romanțios al 
„spectacolelor de promenadă* 
sau de ce» poteric-senrual ol or
chestrelor lăutărești. dtndu-ido- 
ritase ți un spor de semnrfco- 
te- In sfir-sA. menționrnd sono- 
ritatao ec"- p-cti și expresh>ă o 
conAri. înd’ărmm să sugerăm o 
sporită atente. In rirtor, peotm 
coimpfaeorec și întărirea orches
trei.

kn coxnxficpe cu che opinii 
(poaCe chiar cu opinia majori
tară). ne exprimăm pă-erea că 
mmsereie coregrafice nu au re
us* să educă strălucirea ți di
na Xs.w-1 presupus inițial. Figu
rat^ coregrafică la „Crntecul 
'»'«-* este inexpresivă, iar 
„F-ench-con-con *-ul. mult aștep
tatul dens, nu et-'nge vivacita
tea firească ți frenezia cuceri
toare sperotă de realizatori. 
Strigătele det'ărțurte ale grise- 
tetor nu suplinesc mișcările ne- 
srncronfzate uneori ți mai ales 
efortul fizic vizibil la executa
rea unor figuri caracteristice. 
Numărul acesta este prea fru
mos conceput ți este prea de 
succes pentru a nu fi pus la 
punct în spiritul desfășurării di
namice a ocțiunii.

In concluzie, spectacolul cu 
opereta „Văduva veselă* este o

realizare importantă a operei 
din lași, cu atît mai mult cu crt 
și ca'itățile șl slăbiciunile sale 
dovedesc strădania căutării ade
vărului artistic. Dovedesc, mai

ales, o sinceră căutare a dru
mului către inima sensibilă ți 
caldă a spectatorului.

MIHAI COZMEI

de vorbă cu

VICTOR TUDOR POPA despre
MIRCEA RADU IAC0BAN

— Mircea 
Radu Iaco- 
ban a debu
tat în teatru 
sub bagheta 
dv. regizo
rală. Mă re
fer la .Tan
go la Nisa*,

piesă pe care ați montat-o consecutiv la Iași 
și la Cluj. Ce vă atrage în dramaturgia lui 
Iacoban ?

sau voința oamenilor, au decis să-l dau eu 
primul chip scenic. Mă atrag piesele Iul 
Iacoban pentru rd ele îmi relevă un dra
maturg lucid, frămlntat fi Însetat de răspun
suri. Eroii săi exprimă o filozofie strict con
temporană, sînt autentici și aduc pe scend, 
odată cu tristețile fi bucuriile lor, îndoie
lile și certitudinile noastre. Am mărturisit-o 
recent fi In .Caietele Teatrului Bacovin' 
unde montez acum .Fără cascadori* : slnt un 
adept convins al teatrului politic, al specta-

— Ar trebui probabil sd mă Întrebați mal 
Întîi ce mă atrage la Mircea Radu Iacoban. 
Sîntem prieteni vechi; am fost primul lui 
consultant după ce a terminal de scris .Tan
go la Nisa* și, apoi, n-am putut — plâcîn- 
du-mi piesa — refuza invitația sa fi a lui 
Corneliu Sturzu de a monta piesa la lafi. 
Am tăcut apoi la Cluj un spectacol mal 
bun. cel pufin așa susține Iacoban. Cînd ul
tima replică la .Fără cascadori* — piesă 
care a apărut In .Convorbiri literare* și In 
.Tribuna’ cu titlul .Rouă fi tutun* — a 
iost gata, m-am numărat printre cel dfntî! 
solicitanji s-o judece, Sini fericit ci sortii

colului direct, angajat frontal. N-am nimic 
comun cu experimentul gratuit, contorsionat. 
Încărcai cu metafore ermetice violent .ul
tra-modern* fi care obligă spectatorul la o 
gimnastică mentală inutilă tncitînd doar .bu
solele inverse* din critica teatrală.

— Ce deosebiri sau apropieri seas.bile ați 
putut remarca între p;esa de debut și „Fără 
cascadori l*

— .Fără cascadori* este scrtsi mai cursiv, 
mei violent sincera dar se Înscrie In ace
lași perimetru al angajării politice ferme ca 
ți .Tango la Nisa*. Imr place evoluția certă 
către concentrarea acțiunii dramatice i a-

cum intriga nu se mai Împarte pe mai multe 
planuri ci avem un singur plan central, uni
tar. Replica este mai vie și mai concentrată) 
se vede limpede că dramaturgul .fi-a făcut 
mina’.

— II considerați pe Mircea Radu Iacoban 
un dramaturg „tradițional* — dar nu întîl- 
nim în piesele lui nici unul din procedeele 
„schokinq* ale confraților de generație — 
sau unul „modern* ?

— L-am felicitat fi 11 felicit Încă o dată pe 
iacoban pentru că a rezistat tentațiilor de 
a scrie teatru .ultra-modern’ care, cum spu
neam, incită doar cițiva cronicari și go
lește sălile de spectatori. Dacă a scrie un 
teatru echilibrat,. cu talent, înseamnă a fi 
tradițional atunci Mircea Radu Iacoban es
te fără îndoială un astfel de dramaturg.

— Ce loc ocupă după părerea dv. „Fără 
cascadori* în contextul dramaturgiei noastre 
actuale ?

— Este un teatru al dezbaterilor actuale, 
axai pe problemele de etică cele mai apro
piate nouă i e un teatru care invită la me
ditație. Din acest punct de vedere 11 pot 
compara cu un alt dramaturg valoros, de 
dincolo de munți. E vorba de Dumitru Ra
du Popescu. Ambii scriitori au multe tră
sături comune ; amîndol sini violenți fără 
sd fie futiosL

— Pe Mircea Radu Iacoban îl preocupă, 
în teatru ca si In proză, un anumit tip de 
erou al zilelor noastre. Este Cezar Radian, 
personajul principal din „Fără cascadori*, un 
Oii el de erou ?

— Cezar Radian nu are complexitatea tul 
Corneliu. eroul din .Tango Io Nisa* dar ca 
toate personajele tui Iacoban, mă relei aici 
ia proza iui. Cezar este un argument viu, o

pledoarie In acțiune Împotriva a ceea ee nu 
trebuie acceptat.

— Cum ați conceput formula scenică 8 
piesei la teatrul din Bacău ?

— Slnt un regizor care acceptă și susține 
primatul textului. De aici pleacă Întreaga 
construcție regizorală a spectacolului meu. 
Metaforele și simbolurile scenice Ie vreau de 
largă Înțelegere, în spiritul piesei, Intr-un 
spectacol fără șocuri ostentative în care ac
centul principal să cadă pe capacitatea de 
emoție, de înțelegere șl rațiune a interpre
tului. Am solicitat plastica actorului in care 
tăcerile active să devină elocvente. Deși 
spectacolul înfățișează o Învolburare de pa
siuni și lapte la limita maximă a tensiunii, 
am evitai patosul exagerat și am ales laco
nismul ca mijloc de expresie principal, pen
tru actori. Scenograful T. Th. Ciupe, de la 
Naționalul clujean, cu care formez un cuplu 
verificat In multe montări, pe mai multe 
scene, a ales din ceea ce permitea cadrul 
plastic indicat In text, numai elementele 
strict esențiale. Decorul nu este doar un spa
țiu de joc, ci devine o metaforă funcțională 
ți sugestivă Intervenind direct în timpul ac
țiunii. Aici, kt Bacău, am găsit o atmosferă 
de lucru propice intențiilor mele.

— Ce așteptați acum de la dramaturgul 
M. R. Iacoban 1

— Să scrie exclusiv dramaturgie și da
că se poate, să-l ierte pe arbitrul Cursaru 
de la Ploiești, s-o uite pe Poli-Iași și Impor
tantele probleme ale Federației române de 
fotbal cu implacabilul ei destin. De viitoare
le piese ale lui Mircea Radu Iacoban avem 
nevoie. Le așteaptă actorii și regizorii, pen
tru public.

C. ISAC

Subiectul piesei „Vînt-Expre- 
sul Veseliei* de Georgeta Ef- 
timie și Al. I. Friduș se si
tuează în prelungirea unei 
străvechi fabule, „Corbul și 
Vulpea*, constituindu-se dregt 
o narațiune dramatică de bună 
calitate sub raportul succesiu
nii de fapte neprevăzute. Sînt 
astfel asigurate datele elemen- 

p. tare închegării unui meritoriu 
spectacol de păpuși, mai ales 
dacă luăm în seamă și valen
țele instructiv-educative ale a- 
cestuia. Și trebuie, din capul 
locului, să recunoaștem că pă
pușarii ieșeni au dovedit mul
tă fantezie și talent în transpu
nerea scenică a respectivei pie
se. Cum se explică atunci exis
tenta unor momente în care 
comun'carea între scenă și sa
lă rămîne totuși incertă? Cau
za trebuie să o detectăm în 
construcția textului, încărcat 
excesiv cu trimiteri și chei, 
care mai anevoie vor găsi tăl
măcitori în lumea celor mici.

\ Sau, dacă vreți în adresa in- 
^-decisă a spectacolului, ale că

rui episoade se înscriu, pasa-

DOUA PREMIERE LA TEATRUL DE PĂPUȘI DIN IAȘI
aer, mai mult în zona do in
teres a tînărului și adultului, 
decît a obișnuitului spectator 
al acestui teatru. Cu aceste re
zerve. putem considera spec
tacolul „Vînt-Expresul Vese
liei*, drept antrenant, bine rit
mat, cu o cromatică și o co
loană sonoră de bun gust. Re
gia artistică^ semnată de Con
stantin Brehnescu, vădește in- 
aeniozitate și o atentă echili
brare a componentelor montă
rii, cu un util accent pus pe 
scenele de un particular dina
mism, cum ar fi trecerea prin 
sală a trenului — personaj, 
sau finalul sugerînd perspecti
va festivalului păpușăresc spre 
care se îndreaptă cu o con
tagioasă jovialitate eroii pie
sei.

Distribuția dă dovadă, în in
terpretare, de o elevată profe-

sionalitate — o notă în plus 
împunîndu-se actorului Ion A- 
qachi (Corbul) prezența c<m 

mai agreabilă și mai consisten
tă din întreaga distribuție.

Cu relief se înscriu în spec
tacol, compensînd prin colo
ratură insuficienta armonizai e 
a partiturilor, actorii Emil Pet- 
cu (Popîndăul impeqat), Con
stantin Ciofu (Cocostîrcul-Șef 
de gară), Lucreția Agachi (Vul
pea).

Viorica Groapă rezolvă par
țial latura expresivă a deco
rului, unele schematizări tre
zind justificate nedumeriri prin
tre micii spectatori. Printr-o 
pregnantă subliniere a trăsă
turilor personajelor, Rodiră 
Scraba colaborează efectiv cu 
efortul regiei artistice, în di
recția realizării unei atmosfe
re de deconectare și bună dis
poziție. Reținînd, așadar, din

„Vînt-Expresul Veseliei* rit
mul fabulației și ținuta mo
dernă a montării, ca un bun 
cîștigat, așteptăm o viitoare 
colaborare, care să ne ofere 
pe lingă calitățile enumerate 
și un plus de claritate în dia
logul scenă—sală.

★
Indiscutabil, spectacolul cu 

piesa „Prințesa Turandot* de 
Carlo Gozzi (traducere Mira 
Iosif și Irina Vrabie) se În
scrie cu un distinct relief in 
activitatea scenică din ultimii 
ani a păpușarilor ieșeni. Fap
tul se datorește, firește, și tex
tului, înscris printre valorile 
clasice ale dramaturgiei, dar 
nu în mai mică măsură mon
tării datorate regizorului Con
stantin Brehnescu, îmbinînd in 
mod armonios mijloace ale Co- 
mmediei dell'Arte, cu modali
tăți păpușărești tradiționale șl

modernizări întreprinse cu gust 
și măsură. A rezultat un spec
tacol original, în care dialo
gul om—păpușă capătă reală 
expresivitate, omogenizînd un 
spațiu de joc deschis fanteziei 
și antrenului multilateral cui 
tivat. Sînt prezente, clasicele 
personaje — Arlechino, Pan
talone. Doctorul, Tartaglia — 
acestea conducînd cu joviali
tate spectatorii pe firul nara
țiunii, în cuprinsul unor an
tracte de o particulară spec 
laculozitate. Treptat sînt ani
mate păpușile, prin interme
diul cărora ne este istorisită 
povestei prințesei Turandot. 
Prezenta lor oarecum ilustra
tivă în spectacol pune în va
loare virtuozitatea păpușarilor 
ieșeni, capabili să susțină, 
chiar în aceste condiții, un 
ritm adecvat al narațiunii. S3 
evidențiem, pentru eforturile

de servire a unei atît de pre
tențioase viziuni regizorale, în
treaga distribuție, cu mențiu
ni speciale pentru Ion Agachi 
(Arlechino), Nicolae Brehnes
cu (Pantalone), George Zaha- 
ria (Doctorul) și Emil Petcu 
(Tartaglia). Rolurile principale 
dintre cele ale personajelor 
păpuși, au fost interpretate, cu 
nuanțările cuvenite, de Simo
na Agachi (prințesa Turandot) 
și Constantin Ciofu (Calaf). 
Din distribuție au mai făcut 
parte Eliza Florescu, Ortansa 
Stănescu, Dana Tomiță.

De un farmec și o funcțio
nalitate cu totul aparte, actua- 
lizînd modalități specifice ale 
artei păpușerești de veche tra
diție, scenografia Hristofeniei 
Cazacu se situează printre ele
mentele de prim plan ale reu
șitelor acestui spectacol.

„Prințesa Turandot" certifi
că spiritul de inventivitate șl 
talentul unui valoros colectiv 
păpușăresc, orientat în ultimii 
ani către o tot mai plenară 
afirmare a virtuților sale sce
nice.



VASILE CONSTANTINESCU

Elegii in nervura luminii

Nu sint decit rana ideii,
Iertare intre scinteie și scrum. 
Ardere mie insumi —
Lege și drum ;
Neliniștea e numai in came, 
Spaima ei de amurg ;
Singe alb, dincolo de singele roșu, 
Prin plasma cuvintului curg.
Timpul ucide, dar se ucidă pe sine, 
Ireversibil numai in el ;
Clipa și locul sint jumătăți negate 
infinit in aceiași inel.
Singe alb prin plasma cuvintului. 
Mă iert între scinteie și scrum — 
Ardere mie insumi
Lege și drum ...

*

Stelele-n dangăt de clopot 
Pe-adincimea tăcerii curg in pulsații - 
Trece sufletu-n marea împărăție
A clipei ce despică spații din spații 

Și tainic, spaimei de uitare 
Duhul nostru amuțește-n privire — 
Clipa bea cancer și voluptate 
Din extreme spre mijloc, sfint virtej de «utaro — 
Ah I stelele, stelele toate cum curg 
Peste tot ce nu mai știm să cwooartem — 
Dangăt de clopot pe adincnnea tăce-i. — 
Din ce nerv de lumină ne î _
Dusă-n plus cintec, clipa priviri se c-ue
Pe umbre de lut, rană de taină cuuaftriuL 
Timpul, dangăt de foc rotind ciopcCiri cetatac. 
Fulgeră suflet in trecerea de ris a —

Paznicul nopții pe candefa cfipei 
Murind intre ginduri ținte iși bate 
tn visul palmelor, și seceră «tafcsu 
Pămîntului spații in singurătate.
Bolnav de aprindere nisipo-n ceasornice 
Murmură stranii spirale aripe- 
Fără de nume ; în singele AaJH 
Din rană de mit strigă candela cSpei. 
Pe cumpăna clipei murind mtae gjuAui 
Lacrima palmelor secerate de lună 
Cit paznicul nopții visu-șf contemplă 
Ce strune de singe luminS ■ sură _

♦

Se rupe adîncul in pleoapa de foc a tăcerii 
Și mă trezesc visiodu-mi așteptarea <Sbi sunete 
Mi-e clipa cutremurată de păianjenul umbrei — 
Punct de sprijin in spațiul nelocuit ci ființei ; 
Timpul topit in flocâra retezată a locrimei 
Are ceva din atingerea propriei rădăcini neștiute • 
O, crini despletindu-vă viata in ciudate unghere 
Unde sufletul se bucu-ă de vina că moore frumos, 
Ce înțeles nedezghiocat din seva voastră crudă 
Săgetează setea de a ști pentru ce respirați 
Cînd inelele nopții umbra iși trag peste ochi 
Să nu mai vadă cum pradă plecări din sine 
Visul răstoarnă stele in candela sufletului - 
Se rupe adîncul in pleoapa de foc c tăcerfi 
Și visul arde sfințit in spațiul nelocuit al ființei —

★
Panta rei... Dar ce strigăt oare rostind aceste vorbe 
Iși face din ecou rădăcină ? Lumina voind 
A se ști, se trece străină in umbră, și-n stratul 
Obscur dintre sine și ea săgetează firea să cinte ; 
Dar noi, cei ce-ntre două valuri clipa desfacem 
Și în oglinda ei ochiul intrebării ni-l priv m răsturnat 
In care hotar neștiut din descintecul apei 
Să auzim că ni-i tăcerea flaut de taină t 
Doamne, din ce nerostită zvicnire a apei, tu - 
Heraclit ai smuit limbii sfintele-ți vorbe -
Panta rei ... Dar cine să-și poată auzi in virtejul 
Ființei ceea ce este el însuși ? Dar cine —

¥
Aprinsă de lut, ce nelumească otravă 
De semne-n viermuire cuvintele-adîncese
In nervură de gînd nenăscut ; ci nașterea visului 
In ochi de prunc ce-așteaptă dezlegarea de mamă 
Atit de egală-i ei insăși că-i numai tremur de taină 
Partea noastră de timp in singele viu al luminii - 
O, în polul plus al frunții rememorindu-și drumul 
Arderii pînă-n timpul interior, licăr țișnit 
Să-și măsoare aripa a tot ce e-n afară 
Ne pune semne-n cuvinte, și intre lut și cuvinte 
Aer de foc mușcăm - setei de noi otravă _

Frapează în romanul românesc al ultimi
lor ani o preferință semnificativă t imaginea 
omului și a istoriei structurează sensurile me
ditative ale romanescului din perspectiva u- 
nei dimensiuni tragice. Desigur, este în aceas
ta — și nu în ultimul rînd — și o replică 
(implicit polemică) dată acelei pseudolitera- 
turi a .bucuriei", care se scria cu peste un 
deceniu în urmă. Ar fi însă o mare eroare să 
se creadă că optimismului, de cele mai multe 
ori factice de odinioară, romanul de azi i s-ar 
opune printr-o, la urma urmelor, tot așa de 
artificioasă, viziune depresiv-fatalistă. Nimic 
mai superficial și mai fals decit o asemenea 
grăbită concluzie. In genere, pentru roman
cierii noștri de astăzi, a explora implicațiile 
tragice ale condiției omului înseamnă a în
druma spre esențe interogația existențială, sub 
semnul căreia evoluează romanul modern, ine
dită fuziune a lucidității grave cu catharsisul 
(și deci sensul tonic superior) al experiențe
lor fundamentale, definitorii.

Redescoperirea .Destinului* nu este decît 
una dintre consecințele pe care le are aspi
rația romanului la meditație esențializată (vi- 
zînd un dramatism complex, revelator de sen
suri ontice și istoricei proeminentă Insă in 
raport cu toate celelalte (procesul culpabili
tății, dramele puterii, .mitul* martorului). Con- 
fruntîndu-se cu violentele istoriei sau. alteori, 
cu o fatalitate lăuntrică, esența omenescului 
se definește In ce a'e acesta mai ireductibil, 
descifrată în imagini dramatice sau enooeice, 
parabolice sau reflenv-analitice. Care sînt nu
anțele și sernn fotule tracicul^: tn funcție de 
natura .Destmulu.* pe care f! înfruntă eroii 
și lumea loc T Ce rol are formula artistică a 
romanului — atlt de diferențiată de la struc
turile care gravitează spțe simboL apolog șl 
proiecție uutK* fPrmeepeJe. Șatra. îngerul a 
strigat. Arumcie botnave) si plnă la cele de 
articulare directă, drazcaricâ a unor tensiuni 
și crize morale revelat z-ere .'Zntrusul, F. Prins, 

— tn ac»?cbxea concretului istoric 
și a complex.tit- cceaeucuru. I Sint întrebă
rile cărora Încearcă să le răspundă însemnările 
noastre, ♦r»--*»-'1 ta perspectiva lor ci leva 
ipostaze dscacse ale reiat.ei sensurilor exis
tențiale ca cele stance, conturate in .sistemul 
de referință* al .Per-auIu.*.

fnperiJ a sr.-jpx. txnmul roman asupra că- 
r-_a »e cpritr. se cnurf iriue. fundamental ca o 
croaucă s_ geme—s • ssto-rtez. amestec tulbure 
de moarte și -facere*, chip răvășit al unor 
vremi de risciz’-e războraL haosul și destră
marea de ei. revoluția, foametea, ur.fla-
ba. ataaamde si crafle tragice; totul — proiec
ta: îx mes.ta_tar.ea ne trucată a «omului oare
care*. care Ixseamml ta acest roman tn primul 
rtxd Mcr-ex- — .Ar _~?es* și Cbe Andrei.

Nz est? deăac iutlmplăt^r că aventura, 
mac» tt2. grxescil tfad c-tstarele predilecte 
ale ecucxri Dtmeeăa de evrxfestzzl apetit al 
rocaKvnâx. peerx n-tteesc Si apectarajos. 
eie r-tz*curează xa t_mc al sctxr-x destră
mărilor de ptl-verxare. tnacrrte de toate, a 
ta»ei moșie trarituce ale. .L-vurle* sau 
manevrele mm care cresc averile care oa- 
rec. ca Carasnet. Gscă Dună sau
Fr-.-e-l Berechet a cărui moarte. Insă, este 
left de estematrv .s-rtbofccă*). poartă ele 
însele omceeata .ocuzmior* pe care le oferă 
fm.-.măseels ir vreme de n.ecrane. .Des- 
trsui* se întrevede în asxCxl devastator al 
sr-re. aub cure par a se clîtms fnses: te- 
usetrle eroesjes: țeâcuea soidatUoe Enrti. 
fc-ectea. la ctxp. eo«aodul epocalșoc ai pes- 
cmr-2 acstdsr txeeeri erg^ grwesd de la 
cusceăd Șetx sfat se—ae ale mmlr. t-smzi
sub zodba magică o dată ca «rrnac-m tater- 
hadtu*. ie cart=s—l al abscrdzîz st gracecm- 
ksa. csstaarat de războs. De sMri. prmtă 
ta areas:! nerscect. r ă criar odseea stră- 
r-rtln: na este dedî eeîaăoru epvă a ru
perii de ridica- »e rare error» șaretei 
o ampLf tl la dsoeeszmile -joez hz» răvă
șite de seisme. Moartea, iafnl si părădu.ela 
foametea și mflstts revelă. !n rotirea calei- 
dosccptcă a secvențelor (uneori, de o în
cărcare barocă a pastei) culoarea și tempe
ratura timpurilor traversate, imaginea «mic
șorată* a istoriei, fără eroi și momente man, 
cum o văd dinduntrul ei — și mai ales o 
trăiesc — Che Andrei, Mohreanu și ceilalți.

Fănuș Neagu e cronicarul și totodată 
moralistul intrării satului în vălmășag, al 
trecerii de sub raza mitului la revelația is
toriei. Condiția piaarescă a eroilor săi îl 
transformă pe strămutați în adevărate an
tene ale mentalității țărănești, sensibile la 
semnele timpului întrupare memorabilă ră 
mine vagabondul — țăran — bufon — filozof 
Che Andrei, .raisonneur* intermitent al ro
manului. E adevărat că un personaj ca acesta 
nu e țăranul de oriunde, și de oricînd, că 
el reprezintă o îngemănare a țăranului cu 
vagabondul, pe care numai timpurile tulburi 
și duhul locului (balta Brăilei, stăpînită de 
legendele despre hoții de cai și de dorul 
plecărilor) puteau s-o zămislească. Totuși, 
oriunde l-ar duce soarta sa și setea de liber
tate, sufletul lui nu-și leapădă rădăcinile i 
deasupra — aluviunile aduse de apele vre- 
milor și ale întîmplării, dar mai din adînc 
răzbat sevele, o mare credință în frumusețea 
posibilă a omului (povestea sfîrșitului lui 
Alexandru Căpălău, «omul de zăpadă*), sila 
de trădare și nedreptate (episodul Amuzian, 
imaginea satului bolnav de suspiciune și 
ură din monologul său final), ca și truculenta 
umorului, cu care eroul se apără de tot ce 
vine în răspăr cu bunul simt. Flecar și chiar 
fanfaron, leneș cînd se poate, chilipirgiu, ci
nic uneori, alteori disimulat, cam spuroat la 
vorbă, rareori naiv și niciodată prost, îm- 
bătrînitul în rele Che Andrei răscumpără 
toate aceste păcate (oare îl fac însă atît 
de viu) gratie rîsului său enorm, cînd hoho
titor, ,1a scenă deschisă*, cînd reținut, in
terior ; este ceea ce acest Svejk dunărean 
știe să așeze între sine și toate soiurile de 
prostie ori deșănțare, părînd nu rareori, ca 
și eroul lui Hasek, a le sluji tocmai cînd el, 
din mijlocul vîrtejului, arată mai bine cu
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degetul unde coace putreziciunea. Nu, Che 
Andrei cocoțat în patul pe rotile al admi
nistratorului Doancă și plimbat astfel prin 
saloanele castelului, tras de cîteva slujnice 
înhămate, apoi gestul său de penitență bur- 
lescă (taie unor bătrîni, întîmplați acolo, 
unghiile de la picioare) nu sînt doar .smin
teli* pitorești, ci aluzii la prețul de umilință 
care trebuie plătit pentru orice pierdere a 
măsurii. E fata gravă de sub masca echivocă 
a bufonului.

Cel căruia timpurile trăite i-au luat to
tul este .omul fără rădăcini* : Ion Mohrea
nu. Desprinderea de sat și moartea tatălui 
său sînt pierderi care îl vor marca. Paria și 
picaro totodată, tocmai prin el pătrund în 
roman întretăierile de destin individual (nu 
numai al său) cu vremurile de derută și 
haos : povestea lui Neicu Jinga, ucigaș al 
neamțului Kurt; moartea .îngerului* i jafu
rile, foametea și psihozele ei; schimbările 
politice (episoadele de la .ferma regală”), 
despotismul lui Amuzian, un episod al vieții 
din închisoare (înmormîntarea lui .402"); isto
ria căsniciei învățătorului Fulga cu Eva; soarta 
.temporarilor* și povestirea unuia dintre ei 
despre arestări abuzive; pînă ce această cronică 
se întregește cu însăși moartea lui .Arizona", 
ucis într-o secvență de roman american, pen
tru că e bănuit de delațiune. Fusese ultima 
încercare — și poate cea mai tulburător ome
nească — de a da existentei sale rădăcinile 
ce-i lipseau, legîndu-se de oamenii asemenea 
cărora suferise, nevinovat, și rămînînd în 
locurile blestemate, stăpînite de miasme și 
ură, ambiantă a epilogului. Este și ultimul 
său mare eșec, după încercările de a da un 
sens vieții răzbunîndu-și tatăl sau prin iu
birile lui nenorocoase.

Toate erorile și păcatele (asupra cărora 
avert.zau atitea din întîmplările gravate în 
memoria unor Che Andrei sau Mohreanu), 
acumulate sub semnul provizoratului și al 
rupturii o dată cu dezagregarea unei lumi 
(prin război și revoluție) și nașterea alteia, 
ajung la un ceas al scadentelor tragice, la 
un paroxism al răului moral, densificat In 
zaferBuI terestru d_n epilog. Materializare a 
traciscrchzi istoric, destinele individuale și 
cniect-ve stau sub semnul regimului de cris
pare ooctinnă și suspiciune fără margini, schi
țat In episodul Inmormlntării lui .402* (isto
risit de fostul deținut Mohreanu), și în po
vestirea lui Toma despre Mestecăneanu, des
pre soar, a pescărușilor și a oamenilor, ge- 
nerînd atmosfera de Capernaum simbolic a 
întregului ep.log. Epilogul este de fapt ima
ginea eliptică — și tocmai de aceea mai 
patetică — a culpabilității istoriei față de 
oca. acravată de dteva simetrii încărcate 
de sens: Ion Mohreanu moare, plătind, ca 
altădată tatăl său. o vină care nu-i a lui; 
trsoed'■ colectivă a .temporarilor* de sub 
ecisete hn Tulcbes re a parcă destinul stră- 
rrrtatSt’C ±a PlătărestL S~raouner;le sint 
!=sî I I ! - Î.ie'.e —
* ficați le a ceea ce pare să se repete: viata 
țăranilor «strămutat* — nu se știe de cine 
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și pentru ce — e otrăvită de suspiciune și 
teroare; moartea lui .Arizona*, victimă a 
altor victime, este simbolul tragic al unei 
existente integral eșuate, care accede însă 
la un sens, paradoxal, tocmai prin condiția 
ei de .palimpsest" al tuturor deformărilor 
omenescului într-un timp lai eclipsei și fră- 
mîntărilor. La nivelul simbolic al relațiilor 
epicului cu semnificațiile, Ion Mohreanu este 
înainte de toate Memoria fidelă a unor vremi 
de primejduire a libertății si .omeniei", în 
el istoria își suprimă Martorul.

înseamnă aceasta că Îngerul a strigat 
ar identifica dimensiunea tragică a destinu
lui istoric cu o perspectivă fatalistă ? Refu- 
zînd să absolve un trecut apropiat, abia cris
talizat, de erorile și vinovățiile lui, roman
cierul reușește să sugerez vitalitatea lumii 
noi (capabilă să elimine răul moral insinuat 
în structura ei) prin chiar recunoașterea ne
reticentă a amplorii și profunzimii dramelor 
revolute. Semnul cel mai sigur al iminentei 
exorcizări este ipostaza paroxistică a coli
ziunii cu însăși esența omenescului. In spi
ritul unei străvechi filozofii populare, la care 
romanul trimite adesea, chiar dacă pentru 
oamenii acestui pămînt .Destinul* istoric s-a 
identificat mult timp cu revenirea ciclică, 
prin vremi, sub zodie tragică, hiatusul, eclipsa 
istoriei nu pot dura. De aici și posibilitatea 
de interpretare (de loc arbitrară sau artifi
cioasă) a viziunii tragice din romanul lui 
Fănuș Neagu prin prisma unei semnificații 
cathartice, viril-tonică, de redefinire a omu
lui, nu prin evitarea, ci dimpotrivă, în con
fruntare cu violentele și erorile timpurilor, 
constituite în «Destin* resimțit ca fatalitate 
exterioară.

Definitorie rămîne, pentru romanul lui 
Fănuș Neagu. cu privire la relația viziunii 
istorice cu sensul existențial, în primul rînd 
justificarea în întregime a situării omului 
sub semnul tragicului prin mitizarea istoriei 
ca .Destin", ca putere inexorabilă, a cărei 
amprentă este resimțită în traumatismele e- 
xistenței, individuale și colective. Acestei 
particularități fundamentale, de domeniul sem
nificației, i se subordonează formula artis
tică a romanului: atmosfera densă, crepus
culară, convergenta radierilor simbolice im
plicate unor scene dominante, simetria des
tinelor și integrarea episeadelor-povestiri 
într-o cronică a istoriei, filigranată în epi
cul spectaculos sau pitoresc. Spre deosebire 
de alte romane scrise în ultimii ani, con
diția tragică a eroilor lui Fănuș Neagu nu 
este deloc de natură ontică, ea se definește 
integral în raport cu istoria, urmărită într-un 
interludiu al eclipsei morale. Sensul cathar
tic al viziunii romancierului asupra istoriei 
și omului exclude (în ciuda mitizării unei 
fatalități a istoriei) implicațiile depresiv- 
fataliste, ridicate la rangul de esență eternă 
a condiției umane, opunîndu-le imaginea de 
un tragism tonic, a rezistentei omenescului 
la presiunea absurdului, a violentelor și 
erorilor unui timp de excepție.

N. CREȚU



Dacă Humuleștii au rămas în litera
tură prin faptul că aici a copilărit Nic" 
a lui Ștefan a Petrii Ciubotariu, cum 
i se spunea lui Creangă pînă a merge 
la .’abrica de popi* a catihetului Conta 
din Fălticeni, bojdeuca din Țicău păs
trează amintirea lui Creangă ca insti
tutor și scriitor, dar ea mai păstrează 
ceva; amintirea lui Mihai Eminescu.

Această căsuță cu odăi mici și feres
tre joase, cu bagdadie din scînduri așe
zate pe grinzi lustruite, cu horn încă
pător și cu cerdacul din spate cu vedere 
spre Șorogari, cu prispă de tară de jur 
împrejur — toate acestea, amintesc des
pre ceasurile de taină ale celor doi 
„mari și buni prieteni" — cum îi nu
mea Mihail Sadoveanu — Mihai Emi
nescu și fon Creangă.

In această sărăcăcioasă căsuță din ma
halaua Țicăului a trăit și creat cu ade
vărat marele nostru povestitor, Homer 
al românilor, cum îl numea Ibrăileanu. 
Pătrundem încet, emoționați, în această 
casă, muzeu din 1918, temîndu-ne ca nu 
cumva, prin prezența noastră, să tulbu
răm liniștea și atmosfera ei rămasă în
tocmai ca pe vremea cînd locuiau în 
ea cei doi mari făuritori de duh și 
slovă românească.

Fiecare colțișor din bojdeucă păstrea
ză cîte ceva din amintirea neștearsă a 
marelui scriitor, care și-a petrecut aici 
peste două decenii din viață și unde, 
o vreme, din iunie 1876 și pînă în toam
na aceluiași an l-a găzduit și pe Mihai 
Eminescu, cu care Creangă a împărțit 
casa și masa.

Astfel în camera expoziției, pe lingă 
multe documente referitoare la viața și 
activitatea de diacon și institutor a lui 
Creangă, cum ar fi adresa Mitropoliei 
din Iași datată 15 iunie 1872 prin care 
se comunică Ministerului Cultelor și al * 
Instrucțiunii Publice excluderea diaco
nului Creangă din rîndul clericilor, a- 
dresa de reprimire în învățernint a lui 
Creangă din 27 mai 1874, precum și alte 
documente (facsimile și fotocopii) refe
ritoare la activitatea scriitoricească și 
didactică a lui Creangă, sînt expuse și 
o serie de scrisori ale acestuia către 
Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu sau Ion 
Slavici. De mare atenție se bucură fo
tocopiile unor scrisori schimbate între 
Eminescu și Creangă de pe vremea cînd 
creatorul „Luceafărului" era redactor la 
ziarul „Timpul" din București. Intr-una 
din aceste scrisori datată din anul 1878 g 
Creangă îi spunea cu mare durere lui 

Mihai Eminescu: „La Ieși ninge frumos 
dc ast-noapte, îneît s-a făcut drum de 
sanie. Cir icul parcă e mai frumos acum. 
Vino frate Mihai, vino, căci fără tine 
sini strain*.

In camera memorială. vizitatorul mai 
poate privi o serie de obiecte care au 
aparținut scriitorului Creangă^ cum ar 
li: un ceas, o pereche de ochelari, o 
țigaretă cu o scrumieră, un cuțitaș de 
tăiat hîrtie, o călimară cu tocul și șter- 
gătoiul de peniță, un cot de măsurat, 
o tabacheră și o cutie de epocă, avînd 
pe ele semnătura lui Creangă, o pagină 
autografă (facsimilă) din „Amintiri" cu 
adnotările lui G. T. Kirileanu — unul 
din biografii eminenți ai povestitorului. 
Toate acestea, așezate pe masa de lu
cru, împreună cu celelalte obiecte din 
cameră cum ar fi: o mesuță cu trei 
picioare, cuptorul, care-1 reînvie pe a- 
cela al copilăriei de ila Humulești, de 
stîlpul căruia „lega mama o șfară cu 
motocei la capăt de crăpau mîțele ju- 
cîndu se cu ei", o etajeră pentru cărți 
în care se află numere ale revistei 
„Convorbiri literare", unde Creangă și-a 
publicat opera, un tablou în ulei al Tin- 
căi Vartic, din 1877, realizat de V. Muș- 
nețeanu—prieten cu scriitorul, precum 
și o serie de vase, tablouri, diverse fo- 
togratii, cărți didactice întocmite de in
stitutorul Creangă sau făcînd parte din 
biblioteca personală a acestuia, ș.a., dau, 
impresia că humuleșteanul poate să a- 
pară din clipă în clipă, întîmpinîndu-ne, 
ca altă dată, cu o glumă bună. Tot în 
camera memorială, vizitatorul mai poate 
vedea și un scrin de epocă, care reîn
vie modelul aceluia rămas de la Emi
nescu, cînd acesta, scos prin intrigi de 
la Biblioteca Universitară din Iași și a- 
poi din funcția de revizor școlar al ju
dețelor Iași și Vaslui, a găsit adăpost 
Ia bunul prieten Creangă, precum și o 
interesantă lampă cu picior, ce a aparți
nut lui Vasile Pogor, în casa căruia, 
după cum se știe, s-au ținut multă vre
me ședințele societății „Junimea".

Un alt martor al prieteniei dintre cei 
doi scriitori este și cerdacul din spa
tele bojdeucii, unde în vreme dc tihnă 
și liniște sufletească, în fața unui pahar 
de cotnar, se încingeau savante discu
ții întie omul cu o cultură uimitoare — 
care era Eminescu și institutorul, dar 
genialul povestitor — Creangă. Aici a 
auzit Creangă pentru prima dată de la 
bădița Mihai despre poetul „Nopților"— 
Alfred de Musset, poetul iubirei celei 

adevărate, cum îl numea Eminescu, des
pre Schopenhauer, Kant, Hegel, despre 
trecutul glorios al poporului nostru și 
cîte altele...

Tot aici. în acest cerdac, cu o splen
dida priveliște spre dealurile Șorogari- 
lor și ale Aroneanului, într-o noapte de 
vară, impresionat de frumusețea plaiu
rilor, ar fi scris Eminescu poeziile „Sara 
pe deal", „La steaua" etc., iar Ion Crean
gă a lucrat la povești și la minunatele 
„Amintiri din copilărie".

An de an bojdeuca e vizitată de mii 
și mii de vizitatori, tineri și vîrstnici, 
din țară și străinătate, care vin cu pio
șenie. la casa lui moș Creangă din Ți
cău, pentru a zăbovi o clipă în sălile 
muzeului. Nu există scriitor sau om de 
cultură român, care să nu fi pășit cu 
emoție și reculegere pragul bojdeucii 
și n-a întîrziat aici ceasuri întregi aștep- 
tînd parcă să-l vadă și să-l audă pe 
moș Ion cum repeta vrăjit stihurile ci
tite de bădița Mihai, sau pe Eminescu 
ascultîndu-1 entuziasmat pe Creangă — 
acest moldovean sadea în care s-a în
magazinat uimitor de fericit toate da
tinile și eresurile poporului român — 
povestind, în fața sobei, din amintirile 
lui Nic' a lui Ștefan a Petrii Ciubotariu 
sau citind din Nichifor Coțcariul.

Aici și-au oprit pașii în decursul vre
mii Al. Vlahuță, Garabet Ibrăileanu, To- 
pîrceanu, taciturnul Sadoveanu, Goga— 
„poetul pătimirii noastre", Anghel, Iosif, 
monumentalul Iorga, G. Călinescu, M. 
Ralea, T. Vianu, Geo Bogza și cîți alții, 
care au venit să asculte (aici) și foșne
tul frunzei salcîmilor și sunetul vîntu- 
lui ce se lovește de dranița acoperișului, 
unde parcă și pietrele, totul și toate 
murmură într-un singur ecou : Eminescu 
și Creangă — Creangă și Eminescu. De 
aceea nu există vreo manifestare închi
nată lui Eminescu, care să nu fie în 
același timp închinată și lui Creangă 
și invers.

Anual, sub grija și îndrumarea direc
tă a organelor de partid și a Comite
tului de cultură și artă al județului Iași, 
se organizează „Sărbătoarea bojdeucii" 
lui Ion Creangă la care participă pio
nieri și școlari, actori și scriitori, care 
vin să cinstească -aici, memoria acelora 
ce ne-au lăsat nouă, urmașilor și ur
mașilor noștri „Amintirile" și „Luceafă
rul".

Poftiți tovarăși, vă așteptăm să ve- 
niți oricînd, aici, în „templul" povești
lor și al poeziei românești.

A. BEJENARU—muzeograf



Piuă pentru sămință oleoginoasă Arbore - Suceava

Piua cu „chilugi" din Trifești-lași

Piua cu „căluț" din satul Buhai-Dorohoi

Muzeul etnografic al Moldovei din Iași po 
seda în colecțiile sale un însemnat număr de 
instalații tehnice populare, fiind astfel singu
rul muzeu de pavilion din țara noastră în a 
cărui expoziție figurează și o secție cu ase
menea exponate.

In cele ce urmează ne vom referi la o parte 
dintre aceste instalații și anume la oloinițe sau 
oloiernlțe -— prese de lemn pentru făcut u- 
lei.

De la început vrem să subliniem faptul că 
pînă la sfîrșitul sec. al XVIII-lea nu întîlnim 
în documente aproape nici o referire cu pri
vire la extragerea uleiului sau la existența 
oloinițelor. Lucrul ni se pare normal, deoarece 
se știe că pînă prin 1844 „creșterea vitelor 
continuă să fie ramura principală a eqonomiei 
noastre". Așa stînd lucrurile, este evident că 
exista un relativ belșug de grăsimi animale, 
nesimțindu-se nevoia celor vegetale. Țările 
române erau nu numai mari exportatoare de 
animale (boi, porci, oi etc.) ci și de produsele 
acestora : brînză, unt, seu, carne afumată etc. 
In același timp, pe lista mărfurilor care se 
importau sau care erau în tranzit prin Mol
dova figurează untdelemnul. „Alexandru Lă- 
pușneanu — de pildă — trimite săi i se cum
pere de la Bistrița, din banii pe care îi are de 
încasat din vînzarea vinului, 10 vase cu unt
delemn de salată" (sublinierea noastră, G. B.). 
Tot el trimite la 9 noiembrie 1564 pe un om 
al său la Bistrița cu 40 de taleri să-i cum
pere un cojoc... și 5 taleri pentru ulei.

Cornelio Magni, care a trecut prin Mol
dova în timpul domniei lui Vasile Lupu, a 
găsit la Iași „piețele publice destul de bine 
îndestulate cu lucruri trebuincioase, tot felul 
de cărnuri, cereale, smîntînă sau grăsimi".

Alt călător, Pietro Deodato, relatează că la 
Iași „vin mulți negustori străini ce aduc fructe 
mediteraniene: portocale, lămîi, măsline, dar 
toate se vînd scump mai ales untdelemnul. 
Alte lucruri ca de pildă, carnea, cașul, untul 
și ceea ce se produce în țară, sînt ieftine". 
Aceste relatări, și altele multe de același fel 
existente în istoriografia noastră, scot cu pri
sosință în relief faptul că populația nu sim
țea în măsură mare nevoia grăsimilor ve
getale, mai ales că pe lîngă grăsimile naturale 
propriu-zise a avut la îndemînă și lapte din 
belșug care i-a furnizat ușor substanța grasă, 
înseamnă oare aceasta că uleiul nu a fost 
întrebuințat de loc în această perioadă ? Nici
decum. Existența încă și astăzi pe teren a 
unor oloinițe mici, care acopereau nevoile 
unei singure gospodării ne dovedește con
trariul. Uleiul vegetal era folosit, dar în mă
sură mai mică decît astăzi și cu precădere 
în zilele de post. Nu trebuie însă să uităm că 
uleiul pe lîngă că era folosit ca aliment în 
zilele de post din cursul săptămînli, precum 
și în lungile perioade de post de peste an 
(din necesități impuse de religie), el mai era 
folosit și pentru iluminat în opaițe.

Odată însă cu utilizarea în industrie și 
pentru iluminatul orașelor a uleiului de cî- 
nepă, s-a simțit nevoia unor instalații mai 
mari pentru extragerea acestuia, instalații care 
aveau acum un caracter semiindustrial. In 
1848 sînt semnalate numai în ținutul Suceava 
peste 20 de oloinițe. Fără îndoială că cele 
mici continuă să nu fie nici acum semnalate 
în documentele vremii.

Extragerea uleiului din floarea-soarelui 
(care începe în Moldova abia în deceniul 
șapte al sec. XIX-lea) va duce la o și mai 
largă răispîndire a oloinițelor masive, țără
nești, care vor lucra concomitent cu „morile 
de oloi" și mai tîrziu, alături chiar de marile 
fabrici, chiar și după cel de al doilea război 
mondial, pînă în preajma anului 1958.

★ •
Teascurile de ulei Ia care ne vom referi, 

deci cele existente în Muzeul etnografic al 
Moldovei, provin din următoarele localități : 
Oanțu, Piatra Neamț; Ulma—Cîmpulung Mol
dovenesc; Volovăț și Arbore — Rădăuți; 
Trifești—Iași; Ruginoasa—Pașcani; Belcești— 
Hîrlău; Popești—Bacău; Buhai—Dorohoi; Tan- 
sa—Negrești.

După cum lesne se poate observa, aproape 
toate provin din jumătatea de nord a Mol
dovei, unde se pare că cultura cînepei, a 
bostanului și chiar a florii-soarelui au fost 
întotdeauna mai intense. Un oarecare rol în 
producerea uleiului cu scopuri comerciale 
l-au avut, se pare, lipovenii.

In fine, cercetările mai recente, făcute 
de un colectiv de ieșeni, asupra economiei 
Moldovei între 1848—1864 ajung pentru pe
rioada respectivă, la aceleași concluzii.

Reținem deci un fapt foarte important și 
anume că oloinițele nu apar în documente 
și în statistici decît în momentul cînd au 
început să> fie considerate mici stabilimente 
(sublinierea noastră, G.B.) deci mici făbricuțe 
pentru extragerea uleiului nu pentru nevoile 
proprii, ci pentru comercializare. Teascurile 
mici care se întîlneau aproape în fiecare gos
podărie n-au fost niciodată înscrise în nici 
un fel de evidență, deși ele au existat cu 
mult înainte, cele mari derivînd de fapt din 
ele și deosebindu-se de acestea doar prin 
masivitatea lor și uneori prin unele îmbună
tățiri de ordin tehnic.

O oloiniță este compusă în general din 
două instalații separate: una pentru zdrobit 
sau măcinat sămînța și teascul propriu-zis 
pentru presat. Cunoaștem în Moldova, pînă 
In prezent, două tipuri de instalații pentru 
zdrobit sau măcinat sămînța: tipul piuă si 
tipul rîșniță.

a) Piua cu chilug de mînă. Cea mal simplă 
instalație folosită pentru zdrobirea semințelor 
în vederea tescuirii uleiului, a fost piua de 
mînă cu chilug. Menționăm că aceasta nu a 

fost folosită în exclusivitate ca instalație pen
tru ulei, ci a fost folosită în primul rind 
pentru alte necesități casnice, cum ar fi zdro
birea bulgărilor de sare și în special pentru 
decorticarea griului pentru colivă etc.

b) Piua cu „căluț* — un fel de ciocan 
acționat cu piciorul. Denumirea ei vine de 
la extraordinar de marea asemănare a cio 
canului cu capul calului. Avînd su
prafața de lovire cam cît a chilugului de la 
piua de mînă, piua cu „căluț" a fost folosită 
cu mai multă eficiență la zdrobirea semin
țelor mărunte (de in și cînepă). Din această 
cauză a fost întrebuințată și pentru griu. 
Provine din satul Buhai—Dorohoi.

Asemănătoare, dar de dimensiuni mai mart, 
este piua cu ciocan de la Ulma—Cîmpulung 
Moldovenesc. Avînd capătul ciocanului mult 
mai subțire, era mai indicat pentru zdrobi
rea semințelor de jir, bostan și floarea- 
soarelui.

c) Piua cu doi și cu patru chilugi 
pe scripeți provine din Volovăț, Ră
dăuți ; Trifești—Iași și respectiv Arbo
re—Rădăuți. Chilugi! sînt ridicați cu mîna 
prin intermediul scripeților și lăsați să cadă 
cu putere în piuă peste sămînță. Pivele de 
la Volovăț și Arbore au fost întrebuințate 
mai ales pentru sîmburi de bostan și floarea- 
soarelui. Piua de la Trifești ai cărei chilugi 
acopere în întregime găvanele ei a fost 
special construită în acest fel pentru a fi 
mai eficientă la zdrobirea seminței de cîne
pă. Aceasta fiind măruntă ar sări din piuă 
Imprăștiindu-se, dacă chilugul nu ar acoperi-o 
aproape ermetic.

d) Rîșnița cu angrenaj, funcționînd pe prin
cipiul morii de apă, dar acționată manual 
la două manivele. (Se folosea numai pentru 
măcinarea seminței de cînepă și in). Pro
vine de la Volovăț—Rădăuți.

e) Un sistem de valțuri. Era folosit atît pen- 
țiu semințe mărunte (in, cînepă) cît șl pentru 
semințe mai mari (bostan, floarea-soarelui). 
Zdrobirea sau măcinarea se realiza prin în- 
vîrtirea celor doi cilindri metalici, aflați la 
baza coșului, în sens contrar, cu ajutorul 
celor două manivele laterale. Provine din 
Ruginoasa—Pașcani, jud. Iași.

Este demn de remarcat faptul că, dacă în 
cazul producerii de ulei pentru nevoile in
terne ale unei gospodării, se întrebuința nu
mai piua cu chilug de mînă și cel mult piua 
cu „căluț", unelte la care se consuma o 
mare cantitate de energie, cu un randament 
scăzut -atunci c-înd olodnița a devenit „fa
brică" au fost utilizate alte mijloace mai 
masive și mai perfecționate; piua cu chilugi 
pe scripeți, rîșnița cu angrenaj, valțul etc., 
la care randamentul, în raport cu energia 
cheltuită, era incomparabil mai mare.

Teascurile la rîndul lor sînt de două tipuri:
1. Teascul cu „pene"
2. Teascul cu grindă.
Teascurile cu pene au ia rîndul lor două 

variante: a) Teascul cu pene verticale. Mu
zeul nostru are în colecțiile sale trei aseme
nea teascuri, de diferite dimensiuni și deo
sebite ca formă, provenite din Oanțu - - Pia
tra Neamț, Plopești—Bacău și Ulma -Câmpu
lung Moldovenesc.

La acest tip de teascuri, presarea se rea
lizează prin baterea penelor cu -ajutorul malu
lui de mînă sau al toporului.

b) Teascul cu pene orizontale. Penele erau 
băitute și cu malul sau toporul, cum este ca
zul la teascul descoperit în Tansa—Negrești 
fie cu niște berbeci, cum se întîmplă în ca
zul oloiniței de dimensiuni mari din Volovăț— 
Rădăuți.

In general, uleiul se făcea din sămînța 
de cînepă, in, bostan și mai recent din floa
rea-soarelui. S-a mai făcut și din nucă și jir. 
După ce sămînța era foarte bine uscată la 
soare sau într-o tavă la foc, se pisa sau se 
măcina cu unul din mijloacele prezentate 
mai sus. După ce era bine zdrobită se cer
nea în scopul îndepărtării cojilor rămase 
nezdrobite și apoi se mai batea odată, pînă 
„se ținea boț". Se punea apoi într-o covată 
unde era frămîntată cam o jumătate de ceas, 
stropindu-se mereu cu apă caldă, „cît puteai 
suferi degetul". Se turna cam un litru de apă 
Ia un „mălai" de 5—6 kg. Se considera ope
rațiunea frămîntatului terminată în clipa în 
care sămînța „nu se mai ținea de mînă", pe 
mînă rămînînd numai uleiul. Pînă aici toate 
operațiunile erau făcute de cel care aducea 
sămînța la oloiniță, nefiind nici o lucrare 
care să ceară o anumită specialitate. Urmează 
prăjitul într-o tavă sau într-un ceaun. A- 
ceastă operațiune este foarte dificilă și o 
făcea „oloierul", de rezultatul ei depinzînd 
calitatea uleiului. In timpul prăjitului se eva
pora apa pusă peste sămînță, cînd a fost fră
mîntată, precum și cea care o conține în 
mod normal sămînța. In tot timpul acestei 
operațiuni, sămînța era amestecată cu două 
lopățele spre a nu se arde. Se considera 
prăjirea terminată în clipa cînd sămînța era 
atît de încinsă îneît nu se putea ține în 
mină. Acum se trecea la tescuirea propriu- 
zisă. Sămînța era „împachetată" în două 
„scutece" cam de 50 cm. p. fiecare și dată 
la teasc. De notat că aceste scutece erau în
totdeauna din lînă și nu din cînepă, spre a 
fi mai rezistente și a permite o filtrare mai 
bună a uleiului. „Prin scutecele de șiac iese 
numai streghea uleiului (calitatea I-a), prin 
țesătura de cînepă icșe și ce nu este bun din 
mălai, adică drojdia. Dintr-o cantitate d- 
5—6 kg. sămînță., cît se putea presa odată
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în oloinița de la Volovăț 
ieșea un litru și mai bine

Din turta rămasă numită 
sau roată se prepara urda, 
losltă ca aliment de către 
rile cele mai frecvente însă turta 
sită pentru îngrășarea porcilor precum 
hrana vitelor.

Tipul cel mai răspîndit de oloinița în 
dova este cel cu pene și berbeci. O aseme
nea oloință se compune din următoarele 
părți:

— doi stîlpi de susținere din stejar masiv, 
înfipți adînc în pămînt;

— broasca sau găvanul este de fapt teascul 
propriu-zis.

In interiorul găvanului se află ciubărașul, 
făcut din doage de lemn de frasin, „fiindcă este 
mai luciu și fuge uleiul", cum se exprima 
informatorul nostru. Ciubărașul este legat la 
cele două capete cu cercuri groase de fier, 
pentru a rezista la presiune și a nu plesni. In 
cazul cînd ciubărașul n-ar fi suficient de pu
ternic legat în cercuri de fier și ar plesni, 
exista pericolul ca broasca însăși să plesneas
că. Gaura în care se pune ciubărașul este căp
tușită cu tablă, iar fundul acesteia este ușor 
înclinat spre țeava prin care curge uleiul.

Intre doagele ciubărașului, pe marginile lor 
laterale, sînt făcute niște mici canale prin 
care se scurge uleiul. Fundul ciubărașului este 
pe o parte noted iar pe cealaltă are săpate 
trei șănțulețe late de 18 mm. și adînci de 
8—9 mm. Pe aceste șănțulețe la o distanță 
de 4 cm. una de alta se află niște găuri pen
tru scurgerea uleiului.

Peste sămînța pusă în ciubăraș se așează un 
tăbircel = (butuc) de stejar al cărui fund este 
de asemenea, căptușit cu tablă. Tăbîrcelul mai 
este prevăzut cu un inel metalic cu ajutorul 
căruia poate fi purtat. Peste tăbîrcel se pune 
«daogul, care este o chingă de fag de cca. 
80 cm. lungime și cca. 20 cm. grosime. Peste 
•daog vine săgeata — piesa care primește 
narcina de presare de la pene și o transmite 
prin adaog și tăbîrcelul asupra seminței. So- 
geata este mobilă, ea glisînd printre cei d' i 
stîlpi ai oloinițel In sfîrșit, chinga est, piesa 
tixă între cei doi stîlpi Ea nu permite pre
darea în sus. Penele se introduc intre chingă 
și săgeată. Prima fiind fixă penele vor ac-

GH. BODOR

Oloinită din Popești—Bacau

Teascul de la Belcești-lașiTeascul de ulei al lui Elena Singer - 
Romanii de jos, corn. Horez, - Argeș

Cea mai mică presă de ulei din muzeu 
(50 cm. lungime)

săgeții care este umblătoare, 
cu ajutorul berbecilor niște

pa- 
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bat 
sini

as- 
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ționa asupra 
Penele se bat 
ciocane masive din rădăcină de cireș. Se pre
feră cireșul fiindcă acesta crapă mai greu. 
Stîlpii berbecilor se învîrtesc in jurul axei 
lor și sînt legați de alți doi, înfipți în ”s- 
mînt, cu ajutorul unor verigi. Unghiul 
deschidere, deci distanța de la care se 
penele, este de cca. 1,5 m. Berbecii 
acționați de cîte doi bărbați fiecare.

Teascuri cu berbeci se mai găsesc și 
tăizi, fără să fie întrebuințate în Volovăț, 
bore, Căjvana, Gura Humorului și în 
părți ale Moldovei.

Oloinița cu grindă și șurub descoperită la 
Ruginoasa în 1960 este cea mai masivă din 
toate instalațiile de acest fel întîlnite pînă 
în prezent pe teritoriul - - - - - • ~
te confecționată dintr-un 
de stejar lung de aproape

Moldovei. Es- 
trunchi imens 

— —. . 8 m. și cu
o circumferință de 2,15 cm. Capătul gros a.l 
trunchiului este prins într-un ax între doi 
stîlpi, înalți de 2 m. și înfipți în pămînt circa 
4 m. Capătul subțire, terminat printr-o crăca- 
nă, pe care este „cusută" o piuliță tot de 
lemn, se sprijină pe un șurub (șurubul mare) 
gros, din tulpină de carpen. In locul de unde 
începe crăcana există alți doi stîlpi înfipți 
în pămînt de o parte și alta a grinzii, între 
care stă pe o porțiune de circa 1 m. de la 
pămînt în sus o lozbă mare de lemn pusă în

cap, pe care se sprijină grinda în poziția de 
repaus. Stîlpii au rostul să mențină grinda 
pe direcție atunci cînd ea — —
coboară.

Cum se presează:
Teascul propriu-zis este 

trunchi de copac, lung de 2 
și gros de 0.6 m. în care e făcută o scobitură 
— ciubărașul — în care se pune sămînța. In- 
vîrtind șurubul într-un anumit sens, grinda 

va ridica în sus. Acuma se încarcă teascul, 
pune apoi intre grindă și teasc un „pop* 
se dă drumul șurubului să se dezvîrteas- 
ușor. Grinda se lasă in jos prin propria 

_ greutate, apasă asupra acestui .pop* șl 
acesta asupra capacului care închide ciubăra
șul cu sămînța. determinind scoaterea uleiu
lui In acest moment întreaga greutate a 
grinzii apasă într-un singur punct asupra 
ciubărașului Ca presarea să fie și mai pu
ternică, dacă se invîrtește șurubul in sensul 
in care el s-a dezvîrtit cind grinda se lasă 
in jos. el se va inscrie prin piuliță, ridicin- 
du-se in sus. Intrucit aproape de pămînt, 
șurubul are o punte fixată de el. pe care sînt 
așezate niște imense pietre de moară, el se 
va ridica in sus cu tot cu pietre. La un mo
ment dat șurubul stă suspendat de grindă 
cu pietre cu tot, mărind --**-■ ——»■>»«*»
grinzii și deci determinind
sare.

Toată operațiunea poate 
singur om.

La acest tip de teasc < 
intuite și folosite legile fizicii, 
de-a face cu i_
foarte lung și c 
presării se 
care acționează în 
alta care acționează în sus,

'----- au fost admirabil
j„,.t _ ' In fond avem
un sistem de pîrghie cu un braț 

elălalt foarte scurt. In timpul 
creează două forțe egale, una 

jos asupra seminței, iar 
_______ tinzînd să smul

gă stîlpii din pămînt. De aceea, aceștia erau 
vîrîți în pămînt cca. 4 m., iar la adîncimea 
de 2 m. mai era creată o rețea de stîlpi 
mai subțiri, puși pe orizontală, ca să se mă>- 
rească suprafața de pămînt solicitată în timpul 
presării.Piesele mult solicitate la această piesă 
sînt șurubul și piulița. De aceea, aceste piese 
au fost schimbate foarte des. (menționăm, 
în treacăt, că filetul lor a fost făcut din 
topor, nu la strung. Ca să se evite această 
uzură au fost găsite unele rezolvări foarte 
ingenioase. Pentru șurub, de pildă, acea 
„punte de odihna" are rolul să preia sarcina 
lui atunci cînd presa este în repaus, îneît 
grinda nu mai apasă pe el spre a nu-i rupe 
filetul. Și mai ingenios a fost rezolvată pro
blema piuliței. Acesteia prin întrebuințare i 
se lărgea foarte mult gaura cu filetul, tre
buind să fie mereu schimbată. De aceea, ea 
a fost făcută din două bucăți alăturate prinse 
prin niște șuruburi metalice. Atunci cînd ea 
se lărgește, cele două părți ale ei sînt de
montate și cioplite cu toporul în partea lor 
interioară. In felul acesta ele se apropie din 
nou, micșorîndu-se gaura filotullui, piulița, 
putînd fi întrebuințată multă vreme.

Un exemplar absolut identic, dar de di
mensiuni mult mai reduse, mai exista în

Belceșli — Hîrlău.
pe același principiu funcționează și 
descoperit la Belcești — Hîrlău

m. lungime), în anul 1962. Aces- 
în locul șurubului de lemn o roată

1962 în
Cam 
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mare ca cele de Ia fîntîni, iar în schimbul 
pietrelor de moară un șurub metalic care, 
trecînd printr-o grindă așezată sub teasc și 
prin grinda de deasupra aduce un plus de 
presare, prin prinderea teascului ca într-un 
clește.

Semnalăm, de asemenea, faptul că spre deo
sebire de alte provincii ale țării, unde tipu
rile de teascuri sînt foarte mult asemănă
toare cu cele pentru vin, în Moldova acestea 
din urmă sînt deosebite, avînd de regulă 
două șuruburi. In schimb, teascurile moldo
venești cu pene sînt identice cu cele pentru 
ceară, care au o vechime considerabilă, cu
noscut fiind faptul că albinăritul a fost foar
te răspîndit în Moldova în timpul orînduirii 
feudale. Din aceste teascuri de ceară, cre
dem noi, s au și dezvoltat cele pentru ulei, 

Asemănări pînă chiar la identitate, există 
în schimb cu teascurile de ulei oltenești. 
Cu prilejul unei cercetări a acestei teme în 
Oltenia subcarpatică, prilejuită de Muzeul 
Brukenthal pentru sectorul din Dumbravă, la 
care a participat și subsemnatul s-au întîl- 
nit clteva exemplare din care reproducem un 
exemplar.

De asemenea, teascul cu grindă, se întîl- 
nește în Transilvania, denumit „urs", dar fo
losit pentru vin. El există și în Maramureș, 
folosit tot la extragerea uleiului. Cu unele 
miri modificări s-a întîlnit în Novaci—Olte
nia. La fel, teascul cu roată de la Bclcești 
se găsește într-o variantă mai simplă în sa
tul Frîncești, comuna Peșlișcani—Tg. Jiu.

Ce semnificație au toate aceste fapte? Ele 
atestă unitatea culturii populare românești din 
toate provinciile țării noastre, unitate bazată 
pe ușoare diversificări regionale care nu fac 
de fapt, decît s-o întărească. Circulația va
lorilor culturale s-a făcut neîntrerupt între 
aceste provincii, iar faptele prezentate aici 
nu sînt decît mici frînturi în sprijinul aces
tui lucru.

In general, teascurile a căror pene verti
cale sau orizontale erau bătute cu maiul sau 
cu toporul au fost folosite în cadrul gospo
dăriei feudale închise. Deși de dimensiuni 
mici și destul de șubrede, ele 
presiunea pe care le-o imprima 
singur om.

Teascurile mari, cu berbeci sau
au devenit, cum am mai arătat, instalații 
scmiindustriale, proprietarii lor obținînd, sub 
formă de uium, venituri importante de pe 
urma lor. La aceste instalații se producea 
mai mult ulei decît la teascurile simple, ele 
deservind nevoile unui sat sau a unui grup 
de sate. Necesitatea acestora s-a simțit mai 
ales după introducerea iluminatului cu ulei 
în orașe, precum și în industrie. După ce 
uleiul a fost înlocuit în iluminat cu gazul 
petrolifer, numărul lor s-a restrîns, ca apoi 
să sporească din nou după ce s-a introdus 
pe scară largă cultura florii-soarelui (după 
anul 1900). De la această dată uleiul vegetai', a 
început să joace, de altfel, un rol tot mai 
important în alimentație, grăsimile animale 
nemaiputînd acoperi nevoile unei populații 
de cîteva ori mai numeroase decît cu se
cole în urmă.

rezistau la 
forța unui

eu grindă,



PREOCUPĂRI IM DOMENIUL DESCOPERIRII,
PĂSTRĂRII SI VALORIFICĂRII

Costum femeiesc din zona lașului

In complexitatea forme
lor și metodelor muncii cul
tural-educative de masă din 
județul Iași, o prezentă tot 
mai vie și-o aiirmă activi
tatea muzeistică din mediul 
sătesc. In școli, cămine cul
turale pot ii intilnite inte
resante înjghebări muzeale 
pe diferite profile : arheo
logie, numismatică, științe
le naturii, etnografie etc.

Pe linia dezvoltării dra
gostei pentru trecutul nos
tru istoric și cultural, pen
tru descoperirea, păstrarea 
și valorificarea unor pre
țioase vestigii, Comitetul de 
cultură și artă al județului 
Iași, în colaborare cu In
spectoratul școlar județean, 

a organizat un concurs al 
muzeelor, colturilor muzea
le și al colecțiilor perso
nale.

Cu toate că n-a cuprins 
în totalitate munca de cer
cetare a tezaurului muzeal 
de pe teritoriul județului, 
concursul a stirnit in
teres și a condus la 
organizarea unor muzee 
sătești care funcționează 
în prezent în școli și Ia 
unele cămine culturale, ca 
de pildă, Ia Trifești—Lunca- 
Prut unde, într-un timp re
cord, a luat ființă un mu
zeu cu profil complex, pre
cum și muzeul școlar din 
Lețcani înzestrat cu piese 
de arheologie și numisma
tică.

La primul concurs al mu
zeelor sătești, juriul jude
țean care s-a deplasat în 
comune a acordat premii 
Muzeului școlar din Lețcani 
și a celui de la căminul 
cultural din Lunca-Prut și 
mențiuni speciale colecției 
școlare de la Probota și co
lecțiilor personale ale pro
fesorului V. Mihalache de 
la Valea-Seacă și învățăto
rului lrinei de la Miroslă- 
vești.

Aceste preocupări au cre
at o atmosferă prielnică pen
tru dezvoltarea activității 
muzeale in satele județului 
nostru, stimulîndu-se iniția
tivele locale.

Astfel, sînt în curs de or

ganizare interesante muzee 
și colțuri muzeale în spe
cial la Tansa (etnografie și 
olărit), Cucuteni (arheologie 
și numismatică), Cornești 
(Casa memorială Dimitrie 

Anghel), Cotnari (profil com
plex) etc.

Apariția acestor muzee, 
rod al grijii pentru desco
perirea și valorificarea bu
nurilor culturii materiale și 
spirituale a poporului nos
tru, ridică în prezent pro
blema permanentizării acti
vității lor, a dezvoltării lor 
în perspectivă, fenomene 
care trebuie luate în stu
diu de activiștii noștri cul
turali și colective de spe
cialiști.

A A i»<i t* A A i"s i'
Izvoade din zona lașului din colecția personală : Elena Nicoară și Elena Cuparencu
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Exponate ceramice din Poiana Deleni
Muzeul memorial „C. Negruzzi’’ din satul Lunca-Prut (Trifești)



VASILE BARAN

22 DE OBSERVAȚII
1

fmbllnzitorul stăplnea, în arenă, zece tigri și lumea îl 
aplauda înmărmurită :

— Ce face 1 Cum face ?
Și abia mai pe urmă s-a văzut că Imbllnzitorul nu 

lucra, de fapt, decît cu unul, cu cel mai fioros care, la 
rindul lui, rlnjea la altui și, altul, Ia cel de dincolo de 
el, și cel de dincolo de el, la cel de dincolo de el...

2
Unul Înota Intr-un ocean, altul Intr-un lighean.
Cel din lighean, firește, li era superior fiindcă, spre 

deosebire de cel din ocean, el li vedea ligheanului mar
ginile.

3
Pleclnd în țările calde cioara fu găsită, la numai 

patru zile, splnzurată de-un cocotier.
La anchetă s-a stabilit că nu știa limba engleză.

4
Printre pești, a căror muțenie devenise proverbială, 

unii s-au dovedit a fi adevărați palavragii.
Rămîne numai de stabilit ce anume Iși comunică ?

5
Liniile slnt de trei feluri:
linie dreaptă, adică drumul cel mai scurt Intre doua 

puncte;
linie curbă, adică drumul cel mai lung, drum de 

slrmă muiată de căldură ;
și linie frlntă, de om, care merge In zig-zag.
Dar între care și intre care punct ?
Asta nu ne privește. Punctele nu le punem noi.

6
Amlndoi stăteau In aceeași Încăpere, un fel de hot 

sau de salon, unul purtlnd pe umeri o haină cadrilată, 
fiind adesea recunoscut după ea, celălalt — o pelerină 
sau o husă pe care, in zilele de ocazie, și-o arunca și 
cînta arii din „Traviata".

Stăteau amlndoi In aceeași Încăpere și nu știau ni
mic unul despre celălalt, și nici despre propria lor exis- 
tență, fiindcă unul era cuierul, iar celălalt pianul.

f
Cămilei i s-a cerut să treacă ața prin urechile acu

lui și s-o dea repede croitorilor și ea și-a umilat nările, 
indignată, și-a aruncat-o sub copite :

— Era vorba că trec eu, nu ața I
8

O, prin cite trecuse frumosul cerb din munții vi
neți și cite poeme s-au scris în cinstea lui iără ca el 
să le fi putut cunoaște I

Tlrziu l-am întîlnit doar coarnele lntr-un hol de 
casă ținlnd loc de cuier, la iei fără să fi știut de ele.

9
Pictorul a făcut pe plnză un copac, adică o broasca 

țestoasă din slrmă ghimpată pe care, dacă o vedeai, ai 
fi putut să spui foarte bine că e un bec atirnat de coada 
unui păun.

tn fine, criticul s-a descurcat destul de bine, ba 
chiar a avut și succes, mai ales că pe-acolo, prin expo
ziție, nu erau decît el și pictorul.

10
Văzlndu-se pe sine și bătlnd cu ciocul în afară 

puiul s-a Înfricoșat. A auzit atît de multe despre viață 
că n-a mai vrut să iasă din coaja oului în care s-a 
născut.

11
fată, acest copil, n-a luat din Ulmul cu gangsteri obi

ceiul de a umbla cu pistoale și nici de a umple cartierul 
cu urlete și nechezat de cai. Dimpotrivă, filmul, fiind teh- 
nicolor, l-a Învățat să roșească.

12
O dată cu seara peștii se retraseră pe fundul apei, 

sub răgălii.
— Oh, bine că s-au dus! orăcăită broaștele, rămase 

deasupra, tn silrșit o să avem și noi puțină liniște.
13

Băiatul a Învățat să-și construiască singur un acor
deon.

Dar în același timp să strice și pianul de Ia care a 
luat clapele.

14
Vulpile pot dispare, dar nu și ideea de șiretenie. E 

atît de prețioasă Incit ar prelua-o și măgarii.
15

De obicei iepurii trăiesc pe clmp și in păduri. De 
aici și numele lor de „iepuri de clmp“ și „iepuri de 
pădure'.

Dar există și „iepuri de casă".
Și tot așa există „vulpi de casă", „urși de casă", 

„șobolani de casă".
Bineînțeles că atunci cînd cei cu casa a pățit ceva 

sau s-a auzit că a pățit ceva, iepurii, urșii, vulpile și 
șobolanii se mută repede Ia altă casă.

16
Pe vremea clnd nu erau avioane unul îi spuse celui

lalt :
— Ce-ar fi să inventăm un avion ?
—- Ar ii ceva ! zise celălalt.
Și au inventat avionul.

17
Pe clnd era mică, femeia aceasta a înghițit un șarpe, 

dar nimeni n-a știut.
Nenorocirea a descoperit-o tlrziu, după ce s-a mări

tat, bărbatul ei.
18

fnotlnd prea departe, marea și-a deschis gura gata 
s-o Inhațe.

Și a venit salvamarul cu fața Iui bronzată și mușchii 
de parchet.

Și abia după ce a fost scoasă la mal, fata s-a Înecat.
19

Am întllnit pescari punînd în undițe niște glngănii 
din plastic produse pe scară industrială.

Și m-am glndit :
Cit de mult s-au prostit peștii 1

20
Și astăzi sînt Încredințat că, lingînd pila și bucu- 

rlndu-se de dulceața propriului său singe, pe banda ner
voasă din creierul pisicii se Înregistrează figuri de șoa
reci morți.

Deci, pisica glndește.
21

De pe stîncă, vulturul se repezi în spinarea unui 
miel, și-l duse în văzduh. Văzîndu-I, vlnătorii iși ră
suciră puștile In sus și mielul căzu pe o claie cu fin 
Înconjurat de turmele de oi:

— El el 11 vedeți ?
Șl toată viața mielul, ajuns acum berbec trăi po- 

vestindu-și zborul său eroic peste munți.
22

Pescarul Iși lăsă undița Înfiptă în mal și intră In 
apă să facă o baie. Peștii, fericiți că-1 întîlniră, li pro
puseră să le fie el conducătorul în lupta pe care-o duc 
de-atlta vreme împotriva undiței.

Cînd autoarea acestui masiv 
roman i-a prezentat cîteva 
fragmente din el poetului Va
sile Voiculescu, acela, aflat în 
plină elaborare a prozelor sale, 
a manifestat un entuziasm de
osebit fată de paginile citite. 
Nu mai puțin entuziaști se a- 
rată Alexandru Piru și Ov. S. 
Crohmălniceanu, pentru a nu 
mai numi decît pe încă doi din
tre mai mulții și viu surprinșii 
cititori ai romanului înainte de 
apariție. Surpriza tinea, proba
bil, atît de calitatea în sine a 
cărții, cît și de hotărîrea tîr- 
zie a autoarei de a aborda 
proza și încă o proză de atari 
dimensiuni, acest prim roman 
al Elenei Iordache-Streinu (scris 
mai de mult) însumînd 671 de 
pagini, culese cu mare chib
zuință tipografică. Fiindcă res
tul opiniilor (cîteva emanind 
de la mari autorități în mate
rie) au rămas deocamdată o 
raie, să ne oprim o clină la 
cele exprimate de Al. Piru si 
Ov. S. Crohmă’niceanu, aceștia 
notînd, pe drept. în cuvintele 
cu care însoțesc cartea, nu
mele Iul Rebreanu. aparenta 
balzaciană a acesteia, .amin
tind prin compoziție si factură 
cele mai prestigioase modele 
ale genului* și învederând. In 
același timp. ,o autentică nou
tate". .Din tot ce se întlmpiă 
In această vastă reconstituire 
de viată se Impune un puter
nic sentiment al destinului", 
îsi Încheie ultimul dintre exe- 
qeti succintele dar substanția
lele sale caracterizări. Chiar 
fără a cunoaște si alte opinii 
îpe una îm! vot îngădui a o 
denunța mai Încolo, In partel. 
gestul care se impune in chi
pul cel mei firesc fată cu es>~ 
menea recomandări constă In 
lectura romanului. Aceasta, o- 
dată începută, decurge Tn chip 
normal, degustătorul de na- 
gir.i de excepție găsind *des*a 
prilejul $i răqazu! reluării k>r. 
fără a se întreba numaideclt 
înainte cit mai este ?

Căci dacă Păuna Elenei lar- 
dache-Streina se înscrie tipo
logic femeilor pe care Loei- 
nescu. vorbind de Chiajsa lui 
Odobescu. le numea bărbați 
atinși de acea Lmpotenția «u- 
liebris, de care pomenea Tacit 
cînd se referea la virila Livia. 
ea-și păstrează un specific al 
reacțiilor, un gust al vieți, si 
o înțelegere a acesteia, care-t 
conferă o individualitate in- 
confundabilă. Astfel, în set=a 
ei devorantă de a ajunge, de 
a se îmbogăți, această mehe- 
dințeancă frumoasă, și, cu vre
mea, tot mai aprigă, trece pes
te orice. Peste orgoliul de so-

tie, peste întelegerea-i față de 
copii, peste dragostea fată de 
sot, pe care-1 expediază fără 
șovăire de-acasă îndată ce 
simte c-ar trebui să împartă 
cu el puterea asupra bunuri
lor dobîndite, trece, în fine, 
peste tot ce este grație și fe
minitate în ea, adunînd o a- 
vere enormă care-o împinge 
plnă la urmă și pe ea însăși 
în neființă, după ce acționa
se despărțitor asupra celor șap
te copii ai săi și asupra nesta
tornicului In statornicie soț 
al ei. In fond, și aceștia sînt 
gîndiți de ea ca niște sui-ge- 
ner.s proprietăți, a căror ad
ministrare îi scapă însă ade
sea printre degete. întocmai 
ca Vidra, care vedea în bărbat 
un braț al puterii de care era 
nesățioasă. Păuna vede în 
Gheorghită al său și cel pu
țin în ilegitimu-i fiu mai mare 
dacă nu și în ceilalți, un mij
loc de cuprindere a averii, de 
înrudire cu cei de vază, de 
pătrundere și dominație; iar 
cînd toate aceste achiziții li 
sînt cit de cît chestionate sau 
ajung In pericol de a fi di
minuate. stringent caracteriza
ta Pă.ma. nu-și mai găsește lo
cul.

Dar destinul acestei extra
ordinare energii feminine se 
Împlinește, cel puțin psiholo
gic. pe un făgaș mai puțin 
obișnuit. Mai Intîi că setea ei 
arh frit; vă are o anume naivi
tate e gindită și asumată fi
resc. ca un mijloc de a spori 
viata însăși și de a-i atenua 
IcviturEe asupra ei șl asupra 
celor din pre=jmă-L Se înțe
lege, perspectiva autoarei e 
alta, neumbrită de efuziuni și 
vehemente ceea ce dă paginii 
un plus ds relief, personaje
lor un spațiu de mișcare re
marcabil. iar evenimentelor o 
densitate prin nimic căutată. 
AnoL personajul central, dim
preună cu celelalte ale cărții, 
e proiectat pe un fundal so
cial pe care Elena lordache- 
Streinu îl trasează cu indiscu
tabilă Indetnînare și în care 
această femeie amuțind de 
Vitoria I -pan (vezi drumul ei 
din Lunca Metrului pînă la 
București In căutarea bărba
tului smintind Intr-atltea pri
vințe de cel al soției lui N<*- 
chifor din Baltagul) Iși vali
dează întreprinderile. Iar ob
servațiile asupra acestui me
diu, adică, în principal, asu

Focul
Cum să dezleg semnele pe care mi le fac 
văpăile-acestea ?
Nerăbdarea unei desăvîrțirî
sau tăgada cristalelor, 
refuzul trădătoarei deplinătăți ? 
Purificarea căzutelor chipuri

sau iureș de aripi aprinse 
pentru nevăzutele altfel de suflete 
adastind in pragul imposibilului î 
Sau graba poate, 
biciuirea timpului prea egal cu el însuși 
pentru ca să ajungă din urmă eternitatea 
de mult pierdută undeva peste margini

Consumate de-un nedeslușit nesaț 
puteri abstracte unduitoare 
nasc un alt spațiu 
care mereu se depășește.

Și nimeni nu-l poate locui,

nimeni asemeni zeului unic.

Incertitudine
Și dacă am mușcat soarele portocalelor 
și fructul nocturn al statuilor, 
dacă am strigat toate cuvintele și toate 

culorile,

dacă am vegheat nașterea cristalelor 
dansul meduzelor
și jocul oglinzilor

tot n-am aflat taina de a deschide 
semnele 

n-am găsit cuvîntul care să izbăvească 
monadele.

Pretutindeni mă întîmpină cele patru 
elemente

în travesti.

Cineva de dincolo îmi tot trimite cuvinte 
cercind să găsească un pseudonim de aur 
incertitudinii mele de singe.

Cintec pe turnuri
De mult timp infideli 
rimei dinții.
Poate că singele nostru a ars 
desenul facerii.
Și acum încercăm puțin contur 
pe verdele exilului : 
asonantă geometrie înfruntînd 
nebuloasa oarbă care sfîșie albastrul 
absurdei tăceri.

Dar nici unul din noi nu va izbuti 
să fie ipoteza însfîrșit demonstrată 
a luminii.
De aceea înlocuim certitudinea 
cu-un strigăt, un spasm sau un fulger.

PĂUNA Și COPIII El
pra evoluției satului mehedin- 
tean și a mentalității oameni
lor lui pînă la ultimul război 
sînit ele însele de o fină și ex
presivă consistentă. Așa, de 
pildă, sesizarea noii dinamici 
rurale, prefigurată de eveni
mentele de la 1907 și deter
minată într-un cbip mai vigu
ros de primul război mondial, 
ca și de conflictul ireductibil 
dintre noile și vechile gene
rații, este de natură a spori 
interesul pentru această fres
că desfășurată pe spații mari. 
Tot ele te fac să treci peste 
anume confuzii temporale ale 
cărții, ori peste un capitol 
ce-mi pare a se face de pri
sos printr-un soi de neaștep
tat demonstrativism, cum e 
acela al întoarcerii după zece 
ani a fostului argat Istin în 
sat, și să admiri știința re
plicii, care stă pe un spațiu 
de gîndire de putini sesizat la 
țărani, să reții simțul ceremo
nialului pe care-1 evidențiază 
lumea mai veche a cărții, dra
mele ei laterale, cum e aceea 
a lui Ion, ori conflictele de tot 
felul ce-i marchează structura 
arborescentă.

Vladimir Streinu, căci a lui 
părere îmi iau libertatea a o 
transcrie sumar aici, era sur
prins de vigoarea romanului, 
de tensiunea desfășurării lui, 
de acuiatea observației și de 
forța de stăpînire a materiei 
de către autoare, manifestîn- 
du-și expres regretul că anu
me convenții îl opreau a scrie 
despre carte. Păuna îi amin
tea de Mara lui Slavici și era 
și el de părere că o linie către 
proza lui Pavel Dan s-ar pu
tea duce, după cum natura
lismul liric al unor capitole 
(unul citit admirabil de el în
tr-o seară într-un cerc re- 
strîns), semnificația vreunui 
detaliu, sobrietatea limbajului, 
cîte o aluzie la cine știe ce 
întîmplare reală, îl făceau să 
stăruie cu îneîntare în preaj
ma acestei «cărți puternice, de 
o expresivitate reprezentativă, 
care m-a uimit". Dar un 
schimb de impresii pregătit în 
taină și pe care magnetofonul 
s-5-1 înregistreze cu discreție 
documentară; n-a mai fost, 
mm se credea, cu putință, du
pă cum nici o restituire a tu
turor impresi lor sale aici nu 
e posibilă. In orice caz, deru
larea înceată dar sigură a eve
nimentelor. intriga bine con

dusă, o interesantă punere în 
paralel a destinelor (bătrîna 
boieroaică — Păuna; aceasta 
— Păunica), priceperea în a 
sugera transmiterea ereditară 
a datelor temperamentalo-ca- 
racterologice (Gheorghiță și 
fiul său Ioniță, spre exemplu) 
și diferențierea acestora (Pău- 
na-Preda), în a recrea atmos
fera de vrajă în cadrul că
reia luciditatea și rațiunea își 
slăbesc puterea (ca în scene
le din casa lui Herman sau, 
mai ales, în cele ce evocăl 
pierderea fecioriei de către 
Florica), surprinderea semnifi
cativă a înstrăinării dintre ge
nerații, dintre frați porniți pe 
drumuri deosebite etc. (vezi 
cheful organizat în luncă cu, 
participarea strict formală a 
tuturor copiilor Păunei) sînt 
lucruri pe care îi făcea plă
cere să audă că i-au impre
sionat și pe alții și să discu
te pe marginea lor. De altfel, 
între multe altele, îndeosebi 
acestea îi infuzează cărții den
sitatea remarcată de Crohmăl
niceanu, care stă, de aseme
nea, și în înfățișarea unei mari 
diversități de pături sociale, 
de la boieri de tară, la ne
gustori de cai, cerealiști, po
liticieni, meseriași, mahalagii, 
indivizi din lumea interlopă 
etc., care, alături de țărani, 
văzuți mai puri și mai stator
nici decît toti în gîndurile și 
faptele lor, configurează o ex
presie veridică a societății vre
mii. Rotația anotimpurilor, în
frățirea omului cu orizontu
rile lumii lui, un acut simț al 
realului, al germinației și mai 
ales un energetism urmărit cu 
luciditate în dezlănțuirile lui, 
conferă romanului o vigoare 
puțin obișnuită, vigoare susți
nută pe tot parcursul de un 
dar al expresiei, supraveghea
tă cu calm și spirit critic, 
care-i dau acea notă de flu
viu ramificat pe ample întin
deri. Elena Iordache-Streinu 
debutează astfel, cu un roman 
semnificativ atît în sine, cît și 
prin gîndurile și asociațiile ce 
le stîrnește și anunță, în ace
lași timp, o vocație epică — 
de calmă și bine ritmată res
pirație.

GEORGE MUNTEAN
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GEORGE POPA
Un fulger veghind
ca teama înaltelor turnuri albe
la cele patru zări ale imposibilei aventuri 
— să rămină întreagă.

Oglinda

Dintiiul era singur.
Atunci el inventă oglinda și se multiplica 

la infinit.
Iși dădu seama că nu izbutise decît să 

fie de o infinitate de ori singur.

Dar cind să părăsească jocul, el văzu cu 
stupefacție că imaginile răsfrînte nu-l mai 
ascultă, se revoltă și fac,, gesturi inedite. 
Și, la un moment dat, evadară din oglindă. 
Ele inșfăcară pe bătrînul mag și-l arun

cară în locul lor în oglindă.

Dar magul nu putu să execute gesturile 
uzurpatorilor.

Erau gesturi de o clipă
Ori, el nu știa să facă decît gesturi cu 

puteri eterne.
oi 

due 
Noii stăpini se mîniară cumplit, hotărfră 

să-l ucidă și sfărîmară oglinda.
.ibiqqilirt'l 
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fragmentarium

REZISTENTA UMORULUI:

GH. BRĂESCU
Intr-un anumit înțeles, lite

ratura lui Gh. Brăescu (de la 
a cărui naștere, la 30 ianua
rie 1871, a trecut un secol) e 
semnificativ autobiografică; 
în alt sens, prin absența am
biției literare, creația umoris
tului se desfășoară oarecum 
sub semnul amatorismului și 
e de presupus că dacă războiul 
nu l-ar fi întrerupt cariera de 
ofițer, scrisul nu l-ar fi ten
tat sau n-ar fi avut răgaz pen
tru el. Rămas infirm pe front 
(fără brațul drept), prizionier 
în Germania, Brăescu scrise 
schița Vine doamna și dom
nul gheneral pentru a o citi 
captivilor români din laqărul 
de la Stralsund, între care se 
găseau Dimitrie Nanu și Horia 
Furtună. După război, primul 
ti înlesni apropierea de E. Lo- 
vinescu care, entuziasmat, îi 
oferea paginile Sburălorului, 
susținîndu-I concomitent în 
calde comentarii critice. Deși 
a publicat și romane (Moș 
Belea, Conașii, Margot) și a 
fost tentat de teatru, vocația 
scriitorului e schița umoristi
că bazată pe exhibarea inte
ligentă a unui fragment de 
viață. După Vine doamna și 
domnul gheneral din 1918, 
peste zece volume urmară în 
ritm strîns, asigurînd fostului 
maior de infanterie (mutat o- 
dimoară prin toate garnizoa
nele) o notorietate ce egala 
sau depășea pe acea a lui 
Al. O. Teodoreanu, alt umo
rist.

Prima impresie la lectura 
schițelor lui Gh. Brăescu e a- 
ceea de naturalețe, faptele 
fiind relatate cu maximă con
cizie, pe viu, încît anecdota 
pare înregistrată fără inter
venția scriitorului. Lecția .mo
mentelor" caragialiene a fost 
asimilată deplin, debutantul 
matur fiind un excelent autor 
de instantanee, unele, mici 
stenograme transcrise cu gra
ție. In mod practic, nu se poa
te vorbi de un debut propriu- 
zis. La aproape cincizeci de 
ani, după o viață agitată, 
scriitorul aducea în schițele 
'lin ambianța cazonă o sigu
ranță de narator clasic Umo
rul lui A. Bacalbașa era fa
cil și caricatural, în orice caz

ținea de forme elementare. La 
Brăescu, rîsul e în același 
timp replică, neadeziune, în 
esență rezultat al unei atitu
dini deliberate în fața reali
tății. Nu trebuia decît o ac
centuare mai puternică, pe 
anumite direcții, pentru ca re
sortul comic să frizeze tragi
cul, (ca la M. Sadoveanu și 
Brătescu-Voinești) trăsătură 
ce-1 situează în categoria u- 
moriștilor reflexivi. în succin
ta afirmație .Ador pe C.e- 
hov", trebuie să se vadă as
pirația către un umor serios, 
în care rațiunea expune 
sancțiunii tot ce tulbură echi

librul logic, deformînd sau 
inversînd normele.

Sursă inepizabilă de umor e 
în special armata dinainte de 
primul răboi mondial, văzută 
ca instituție în sens larg, de 
la grosul trupei alcătuit din 
țărani pînă la ofițerul în sute 
de variante, în majoritatea 
cazurilor mărginit osificat, 
redus la cîteva automatisme. 
Obedienta ofițerilor e proble
mă de disciplină mecanică, 
motiv pentru care generalul 
X, .fost multă vreme atașat 
militar la Paris", .sufletul 
cozeriilor de salon", reacțio
nează neobișnuit: .— Să fu

gim, îți spun... De șase luni 
de zile de cînd comand di
vizia, nu mă contrazice ni
meni. — Vai, cît m-am spe
riat... (intervine o amică). 
Dar de ce te superi ? Eu cred 
că trebuie să fie foarte co
mod! exclamă ea liniștită, rî- 
zînd cu ochii umezi. — Co
mod ? bravo I Dar înțelegi tu 
ce înseamnă să ai zilnic a 
face cu resemnații car? aștern 
sugativa și aprobă orice enor
mitate?" (Dureri mărunte). 
Aici nu e însă umor, ci pre
text de dramă. Un colonel 
vrea să treacă drept receptiv 
și propune să se experimen
teze metoda căpitanului Mas- 
sacrier, potrivit căreia «se 
poate pregăti pentru război un 
soldat în cincisprezece zile". 
Soldatul cu care face expe
rimentul în fața ofițerilor nu 
pricepe însă nimic din ce i 
se spune. ,Și cîteva palme 
fulgerătoare, (colonelul) brăz- 
dă figura de ceară" a nenoro
citului. .Pentru cei rămași cu 
frunțile plecate, metoda lui 
Massac r ier nu era nouă' (Me
toda nouă). O schiță excelen
tă din aceeași sferă de preo
cupări, e Legea progresului, 
înțepenit în rutină, sclerozat, 
alt colonel susține superiori
tatea .pasului prusian", ad- 
monestlnd pe un caporal care 
nu se lasă convins : .Uite așa 
se merge, mă (pornind:)... 
zang! ... zangl... i-au-zi !... 
i-auzi /... Dacă calci așa 
cum calci tu, crapă praporele 
în tine, se zdruncină creierii 
în cap, mă! Dacă mergi așa 
cum îți arăt eu, ți se des
chide inima, ți se curăță min
tea, ți se luminează orizontul. 
Unde mai pui că așa cum îl 
faci tu trebuie să te oboseas
că al dracului". Cînd cei doi 
fac ocolul căzărmii, spre con
vingere, iar caporalul nu se 
dă bătut, argumentul colone
lului e bătaia. .Colonelul a 
plecat apoi în pasul prusian, 
clătinînd din cap, ducînd cu 
el .legea progresului" satis
făcută" (Legea progresului).

In fond, schițele lui Gh. 
Brăescu se integrează într-un 
vast film documentar, în care 
adularea, viclenia, incultura, 
venalitatea, arivismul sînt vă
zute de un ochi scormonitor. 
Nici un alt cronicar din e- 
pocă n-a beneficiat de cali
tatea de observator ingenios a 
acestui creator de scene sa
vuroase. Sch țele privind fa
milia burgheză, instituțiile, 
moravurile nu mai au, în ge
nere, același ritm, deși auten
ticitatea nu le lipsește. Din
colo de proza scurtă, — ca 
autor de romane, umoristul a 
ratat.

CONST. CIOPRAGA

POȘTA REDACȚIEI
Aristotel Purcărelu, Craiova
De astă dată nu-mi mai trimiteți poezii și proză, ceea 

ce e toarte drăguț și Înseamnă cu siguranță un progres 
din partea dvs. Mă tratați în schimb cu drastice obser
vații asupra modului in care Înțeleg să țin oceos.d ru
brică i mă invinuiți mai cu seamă pentru lipsă de umor. 
Îmi recunosc defectul și vă recomand, iubite Ar:s:a el. 
dacă vreți neapărat să vă amuzați, să vă recitit: Doezii.e 
și proza de care eu, lipsit fiind de simțul umoruiu:, ax-a» 
dori sd nu mai am parte în veci de veci.

Gheorghe Simon, Agapia, jud. Neamț
Manuscrisul dvs. este suficient de cuprinzător pe.t'rj a 

ne putea forma o opinie fermă. Fiind vorba de un vc 
de poezie, cu nimic mai prejos (dar nici cu nimic ad 
presus) decît media volumelor de poezie editate, a ex
prima și argumenta părerea noastră Înseamnă a brac:-sa 
pe domeniile criticii literare. Sfătuindu-vă deci să cvcji- 
sați manuscrisul unei case de editură, vă comunic că mie 
nu-mi plac poeziile dvs., și ca atare nu le propun redac
ției spre publicare. Faptul cd aveți unele imagini noro
coase, pasaje întregi de poezie adevărată, nu salvează 
anosta masă greoaie și amorfă, constînd din clișee cu
rente (acestea sînt la dvs. chiar mai abil camuflate decît 
Ja mulți autori de volume apărute).

Dinu Moroșanu, Iași
Vă mulțumesc pentru vorbele bune. Trebuie sd vă spun 

Insă că greșiți cînd presupuneți că am semnat mal Îna
inte U. M.; eu țin această rubrică lncepînd abia cu nr. 
2 (257)/1971 si semnez cu numele meu. In ce privește 
poeziile din ultimul plic (de altfel și singurul pe cate 
l-am primit eu), cred că aveți o reală sensibilitate, pre
cum și oarecare experiență poetică, deși expresia rămlne 
pedestră, ea nu este pe măsura trăirii. Oricare din cele 
patru poezii este foarte aproape de a fi reușită, dar în 
iiecare se amestecă ceva care o scoboară brusc In desuet 
sau derizoriu. Rețin „Fiecare brad* și, dacă mai trimiteți, 
dactilograiiați-vă manuscrisele sau cei puțin scrieți mai 
citeț.

lonescu Ștefan, Ocna Mureș
Din versurile dvs. răzbate un simț al melodiei care ea 

cred că este esențial pentru poezie. Din păcate, majori
tatea celor trimise sînt la un nivel stilistic arhaic; cea 
mai bună — „De primăvară*. Cred că un progres s-ar 
putea produce prin lecturi din poezia modernă.

Nicolae Călin, Iași
Vă este necesar un eiort spre concentrare; la dvs. 

există un grăunte de poezie, dar el e diluat lntr-o oca 
de apă chioară.

Horia Luipu, Mediaș
Se vede o cultură poetică, precum și anumită abilitate 

cîșligată probabil prin exercițiu, de a scrie versuri. Fie
care din cele cinci poezii poate fi considerată onorabilă, 
dar s-o luăm în atenție pe cea mai bund dintre ele, „Cum
păna*. Primul vers ne întîmpină cu o formulă vidă : „In 
zarea mea primară* Poezia din ultimii ani a uzat pînă la 
tocire acest cuvlnt. Incit el compromite și următoarele 
două versuri, care altminteri sini corecte: „Stăpînește o 
cumpănă / Pe fildeșul unui salcîm*. Strofa a doua sună 
astfel: „Cu pliscul in apă / Sd n-o dezlege vîntul, / Pare 
un cocor / Intîrziat, / Ca să-mi pescuiască / Copildria". 
Dvs. construiți o imagine — cumpăna ca un cocor cu 
pliscul în apd; această imagine, acceptabilă, este redusa 
la nimic prin explicația .Sd n-o dezlege vîntul". Altmin
teri strofa ar fi izbutită. Veți putea spune că procedeul 
de a diseca o poezie în versuri și imagini ar duce la 
pierderea din vedere a efectului pe care ea 11 urmărește 
ca Întreg; și ați avea dreptate dacă ar ti vorba de acel 
gen de poezie care Învăluie lent cititorul, ca abia la 
siîrșit efectul să se nască aparent din nimic; dar nu a- 
cesta este cazul cu poeziile dvs., producte corecte, dar 
mijlocii ale unui spirit cultivat și atlta tot.

MIHAI URSACHI

VALERIO CRISTEA: INTERPRETĂR
Geografic valorică a criticii literare actuale, deosebit 

de variată, de deschisă umerilor spectaculoase de nivel ne 
restituie, alături de Nicolae Manolcscu. Mircea fliffcL 
Mihai Ungheanu, Liviu Petrescu. Mircea lorgulescu ș-a. un 
critic excepțional de dotat: VALERIU CRISTEA. El este 
un spirit analitic și sintetic care are deja un program cri
tic bine precizat, știe, cu alte cuvinte, de la ce altitudine 
sd demareze și unde să-și lanseze ideile, reflecțiile. Con
știința sa critică nu este In derută ci reflectă o serioasă 
introducere In disciplina, un exercițiu anclitic remarcabil. 
Intr-un excelent panoramic (Critica criticii și drama sterili
tății), unde i se face în alb-negru un magistral portret de 
pseudocritic lui Cornel Regman, Vaier iu Cristea cere criti
cului autentic trei acte fundamentale, de care nu se poate 
dispensa și care, odată realizate, recomandă o vocație: .a) 
sd descopere talente, să le sprijine, să le lanseze; b) să 
emită judecăți de valoare pe cit posibil exacte,- c) să știe 
sd analizeze un text literar*. Acest program, foarte clar 
expus, este completat de alte reflecții despre critică 
(Reflecții despre critică, literatură, lectură, Un punct de 
sprijin : critica) care cristalizează un concept actual al ge
nului, de urmat. Ce este critica ? : „dacă nu un efort lndlr- 
jit, continuu de a descoperi formula magică a unei o- 
pere iar „punctul culminant, momentul de vlrf al orică
rei activități critice 11 constituie formula, caracterizarea 
concentrată, ceea ce adeseori echivalează cu metafora, cu 
Imaginea. Oricare mare critic poale fi rezumat Intr-un bre
viar de enunțuri lapidare. Valeriu Cristea Înțelege „cri
tica literară ca pe un vampirism al esenței, ca puncții suc
cesive în măduva operei. Din acest punct de vedere me
taforele au un rol absorbator, de ventuze diforme*. Toate 
aceste idei și încă multe altele nu sînt teoretizate în gol, 
ci pol fi veriiicate pe texte ca adevărate. Programul critic 
formulat răspunde imediat unui exercițiu critic, fie că e 
vorba de poezie, proză, teatru, critică, deoarece Va.'eriu 
Cristea știe sd analizeze o operă, știe sd o Încadreze în 
serii valorice, să-l ia pulsul, să-i deseneze chipul. El este 
Înzestrat cu un real și fecund talent literar, iar un roman, 
odată trecut sub privirea sa, nu moare, ci există la scară 
redusă, viu, In metafore critice. Să vedem, mai întîi, care 
slnt ideile sale critice despre poezie. Excepțională este 
interpretarea poeziei lui Al. Philippide unde intuiția struc
turii lundamentale este hotărit exactă : „Acest mare poet 
romantic este un clasicizant" ; .Există în această poezie o 
substanță romantică, alături de un dor de forme clasice". 
Urmează concluzia finală, tormula care sedimentează con
centric ideile și care definește în esență o creație a unuia 
dintre cei mai mari poeți ai timpului nostru : „Opera iui Al. 
Philippide e cînd un templu antic cu perfecte coloane, in 
care se desfășoară drame și avînturi romantice, cînd o pa
noramă rousseau-istă, cuprinzlnd o atitudine și un senti

ment clasic*. Si poezia lui Nichita Stănescu. Cezar Baltag, 
Mircea Ivănescu, Leonid Dimov. Virgil Mazilescu. Marcel 
Mihalaș. Grigore Hagiu șjl are In Valeriu Cristea un fin 
Interpret. Diagnosticul este pus fără șovăire, cu mare pre
cizie. Sondajul operei este executat cu degajare, cu o reală 
plăcere de a-i scormoni suprafețele, de unde și excesul de 
„literatură* care năpădește uneori, destul de neplăcut, a- 
nalizele. Criticul nu se mulțumește cu ceea ce oferă ope
ra. ci li amplifica ca un regizor nemulțumit de scenariu 
sensurile, ideile, adică nu renunța sd se ridice prin desco
perire și intuiție pînă la super .otita, ea ei valorică. Formula 
care li vine sub peniță esie de-a dreptul pe măsura ope
rei și nu o trădează. Ce se mai poate spune oare esențial 
despre poezia lui Nichita Stănescu după această concluzie: 
„Lirica lui Nichita Stănescu e ca o simfonie amplă a cărei 
temă fundamentală (după părerea noastră, dar. desigur, nu 
unică) se compune din trei mișcări: 1. oroarea sinelui față 
de sine; 2 evadarea din eu; 3. recăderea sinelui în eu" f
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Proza este și ea definită fără dificultăți, nu în rezu
mate plictisitoare, didactice și care, după cum se știe, nu 
restituie esența operei, ci o îngroapă în platitudine. El in
troduce în fiecare analiză o erupție de lavă neiertătoare: 
polemica. Avem foarte multi pamfletari care știu să dărlme, 
să minimalizeze, să deformeze orice și oricum, dar pole
miști adevărați sînt puțini. Valeriu Cristea e unul din
tre marii noștri polemiști cu o îndrăzneală în replică cu 
totul neobișnuită. Toate atacurile stupide, extraliterare, 
venite ca niște săgeți de paie au căzut pe indiferența com
pletă a criticului și nu l-au putut tulbura. Ele au fost dic
tate, trimise să tacă tumbe caraghioase din irascibilitatea 
unor prozatori (Al. I. Ghilia, Vasile Rebreanu și, mai ales, 
Dumitru Mircea) care au confundat autoritatea administra
tivă cu judecata de valoare. Dar cum paiele ard rapid și 
nu prea scot fum. sd vedem reflecțiile criticului despre 
proza unor scriitori cu adevărat valoroși. Extragem doar 
lormulele-cbeie, de reținut. Zaharia Stancu: „Darie e Pan- 
tagruelul lăcomiei de a ști" Romancierul „deține Ia noi, 
ca Proust în lume, monopolul memoriei, din care trage un 
fir interminabil" și „este creatorul naturalismului liric*. 
Nicolae Breban .observă și transfigurează în același timp*.

I CRITICE
Nu sini cruțate In nici un lei textele mediocre, compozițiile 
superficiale. Criteriul nu iartă, este sever și .masacrul" e, 
ca proces al demascării frivolității și imposturii (Traian 
Filip), un spectacol regizat după toate regulile artei mo
derne

Lecturile lui Valeriu Cristea slnt extrem de diverse: 
Dostoievski. marea și statornica pasiune (pe cînd o sinteză 
critical). Kafka. Arghezi, Virginia Woolf ș.a. Remarcăm 
acum doar un singur text despre G. IBRĂILEANU scris cu 
voluptate, cu o sinceră dăruire. Oralitatea stilului la G. 
Ibrăileanu este „Directă, abiuptă și uneori prăpăslioasă, cu 
ceva fanatic și agresiv în ton, fraza lui G. Ibrăileanu, care 
lasă un spațiu minim între explozia gîndirii și comunicarea 
ei, este impetuos colocvială, de dialog tensionat, de dispută" 
(...) .Nu oralitate pur și simplu, și nici măcar tacticos 
peripatetică, ci rostire repezită, aprigă, sufocată de idei 
pînă la strigăt. Explicația acestui tip de exprimare o aflăm 
nu numai în inteligența remarcabilă a criticului, care pro
duce și scapără idei continuu, ci și în pasionalitatea sa fe
brilă, care prelungește în ecou fiecare idee, iăcînd și mai 
mic spațiul dintre ele*. Definirea criticului și a criticii este 
exemplară și nu cunosc, în actualitate, o intuiție mai pro
fundă a operei Iui G. Ibrăileanu: „Critica lui nu trăiește 
nici din stil, nici din erudiție, nici dintr-o specializare foarte 
avansată, ci aproape numai din idei. Performanta e dintre 
cele mai rare.

G. Ibrăileanu este cel mai cititor dintre criticii noștri. 
Nimeni n-a evocat ca el paradisul lecturii, constituit din 
plăcerea însăși a cărții, dar și din mici și nevinovate como
dități și tabieturi. Cînd se pregătește să recitească Război 
și pace, se aprovizionează cu un stoc serios de țigări, are 
emoții, degustă anticipat voluptățile ce-1 așteaptă, se pre
gătește ca pentru o mare expediție. Imaginea lui G. Ibrăi- 
lennu citind una dintre cele mai frumoase cărți ale lumii 
lntr-o odaie plină de fum gros de țigară, în care umbrele 
ficțiunii rătăcesc ca Intr-un mediu propice, e una din cele 
mai impresionante ale literaturii noastre critice. Dintre toți 
criticii noștri, G Ibrăileanu a avut în cel mai înalt grad 
puterea de a se apăra și de a se salva prin lectură* (...). 
„Criticul a avut sentimentul măreției și mizeriei literaturii, 
care într-un sens nu e decît o convenție: el a gustat din 
licoarea divină ca și din zațul ei amar. Conștiință artistică 
Si melaartistică, G. Ibrăileanu e contemporanul nostru".

Critica lui Valeriu Cristea este un scenariu cinemato
grafic, extrem de viu, de polemic, care lși recunoaște ca
drul, personajele în opere clasice și moderne, divulgîndu-le 
eșecurile, coslumațiile de împrumut, dar și restituindu-le 
valorile într-un șir de pelicule care umplu ecranul cu ju
decăți lundamentale, cu o Înaltă conștiință estetică.

ZAHARIA SANGEORZAN
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WALLACE STEVENS
Treisprezece moduri de a privi o mierlă

i
Singurul (ucru-însuflețit
Din douăzeci de munți înzăpeziți 
Era ochiul mierlei.

II

Cumpăneam la răscruce 
Precum un copac 
Cu trei mierle in crengi.

III
Mierla zbură vîrtej în vîntul tomnatic s 
Din pantomimă-o părticică.

IV

Bărbatul ți femeia
Sunt una.
Bărbatul, femeia ți mierla sunt una.

V
Nu știu ce-mi place mai mult:
Frumusețea modulațiilor
Sau frumusețea aluziilor,
Cintarea mierlei
Sau clipa-in care a tăcut

VI
Țurțuri de gheață zăvoriseră lunga fereastră 
Cu sticlă necioplită.
De-a curmezițul ei, umbra mierlei trecea in du-te vino. 
Inima iscodea în umbră
O cauză indescifrabilă.

VII
Firavi oameni din Haddam
De ce vă stă gindul la păsări de aur ?
Nu vedeți mierla
Umblind prin apropierea picioarelor
Femeilor de lingă voi ?

VIII
Cunosc accente nobile
Ritmuri inevitabile, lucide.
Dar țtiu deasemeni
Că mierla e părtașă 
La ceea ce cunosc.

IX
Un cerc din cele multe 
In muche s-a crestat 
Cind mierla ți-a luat zborul făcindu-se nevăzută.

X
La vederea mierlelor
Bătînd din aripe intr-o lumină verde,
Depreciatorii eufoniei înșiși 
Scoteau țipete-ascuțite.

XI
Omul străbatea Connecticut-ul 
Intr-o caleașca de cleștar. 
Dintr-odată il cuprinse frica : 
In umbrele echipajului său 
I se păru a vedea 
Niște mierle.

XII
Rîul e-în mișcare.
Mierla trebuie să fie în zbor.

XIII
A fost seară toată după-masa.
Ningea
Și stătea să ningă.
Mierla poposea 
In ramuri de cedru.

WARWICK COLLINS
Johannesburg

Pe tăcute crește iubirea.

Iubirile cresc în tăcere : tîrziu
O duzină de praguri hrănesc lovitura de trăsnet 
La capătul sforii de flăcări șerpuind la pămint, 
Din cremene fum sărutind, și abur din apă.

Pentru noi, cei mai mulți, zăcînd lingă mal 
întinși lingă lac, peste țărmuri zbicite, - uscați înainte 

de trăsnet,
Ploaia sosi liniștit, - alimentată-n suprafață.

(„Encounter", iunie 1970)

PATRICIA WHITTAKER
Oamenii zburători

(Atecedent gravurii nr. 13 de Goya, - Los Proverbios) 
Aripi ca spinări de țestoasă.

Acesta-i un teatru cu lilieci. Supra-sarcină 
De rivalități musculare, pe cerul negru ca iadul.
Spațiale păpuși. Fulgi in căscatul uriaș
Al boitei virgine, membrele-ncearcă pieptiș 
Ridicarea pe scări fără trepte. Sub văluri de molii, 
Arcuiți pentru saltul cel mare, fugitivii mărunți 
Hărăziți sunt să moară devreme. Pasul cunoașterii 
Lor, mușcind din tării, se mistuie-n beznă...

(London Magazine, Septembrie 1970)

In românește de ANDREI BREZIANU

Sint un om fără memorie șl 
nu pot face nimic contra a- 
cestui defect. Uit totul: ziua, 
ora, numele, numerele, figu
rile oamenilor, întlmplările, o- 
bligațiile mele. Dar In timp ce 
la unii uitarea vine, cum se 
zice, de la faptul că se gîn- 
desc la altceva, eu dimpotri
vă. nu am nimic In cap. Sau 
mai degrabă, ar fi trebuit să 
am lucrurile pe care le uit i 
dar, întrucît le uit, nu am ni
mic.

Soția mea tml spune că uit 
pentru că. In subconștientul 
meu, vreau să uit. E un mod 
modern și limpede de a-mi zice 
că sint fricos si că nu-mi ple
ce să înfrunt realitatea. îmi 
spune că uit pentru că nu 
muncesc și de aceea nu am
n.mic In viată care să pro
greseze. să se dezvolte. să ai
bă un rezultat- Se poate să Se 
asa. Dar ce vină am ea dacă 
ea e bogată șt a vrut să se 
mărite cu mine si astfel =-a 
făcut să devin uituc, muiat, 
abulic.

Am încercat te* fetal de lu
cruri pentru a combate uita
rea. Intre altele, scriu totr-o 
agendă, tn fiecare dimineață, 
toate cc—Knaoele șt Intlmciă- 
rtle din acea zi. insă pentru 
că de multe ori uit să-mi cer
cetez agenda, soda care
nu uită niciodată rizrir. ere 
grijă să-mi amfntească. tn mo
mentul ciad plec de-acesă. toa
te lucrurile ne care trebuie să 
Ie fac. Asa s-a Inttmmlat și 
azi A intrat ca o furtună. în 
timp ce ea eram tocă ta pat 
bacurtndu-mă de odrim* na 
dupl-amrac.1 sL renemtrafc-se 
de tat ua patnhul mi-a stri
gat : „Trecește-te. Vrei să-S ci
tesc ce al de făcut tu d=p*- 
amiaza asta ?•

.Da. citește*.

.Să mergi la farmacie să 
cumneri pastă, să iei biletele 
de teatru, să te uiți la pag. 
561 In volumul Intii. din en
ciclopedie*.

Am boldit ochii: .Ce vrea 
să însemne asta, ce-i in enci
clopedie?*.

.Ce șt:u eu? Tu ai scris, tu 
știi ce înseamnă. EL la reve
dere, fug*.

.Unde te duci?*.

.A- o mie de lucruri de 
făcut, eu sint o persoană ac
tivă Ne vedem deseară, ctoo*.

M-am gîndit puțin la ciudă
țenia acriei însemnări sibl ine. 
apoi m-am ridicat m:-am luat 
o haină șl am trecut In sa
lon. Am scos din dulap volu
mul Intii din enciclopedie șt 
Intr-adevăr, iată. sus. la pag. 
561. însemnarea: să merg In 
str. Solferino. nr. 64.

Am rămas un timp aiurit, 
uitlndu-mă la vorbele acelea 
scrise cu mina mea si totuși 
de neînțeles pentru mine. Mai 
Intii de ce nu le scrisesem 
direct In agendă? Șl apt4 pen
tru ce chiar In enciclopedie? 
Și oare ce era la adresa aceea. 
Incit să fie necesare atitea 
precauții? In sfirsit bunel simț 
mi-a sugerat că numai o cer
cetare în str. Solferino ar fl 
reușit, poate, să-mi dea expli
cația enigmei. DecL m-am îm
brăcat și am plecat

Intre gară și căzărmiie Ma
cao se află unul dintre crie 
mai urlte, mai sărace și mai 
decăzute cartiere ale RomeL E 
cartierul umbertin; străzile 
poartă numele bătăliilor din 
Risorgimento; respiri acolo a- 
ceeasi atmosferă ca In paginile 
cărților de istorie pentru șco
lile elementare. In timp ce co
team pe str. Solferino, în fata 
ochilor mei curioși a apărut 
o stradă tipică In cartierul 
ăsta : lungă, strimtă, mărginită 
de clădiri îngălbenite, prăfuite 
și severe, cu șiruri regulate 
de ferestre și cu portaluri mari. 
O stradă ideală, m-am gîndit 
imediat, pentru cine ar dori 
să se ascundă, să se camufle
ze, să dispară.

Mergînd încet, am ajuns la 
numărul. 64. Prima surpriză: 
era o prăvălie cu oblonul lă
sat. Ce putea fi asta ?

M-am oprit, am cercetat o- 
blonul. Era de forma cea mai 
obișnuită și cea mai grosola
nă: din tablă ondulată, vop
sită cu gri, pe unele locuri ru
ginită. Cum am spus, era lăsat 
și acest amănunt mi-a sugerat 
primul gînd serios: e ciudat 
că e închis, era cinci, și la

ALBERTO MORAVIA

CONȘTIINȚA DISPONIBILĂ
ora asta toate prăvăliile erau 
deschise. Am mai privit șl. 
cum se Intlmplă In jocul care 
ceasta In găsirea greșelilor 
dintr-un desen, am mai desco
perit alte ciudăten i: deasupra 
oblonului nu era firma prăvă- 
lieL d o fereastră lungă și în
gustă. să zicem înaltă de ju
mătate de metru si largă de 
trec. De alt*ri broasca era scoa
sa și In loc de ref exu] lumi
nos al unei uși de prăvălie cu 
geamuri, se putea vedea su
prafața asurl a oui zid. Asta 
însemna că csa prăvăliei era 
ri'.tă și că oblonul tras peste 
zidul Ista rvea același rol pe 
eare-1 are o mască pe un o- 
braz. Der ce ase _n dea această 
f»să prlvXBe? Probabil m-em 
gindit ea. o temerî de locuit 
care, se vede, primea bt—na 
prto fereastra de deasupra o 
Kzeztri Sc can se totra în 
ce-ere asta? La fel de proba- 
bC prâ usria aCătrnrat J £n 
lemn de mri nere desckisA lus
tru*. cu minerul s ca broasca 
de el«m,î strEnrittare, care la 
su pas de oHoaui zrt și vecht 
dovedea prs aspectul ri foarte 
■ox recruta transi temere a 
pelv£.ei în aoariamesst. DecL 
reracKt : era vorba de mm 
apariaceet în care să te as- 
cuztri; în care să stai de capul 
tău.- dintre acelea care se i> 
«oesc. In cod obișnuit și de
plorabil : garconniere. Dar ex
plicația mea se oprea aid. Ce 
amestec aveam eu In toate as
tea?

Nedumeriri gînditor, chiar 
foarte preocupat, m-am întors 
acasă și m-am dus de-a drep
tul în salon. Enciclopedia era 
acolo, aliniată In dulap. Am 
scos primul volum, l-am des
chis la pag. 561 și am vă
zut că pe pac. asta nu erau 6e- 
dt 3 cuvinte: Adularia, o va
rietate de feldspar — crtoză. 
care-si trage armele de la 
muufeie Adula Griglctii! Adu
lt vechiul port maritum al re
gatului din Aksum: Adulter 
(pe latinește adriterium, din 
adulter etc. etc.).

SC-am dat imediat seama că. 
scriind adresa apartamentului 
din str. Sclferino In partea de 
sus a aresta- parpri vrusesem 
să iac alnzâe la unul din a- 
ceste trei cuvine. DecL pentru 

că era exclus că aș fi vrut să 
mă refer la „Adularia" și la 
„Adule*. trebuia să mă gîn- 
desc că aluzia privea neapă
rat cuvîntul „Adulter". De alt- 
feL însuși caracterul, tainic și 
neobișnuit, al apartamentului 
din str. Solferino îmi confir
ma această presupunere. Da, 
voisem să-mi aduc aminte în
tr-un fel că adresa asta era 
legată de ideea de adulter; și 
v risen: totuși să-mi amintesc 
In ascuns de soția mea. Dar 
al cai adulter? Răspunsul nu-mi 
lăsa nici o îndoială: al meu. 
Eu eram nelegiuitul: eu eram 
cel care mă duceam să caut 
un apartament de închiriat sau 
de vfcmare. ca să mă Intllnesc 
acolo cu femeia pe care o iu
beam. Dar cum îmi procurasem 
adresa din str. Solferino? Și 
cdne era femeia?

La acest punct presupunerile 
rri s-au înnămolit tn mîlul ui
tării mele obișnuite. M-am gtn- 
ât șl răzgtndit și n-am ajuns 
la niri cn rezultat. Memoria 
mea era o n>ă închisă; oricît 
es 3 bătut, nu se deschidea. 
La șfîtsit m-a cuprins o furie 
înspăizrintătoare; iată, de data 
asta, uitasem cu totul însăși 
existenta femeii cere. după 
toate apereaț-te, trebuia să ai
bă o mire importantă în viata 
mea. îngropată în memorie ca 
o comoară în adîncul unei peș
teri. o ascunsesem așa de bine 
că nu mai eram In stare s-o 
regăsesc. Toate acțiunile mele 
îi sugerau. îi impuneau exis
tenta : întocmai ca o lavă ră
cită, care păstrează amprenta 
unui corp, trecutul Ii dezvăluia 
fantoma, dar ea însăși nu exis
ta.

Am petrecut astfel cîteva ore 
foarte nenorocite. între rem-jș- 
carea din cauza unei trădări 
pe care nu-mi aminteam să fi 
dorit s-o comit și nostalgia u- 
nui chip de femeie pe care 
nu reușeam să-l găsesc. M-am 
aruncat pe pat și m-am lăsat 
învăluit de umbra crepusculu- 
luL Mai tîrziu am auzit zgo
mote. uși care se deschideau 
și se închideau, pași: se în
torsese soția. După puțin timp, 

a apărut în prag, cu o foaie 
de hîrtie în mînă:

„Zi așa, tu ai încredere în 
scrisorile anonime".

„Ce scrisori anonime?".
„O scrisoare josnică, în care 

se spune că eu mă întîlnesc 
cu un bărbat într-un aparta
ment din str. Solferino".

Am ripostat cu tărie: „Nu, 
zău, am primit scrisoarea, dar 
n-am crezut nimic. Dovadă că 
uitasem de mult că am pri
mit-o".

„Cu toate astea ai păstrat-o".
„Unde?*.
„Intr-un loc sigur, sub un 

vas de flori, pe terasă. A ve
nit însă grădinarul, a mutat 
vasul din loc, a găsit scrisoa
rea și mi-a dat-o".

„Cînd s-au întimplat toate 
astea*.

„Acum vreo lună*.
„Și tu știai....*.
„Știam totul, știam chiar că 

erai în stare să mergi să ve
rifici. în str. Solferino, cum 
de fîpt, te-ai hotărît s-o faci 
astăzi*.

Deci îmi însemnasem în a- 
gendă ceva de făcut, dar a- 
vmsesem grijă să amîn totul 
pînă după o lună, astfel îneît 
să am timpul să-i uit punctul 
de plecare. Și ascunsesem scri
soarea într-un loc în care era 
aproape inevitabil s-o uit. 
M-am gîndit că de data asta 
nu putea fi nici o îndoială: 
în mod inconștient, voisem 
să șterg orice amintire și a- 
proape că reușisem. I-am spus: 
,Inchipuiește-ți, am uitat In
tr-adevăr scrisoarea aceea, In
cit astăzi, după ce am fost în 
str. Solferino, cît pe ce să fiu 
sigur că eu eram acela care 
voia să te trădeze. Și astfel 
am încercat un sentiment de 
vinovăție și chiar m-am între
bat cine-ar putea fi femeia cu 
care voiam să te trădez".

Soția mi-a spus: „Slabă 
conștiință*.

Am replicat: „Nici o con
știință, nici puternică, nici sla
bă. Numai conștiință disponibi
lă*.

Traducere
VICTORIA 
GRIGORESCU NAUM



rocesul de urbanizare socialistă a României include, 
pe lîngă dezvoltarea orașelor, și apropierea trep
tată a satului de oraș. „Ținînd seama de faptul că 
în țara noastră circa 60% din totalul populației lo
cuiește în mediul rural, — așa cum sublinia tova

rășul Nicoiae Ceaușescu — o mare importanță pentru progresul 
social general prezintă dezvoltarea armonioasă a comu
nelor și satelor, înflorirea vieții social-pcuiitice a acestora", 
în condițiile țării noastre, eliminarea deosebirilor esen
țiale dintre sat și oraș constituie un proces de mare am
ploare și complexitate, de durată relativ îndelungată. Con
gresul al X-lea al P.C.R. a conturat o perspectivă lumi
noasă și în direcția înfăptuirii acestui proces.

în vederea urbanizării socialiste a satelor României, 
este necesar oa procesul de modernizare a agriculturii să 
se îmbine cu participarea unei părți crescînde a populației 
rurale la activitățile neagricole. Diversificarea ocupațiilor 
populației de la sate este o necesitate obiectivă pentru pro
gresul multilateral 
vitățile neagnicole 
existente la sate, 
muncă ce apare ca 
altă parte, aceste 
pletă a diferitelor 
latiei rurale. în anii 
pentru angrenarea crescîndă a satului în activitățile neaari- 
cole. în această direcție, mare însemnătate au condițiile 
asigurate de statul nostru pentru calificarea tineretului, 
înfăptuirea acțiunii de electrificare a satelor, dezvoltarea 
căilor de comunicație și cuprinderea satelor în rețeaua lor.

al acestor așezări. Pe de o parte, acti- 
asigură valorificarea resurselor naturale 
precum și a disponibilului de forță de 
urmare a mecanizării agriculturii. Pe de 
activități permit satisfacerea mai com- 
necesități ale agriculturii și ale popu- 

socialismului, s-au creat posibilități

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE LA SATE

în mod firesc, dezvoltarea activităților neagricole la 
sate trebuie să a:bă loc, în primul rînd, prin extinderea 
prelucrării industriale a produselor agricole în cadrul I.A.S.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE NEAGRICOLE DE LA 
ORAȘE

Paralel cu sporirea populației ocupate în activitățile 
neagricole desfășurate la sate, are loc o creștere — se pare 
mai de amploare — a populației rurale atrasă în activită
țile neagricole de la orașe, îndeosebi în construcții, trans
porturi, industrie. în satele situate în apropierea marilor 
orașe sau de-a lungul liniilor de comunicații spre aceste 
orașe (chiar dacă se găsesc la distanțe mai mari), propor
țiile populației care se deplasează pentru muncă sînt ridi
cate. O investigație efectuată în zona de atracție a munici

piului București (în ce’e 414 comune care au aparținut fos
tei regiuni București) arată că, în anul 1966, în aproape 1/4 
din gospodăriile țăranilor cooperatori existau salariați per
manent), iar 17% din totalul țăranilor cooperatori în vîrstă 
de muncă au fost temporar salariați. (E. A. Ciont, G. Balint 
— Mobilitatea socială și teritorială a populației din zona 
de atracție a municipiului București, Revista de statistică 
nr. 3/1968, p. 64).

De obicei, salariatii de la orașe domiciliați în mediul 
rural continuă să lucreze parțial și în agricultură, consti
tuind o populație biprofesională (muncitori-agricultori). A- 
ceastă populație obține venituri mai mari decît cea care 
lucrează numai în C.A.P., iar contactul ei zilnic cu orașul 
favorizează asimilarea la sate a unor trăsături ale modului 
de viată urban.

în prezent, deplasările pentru muncă de la sate la oraș 
sînt încă destul de inegal repartizate pe teritoriul țării. 
După unele aprecieri, deplasările efectuate zilnic spre muni
cipiul București cuprind circa 60 mii persoane (aproape 11% 
din forța de muncă folosită de capitala țării), iar cele orien
tate spre Brașov și centrele industriale din zona sa pre
orășenească includ circa 14 mii persoane, reprezentînd 19% 
din forța de muncă utilizată (V. Ioanid — înnoirea urbanistică 
a satelor. Ed. Agro-silvică, București, 1963, p. 104). O ase- 
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Drnd cun solicitării semnatarului prezentei scrisori de ° 
o publica, revista noastră rămlne deschisă unei evesuuaie 
prevalări a celor vizați de cuvenitul drept la replică.
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și al C.A.P. sau al unor asociații create de ele in acest sccp. 
Trecerea la industrializarea produselor agricole In 
rural constituie un aspect esențial al procesului de 
trializare a agriculturii noastre. Pe lingă evitarea pierderilor 
tn valorificarea produselor agricole (mai ales la protkisele 
perisabile) și folosirea mai productivă a une; părți c = : ria 
de muncă eliberată din agricultură, prelucrarea iihițirlaB 
a produselor agricole la sate contribuie și la reducerea trans
porturilor voluminoase de produse în stare brută. Af*sle 
efecte influențează favorabil asupra productnritltu 
sociale, ceea ce evidențiază că trecerea la nr _s.r î. races 
produselor agricole în cadrul satelor este aa aasai in in
teresul ridicării acestor așezări, dar și al Întregii noastre 
societăți.

în ultimii ani. Partidul Comunist RotrAn a luat o serie 
de măsuri de extindere a prelucrării imlmînalt a pvoduaelar 
agricole în apropierea sursei lor de obținere (la LAS. si 
în C.A.P.), ceea ce va duce la crearea anei adevărate re
țele de .industrii raiale". In anul 196*. pondrraa arnduse 
lor prelucrate industrial In IAS. a repre wntaă peste 12% 
din producția globală, urmlnd ca ea să crească statura 
în perioada 1971—1975. De asemenea. tn cooperativele acn- 
cole, potrivit Directivelor Congresului al X-lea al partidu
lui, se vor dezvolta sectoare de prelucrare si seniLndustria- 
lizare a fructelor, legumelor și altor produse agricole.

tin aport însemnat la valorificarea unor resurse locale 
și la folosirea mai completă o forței de muncă poate aduce 
dezvoltarea atelierelor meșteșugărești și a artiianetalai la 
sate. Pe această cale pot fi continuate și dezvoltate o serie 
de tradiții existente în satele noastre, obtinindu-ae produse 
solicitate atît pe piața internă, cit și pe cea externă.

A doua direcție principală de dezvoltare a activităților 
neagricole în cadrul localităților rurale o cf stitnie extin- 
derea și diversificarea serviciilor (In sensul larg al noțiu
nii), atît pentru satisfacerea unor nevoi ale agncultrun. 
cît și pentru satisfacerea cerințelor materiale și spirituale 
ale populației rurale. Mai trebuie avut în vedere că dez
voltarea unor servicii, în satele din zonele preorășenești, 
sporește posibilitățile de odihnă și recreare pentru popu
lația urbană. Pe lîngă asigurarea apropierii treptate a nive
lului de trai al populației d.n rred.ile rural și urban, dez
voltarea serviciilor la sate poate absorbi o parte însemnată 
din populația eliberată din agricultură.

în anii socialismului, s-au făcut mari eforturi pentru 
dezvoltarea rețelei comerciale, de învățărrînt. cultură și 
sănătate la sate, pentru lichidarea stării de înapoiere moș
tenită în acest domeniu. în 1968, rețeaua cooperație: de 
consum (care deservește, în principal, populația rurală) cu
prindea 32.480 unități, revenind de fiecare comună, în med c, 
cîte 12 unități și 34 salariați comerciali (Calculat duoă Anu
arul statistic al R.S.R., 1959, D.C.S., p. 62, 524. 542). Astăzi, 
fiecare sat are școală de învățămînt generat iar în unele sate 
există licee, în mediul rural activînd, încă în 1967, peste 
100 mii învățători și profesori. în anul 1968, la sate existau 
7384 cămine culturale (inclusiv filiale ale acestora), ceea ce 
înseamnă că de fiecare comună revenea, în med e, 2,7 uni
tăți (idem, p. 611). De asemenea, s-a dezvotat simțitor rețeaua 
sanitară din mediul rural.

însă sectorul serviciilor este încă insuficient reprezen
tat la sate, ceea ce impune ca o serie de necesități ale popu
lației rurale să fie satisfăcute la orașe, cu o mare cheltu
ială de timp pentru deplasări. Deși rețeaua comercială de 
la sate este relativ densă, ea a asigurat, în 1968. numai 
37,1 % din totalul vînzărilor cu amănuntul (idem, p. 529). Prin 
îmbunătățirea aprovizionării și a servirii populației, această 
pondere poate crește simțitor, (avînd în vedere ponderea 
ridicată a populației rurale și creșterea veniturilor sale), 
fără a se exclude efectuarea în continuare a unor cumpără
turi de la oraș. Cu totul insuficientă este la sate rețeaua de 
ateliere pentru confecționarea și repararea obiectelor de uz 
personal, pentru repararea bunurilor de folosință îndelungată. 
Ținînd seama de această situație, Congresul al X-lea al 
P.C.R. a stabilit ca, în viitorul cincinal, cooperativele de con
sum și cooperativele agricole să dezvolte mai rapid rețeaua 
de asemenea ateliere în mediul rural. Și în domeniul ser
viciilor medicale există Încă un mare decalaj între sat și 
oraș. în anul 1967, numărul de locuitori ce revenea la 
un medic era de 274 în mediul urban și de 2129 în mediul 
rural, adică de 7,7 ori mai mare. în legătură cu această 
situație, In Cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din octom
brie 1968, tovarășul Nicoiae Ceaușescu sublinia: „O dată cu dis
tribuirea judicioasă a bazei materiale trebuie să luăm mă
suri hotărîte pentru îmbunătățirea repartizării cadrelor me
dicale. Trebuie să facem, în primul rînd, ca dispensarul co
munal să devină un puternic centru de asistență sanitară 
rurală".

«4-y,

deplasărilor pentru muncă spre unele 
centre are și consecințe negative: 
prelungirea timpului consumat pen
tru transportul de către unii sala- 
riați, suprasolicitarea mijloacelor de 
transport și a spațiilor de cazare tem
porară. Prin îmbunătățirea în conti
nuare a repartizării forte or de pro
ducție, îndeosebi a industriei, pe te
ritoriul tării noastre, și repartizarea 
teritorială a deplasărilor pentru mun
că de la sate la orașe va deveni mai e- 
ch.librată Față de situația actuală, este 
posibil ca proporții’e navetismului să 

de atracție ale marilor orașe și să se

Mi s-a propus, în urmă cu doi ani, colaborarea la o monocri:» 
— anuar a Liceului .Nicu Gane" din Fălticeni, lucrare care urma 

; să fie publicată cu prilejui sărbătoririi centenarului acestei venera
bile instituții. La începutul anului trecut, partea redactată de sub- 

‘ semnatul, cuprinzînd perioada 1870—1923, a fost predată in vederea 
dactilografierii manuscrisului definitiv.

Au urmat niște pertractări, al căror substrat îmi scapă și, din 
1 motive inavuabile, partea respectivă din monografia Liceului ^N-cu 
■ Gane" a fost încredințată altcuiva, pentru o nouă redactare.

Intre 12 și 14 noiembrie '70 s-a serbat la Fălticeni centenarul 
Liceului. A apărut și monografia. Am primit-o și am citit-o.

Se spune că, ascuitînd o compoziție a unui confrate mai tînăr, 
un mare compozitor saluta mereu. La nedumerirea celor din jur, a 
răspuns că salută vechile sale «cunoștințe" ...

Citind monografia Liceului, am început să recunosc pasaje din 
ceea ce scrisesem și fusese refuzat. Am crezut că halucinez . poate 
mă înșeală memoria — mi-am zis. Pe urmă, am confruntat textul 
tipărit cu manuscrisul și am constatat identitatea. Și doar, pe co
pertă, ca autori, nu figurau decît două persoane, și nici una nu
poartă numele celui care semnează aceste rînduri I

Pe scurt, în vreo 40 de pagini ale monografiei (p. 32—72) am
regăsit lucrarea mea. Mărturisesc — nu este o reproducere pur ms-

, canică ; e una «creatoare".
Modificînd, tăind sau adăugind, înlocuind un cuvînt prin sino

nimul său, ori transcriind fraza cu un cuvînt-două în plus, s-a născut 
noul text.

Ar însemna ca prezentul material să ocupe un spațiu mult prea 
mare, dacă aș încerca să așez în două coloane toate pasajele, 
frazele, propozițiile sau formulările trecute din manuscrisul meu 
în monografia tipărită. De aceea, afirmațiile de mai sus vor fi în
tărite de numai cîteva exemple.

se reducă în zonele
accentueze in jurul orașelor cu o industrie în curs de creare 
sau dezvoltare .Insă acest fenomen nu poate fi eliminat 

se susține uneori), deoarece el răspunde necesității 
cc.ect.ve de a asigura folosirea unei părți însemnate din 
f-rta de muncă disponibilă la sate și totodată calarea a- 
cestei forte de muncă utilizată la orașe, pe baza cooperării 
Intre cele două categorii de așezări. Problema care se pune 
In mod efectiv mi se pare că este de a perfecționa ace>astă 
formă de cooperare.

ATENUAREA UNOR DEOSEBIRI DINTRE SAT ȘI ORAȘ

Part.c parea crescîndă a satului la activitățile neagri- 
coJe. desfășurate in interiorul său și la orașe, atrage după 
s-Pe creșterea numărului de salariați In mediul ruraL Da
lele pubi cate pentru per cada 1959—1966 ev cențiaz5 ch.ar 
o devansare a med.ului urban de către cel rural in privința 
dinamicii numărului de salar.ati. ceea ce a dus la creșterea 
ponderii salariatilor de la sate tn totalul salariatilor de la 
42,9% In 1959 la 44.9% In anul 1966 (Forța de muncă în 
R-S.R-. 1967, D.CS., București, p. 105). Ca urmare a angre
nării unei părți sporite din populația rurală în activitățile 
din ramurile neagricole, are loc atenuarea treptată a deose- 
b.rilor d.ntre cele două medii de viată economico-socială 
in priv.nta structurii populației ocupate, ceea ce rezultă din 
tabelul următor (Regrupat după Forța de muncă în R.S.R., 
1967, D.C.S., București, p. (32—33):

Evoluția structurii populației ocupate pe sectoare și pe medii:

Sectorul de activitate Mediul urban Mediul rural
1959 1965 1959 1965

Total populație ocupată 100,0 100,0 100,0 100,0
Sectorul primar (agnc.-silvic.) 16,1 11,6 83,0 74,2
Sectorul secundar (:nd.-constr.) 44,5 48,1 10,7 16,8
Sectorul terțiar (servicii) 39,4 40,3 6,3 9,0

datele de mai sus se referă la o perioadă de numaiDeși
7 ani (neexistînd daie pe această structură pentru mai multi 
ani). totuși ele reliefează faptul că în ambele medii econo- 
mico-sociale se manifestă aceleași tendințe pr ncipale în res
tructurarea populației active, precum și faptul că acest pro
ces este mai intens la sate. Astfel, în mediul rural, ponde
rea populației ocupate în sectorul secundar a sporit cu 6,1 
procente (fată de 3,6 procente în mediul urban), iar în sec
torul 
diul 
cerii
sura 
pare 
rea treptată a structurii economice a populației de la sate 
de cea a populației orășenești.

Angrenarea unei părți toț mai mari din populația rurală 
în activ.tătile neagricole determină modificarea profilului 
economic al satelor. în cadrul rețelei noastre rurale, se re
duce numărul satelor cu funcții economice preponderent agri
cole (care reprezintă încă tipul cel mai răspîndit de sate în 
România) și crește numărul satelor cu funcții economice mixte 
(agricole și neagricole), precum și al celor cu funcții eco
nomice preponderent neagricole (industriale, balneo-climate- 
rice). Dinamismul cunoscut de funcțiile economice ale sate
lor noastre, exercită o influentă favorabilă tot mai puter
nică asupra celorlalte aspecte ale evoluției acestor așezări 
pe calea urbanizării socialiste. Extinderea și diversificarea 
activităților neagricole (inclusiv în satele cu funcții econo
mice preponderent agricole), contribuie la creșterea mări
mii și a densității populației fiecărui sat cu perspective de 
dezvoltare, la 
corespunzător 
latiei rurale.

terțiar — cu 2,7 procente (fată de 0,9 procente în me- 
urban), ambele creșteri obtinîndu-se pe seama redu- 
ponderii populației active din sectorul primar. Pe mă- 
dezvoltării societății social ste în tara noastră, mi se 
că aceste tendințe se vor accentua, ducînd la apropie-

modelarea structurii, formei și aspectului său, 
noilor condiții de muncă și de viată ale popu-

4-

luate de partid, în ultimii ani, cu privire la 
organizării administrative a tării și creșterea

Măsurile 
îmbunătățirea 
rolului organelor locale, perfecționarea activității de plani
ficare în profil teritorial și a celei de sistematizare, sînt de 
natură să favorizeze și participarea crescîndă a satului la 
activitățile neagricole. în felul acesta, se crează o premisă 
importantă pentru urbanizarea satelor — element esențial 
al procesului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a trecerii la comunism în România.

I, D. ADUMITRACESB

Ștefan S. Gorovei, Monografia... 
(manuscris)

1.
In istorie, Beldiceanu poate fi 

socotit un deschizător de dru
muri. Inițiază cercetări epigra- 
fice, paleografice și arheologice, 
fiind printre cei dintîi cerce
tători ai stațiunii preistorice de 
la Cucuteni ? proiectează un 
«Corpus lnscriptionum", după mo-

■ delul ilustrului Mommsen; publi-
• că studii interesante, în revis

tele ieșene.
I Din păcate, moartea l-a răpit 
i prea repede, nelăsîndu-i timp să 
! se desfășoare și să valorifice în

tinsele sale cunoștințe din do-
• meniul științelor umaniste. A 

murit la 3 februarie 1896 și g 
îngropat la Cimitirul .Eternita-

. tea" din Iași.
2.
Erau, după cum se vede, 20 de 

băieți între 12 și 16 ani, toți din 
oraș, cu excepția lui Ficșinescu, 

: din Horodniceni.
3.
(...) în 1877 absolvă I. Mo

toc, un urmaș al celebrului vor
nic loan Moțoc mort la 1564, 

. eroul nuvelei lui Costache Ne- 

. gruzzi, ^Alexandru Lăpusneanu".
I. Motoc, absolventul Gimnazin- 
lui. făcea parte din răzeșii de ia 
Brusturi, ne care i-a reprezentat 
La Oneri. ca deputat.

4.
Acestea se petreceau în no

iembrie 1896. In anul următor, 
Sadoveanu dă celebra .Teză' de 
mai, pe care N. Apostol o no
tează cu 10.

5.
Gheorghe Stino (1866—1951), ab

solvent al facultății de litere 
din București, și-a început ca
riera didactică in 1889. Zeci de 
serii de elevi l-au avut pe 
Gheorghe Stino drept călăuză în 
tainele limbii lui Voltaire și Hu
go. (...) Cei mai frumos și deli
cat omagiu i l-a adus, în re
petate rînduri, tot Sadoveanu, 
care-1 socotea drept unul din 
profesorii eminenți ai gimnaziu-

• lui, alături de N. Apostol.
6.
Eugen Lovinescu și-a iubit o- 

rașul natal cu sinceritate, lăsîn- 
du-i, prin testament, toate ma
nuscrisele sale, pentru Muzeu (,..). 
In 1920, cu prilejul semicentena
rului Gimnaziului, Lovinescu va 
scrie un duios mesaj pentru bă-

■ trîna școală de care se simțea 
așa de legat.

Numărul exemplelor s-ar putea mări, 
s-au adăugat cîte un cuvînt sau două, 

egătură cu aceasta, iată și alte mostre.

Mihai Iacobescu, Gheorghe Ga- 
fencu, Monografie, Suceava 1970. 
p. 40.

(Beldiceanu). A inițiat cerce
tări epigrafice, paleografice și 
arheologice. A făcut, primul, 
cele dintîi investigații asupra 
culturii materiale din așezările 
preistorice de la Cucuteni, sem- 
nalînd contemporanilor valoarea 
deosebită a urmelor arheologice 
de aici (...). Din nefericire, moar
tea l-a răpit de timpuriu. N-a 
apucat să înfăptuiască acel 
Corpus inscriptionum, pe care-1 
proiectase după exemplul cele
brului Mommsen. N-a apucat să 
realizeze multe din visurile, din 
gîndurile sale. S-a stins la 3 fe
bruarie 1896.

p. 44.

(...) în 1870 s-au înscris în pri
ma clasă 20 de băieți între 12 
și 16 ani. Numai unul singur 
era de la țară, din satul Horod- 
niceni j ceilalți — din tirg.

p. 46.
A învățat și un strănepot ai 

vornicului Moțoc — care s-a 
războit odinioară cu domnitorul 
Alexandru Lăpușneanu — un a- 
nume Ion Motoc, dintr-o semin
ție de răzeși statorniciți la Brus
turi.

p. 56-
Intîmplarea asta se petrecea în 

anul 1896. In 1897, Sadoveanu 
Mihai dădea, la limba română, 
o teză care avea să rămînă ce
lebră în analele școlii făltice- 
nene și pe care profesorul N. 
Apostol o notase cu 10.

(Gh. Stino). Absolvise faculta
tea de litere la București. Ca
riera didactică și-a început-o în 
1889. Ceea ce avea comun cu 
Nicoiae Apostol și cu alți das
căli de Ia gimnaziul fălticenean, 
era pasiunea cu care știa să-și 
introducă învățăceii în tainele și 
frumusețile limbii lui Voltaire și 
Hugo. Cel mai frumos omagiu 
adus muncii sale entuziaste i 
l-a închinat tot Mihail Sado
veanu.

p. 70—71.
Eugen Lovinescu și-a iubit ora

șul natal cu o sinceritate stator
nică, lăsîndu-i, prin testament, 
toate manuscrisele sale, pentru 
muzeu. Iar în 1920, cînd gimna
ziul în care învățase împlinea o 
jumătate de veac, i-a trimis un 
mesaj duios (...)

Uneori, așa cum spuneam, 
ca în exemplul ultim. In

p. 46.
(Tablourile Iui Șoldănescu) ni-1 

recomandă drept un maestru în 
arta portretistică, (subl. n.).

p. 71.
Peisagist excelent, Băeșu pre

feră tonurile pastelate, calde, iar 
în portretistică vădește o mare 
forță de pătrundere psihologică.

p. 71 (despre Aurel George 
Stino)

A îmbrățișat aceeași nobilă ca
rieră ca și părintele său (-.♦>• 
A fost un cărturar distins și-un 
publicist harnic.

Foarte talentat, Șoldănescu e un 
maestru In portretistică.

2.
Peisagist excelent, Băeșu pre

feră tonurile pastelate, calde ; 
ca portretist, a dovedit o mare 
forță de pătrundere psihologică.

3.
Cărturar distins și publicist asi

duu, Aurel George Stino (...) a 
îmbrățișat aceeași nobilă carieră 
ca și părintele său.

A copia, insă, e o artă, iar copierea neatentă duce, inerent, la 
greșeli. Iată două exemple.

1) Despre N. Beldiceanu ni se spune, la p. 40, că: «La Iași, în 
timpul studiilor, a fost puternic influențat de ideologia Si lite
ratura Contemporanului*. Stranie logică: Beldiceanu î?i termină stu
diile la Iași in 1863, iar .Contemporanul" apare — o știu și șco
larii I — abia în 1881. Sursa acestei erori? In manuscrisul refuzat, 
scrisesem despre : „Cercul literar pe care-1 formase la Iași, sub 
influența Contemporanului' N. Beldiceanu, și care era frecventat de 
poeții D. Anghel și frații Stavri, de Elena Sevastos, Artur Gorovei 
ș.a.

2) Aceeași logică stranie ne întîmpină la p. 67, unde aflăm că 
Mihail Sadoveanu a fost coleg cu A. Gorovei. Or, Gorovei absolvise 
Gimnaziul exact în anul nașterii lui Sadoveanu (1880). In manuscrisul 
nostru, era vorba despre «cei doi foști elevi ai Gimnaziului', care 
au editat .Răvașul poporului'.

Apoi, întrucît autorul nu a mai controlat izvoarele citate In 
manuscrisul cel poznaș, s-au născut alte greșeli, în indicarea acelor 
izvoare.

Am considerat o obligație aducerea la cunoștința publicului a 
acestei întîmplări. Manuscrisul despre care a fost vorba aici este 
oricînd la dispoziția celor care vor vrea să »e convingă de visa.

Se spune că buna credință este un postulat ; deci necesitatea ei 
în cadrul relațiilor dintre oameni nu mai trebuie demonstrată- R4- 
mîne la aprecierea cititorilor dacă modul de a lucra, arăta*, atr. sc 
înscrie pe linia bunei credințe, și, deci, dacă respectă cele com
ponente esențiale ale acestei noțiuni: onestitatea, demnitatea ». sin
ceritatea.

ȘTEFAN S, GOROVEI



MARXISMUL Șl
(urmare din pag. 1)

pentru întreaga omenire, raza de circulație a 
filozofiei noastre în corpul culturii contem
porane, forța de a se nutri din ea șl a o 
hrăni, depind de măsura în care trece din
colo de autocontemplare și de limitarea la 
Invocarea surselor, pentru a pătrunde în 
viața socială nemijlocită. Venim în fața pro
blemelor amintite cu realism, optim.sm, mi
litantism, constructivism, spirit critic, dispo
nibilitate la dialog deschis — trăsături fun
ciare marxismului — și aceasta este o dotă 
imensă, dar valorificabilă exclusiv prin apli
care și creație.

In cadrul ideologic deschis prin docu
mentele Congresului al X-lea al P.C.R., sar
cina primordială a filozofiei mi se pare a îi 
aceea de a-și da concursul la elaborarea 
unui nou concept de «lume* și o nouă ima
gine despre relațiile și cognoscibilitatea ei. 
fructificînd în acest scop tot ce este autentic 
în cultura contemporană și informația nouă, 
asimilînd fără a denatura și adaptindu-se fă
ră a se nega.

Bazate pe investigarea riguroasă a realu
lui social contemporan, filozofia și sociolo
gia, alături de celelalte discipline sociale, 
sînt chemate să punj fn slujba acțiuni or 
sociale o cunoaștere care nu dă înapoi din 
fața adevărului, dar nici nu-șj siluește ipo
tezele și premisele numai de dragul impre
siei fățarnice că s-ar fi „împrospătat*.

2. Politicul, funcție a deciziilor cu fina
lități și efecte colective și istorice, găsește 
în filozofie regulile generale ale acțiunii reu
șite, iar în celelalte științe sociale, criterii și 
indicații pentru opțiunile strategice și tac
tice.

In nici o țară din lume nu se mai poate 
concepe azi o operă de guvernare, oricît de 
empirică s-ar dori, care să ignore structu
rile și procesele socioistorice, legitățile in
stituțiilor și organizațiilor, regularită'ile în 
relațiile internaționale, rolul raporturilor in- 
terpersonale sau al informatii’or neinstitutio- 
nale în constituirea curentelor de opinie.

Avem de multe ori impresia greșită 
institutele de opinie pub’icâ dn diferite țări 
s-ar îndeletnici numai cu investigarea corpn-

SPIRITUALITATEA
tul electoral în perioadele anterioare alege
rilor. Misiunea lor este de fapt mult mal 
importantă : să urmărească, printre altele, 
gradul de concordanță între deciziile legis
lative, aplicarea lor de către organele exe
cutive șl felul cum sînt înțelese șl interpre
tate de public, în funcție de gradul adeziunii 

Aceste adevăruri, care ajung să fie re
cunoscute chiar și în țări unde unele gru
puri de presiune ar dori să le facă uitate, 
pot fi cu atît mai ușor valorificate pe baza 
ideologică de la noi, care respinge în egală 
măsură stupefacția în fața noului, aventu
rismul voluntarist și amatorismul in proble
me care afectează viitorul națiunii.

3. Direcțiile principale ale cercetării fi
lozofice și sociologice au fost analizate și 
fixate de către Academia de Științe Sociale 
și Politice. Problematica umană în cadrul 
creat de structurile Sociale se reflectă în te
mele privind formarea, recrutarea și inte
grarea profesională a forței de muncă in in
dustrie și agricultură, eficiența educației prin 
învățămînt și mijloacele culturale de masă, 
organizarea t mpului extraprofesional, conți
nutul timpului liber și altele.

Inevitabil, prioritățile decise în funcție de 
nevoi și resurse au aminat alte laturi ale 
problematicii umane, fără ca prin aceasta să 
le interzică institutelor și cn atit mai pafta 
cercetătorilor privți individual. Dincolo de 
obligațiile decurgind din dlrecțîEe fr—tamen- 
tale ale cercetării, rămin la aceș*ia resurse 
de curiozitate și energie, utilii pata* 
abordarea unor aspecte ale prwMewtatB ■- 
mane, care, din motivul amintit, n au fost 
prinse în planurile Academiei.

In Raportul C.C. la Coagresal al X-lea a! 
P.C.R., s-a subl niat că stta'efe sociale tre
buie să abordeze .problematica nouă pe care 
o ridică dezvoltarea societăCii cmeuesli l> 
epoca contemporană*.

Științe e sociale coutemporane subscriu 
azi unanim la ideea că in societatea actua'ă. 
sistemul de formare, structurare si cousott 
drre a notnati.’or st saris'actKor leg**e de 
viața proies oeafă. Uni ală și socială capă
tă sa roi precumpănitor ta eficienta tn’er- 
venunor si acțiunilor ecooomice. politice, 
culturale. O astfel de temă na mai poale fi

ROMÂNEASCĂ
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ei g oba’ă va fi fn mare măsură ușurată de 
investigațiile anterioare la nivel de între
prindere (fără eșantionaj cu reprezentativi- 
tate națională).

Către o temă interferență cu cea ante
rioară ne trimite prezumția că există factori 
sociali decelabili care ne mențin in urma al
tor țări în privin'a productivității muncii, 
deși înregistrăm mereu creșteri prin dotări 
tehnice șl prin echilibrarea necesarului si 
disponibilului de tortă de muncă și califi
cări. Cu toate că mijloacele de investigație 
in această direcție dau incă toc la distor- 
s uni. cauzele stării de lucruri atataNta tre
buie căutate in intimitatea opiniilor și ati
tudini or individuale și gnzpale.

Oricită dezo'are ar inspira aceasta empi
riștilor și adversarilor Stim‘eior soc ale. »* 
ne petec dezinteresa de probers* ca aceea 
a alienării, mai ales că noti-nea a fost trep
tat extrapolată d'n sfera muncii fn cea a 
tehnicii, tehnocrației, birocrației, consumului 
și culturii. In cadrul Mei dezbateri mon- 
dale care promite să mai dureze, se succed 
argumente aatropolog-.c-filozoi.ce si sociolo
gice de autentică sau nnmai pretinsă inspi
rase marxistă, cn multe și profunde impâca- 
U- ideologxe. F axisul nostru social are des- 
tuie particularități pentru a permite puncte 
de vedere jx'eresante și lămuritoare in le
gătură cu sensul și conținutul instră năr.L 
ta taucțăe de structura șociopolitică.

Pentru abordarea prc-b.emelcr de acest 
tei. se cere ta primul rind cercetătorilor din 
i.nen ul strin'elor sociale curajul proprii or 
urierese tateiectuale, alături de o justă mă
sură intre analiza concretă a mediului social 
și reflecția pe marginea celor observate.

4. Cercetarea socia'ă institutionalizată de 
la noi s-a îndreptat de preierință către ma
rile procese, a căror invest gare este me
nită să furnizeze date pentru politica forței 
de muncă, educațională, de urbanistică și 
sistematizare.

In interiorul acestor procese intervin în
să. după cum se știe, decizii și fenomene cu 
o forță mai mică sau mai mare de influ
ențare.

Țlnînd seama de ro'ul statului șl de ca
racterul planii.cat al politicii de la noi din 
toate domeniile (care presupune și func,ia de 
reglare prin retroacțiune), s-ar putea lua în 
considerare începerea unor cercetări socio
logice operative în legătură cu:

— modul de funcționare și rezultatele ac
tivității comitetelor de direcție si consiliilor 
de administrație din întreprinderile indus
triale ;

— stadiul de aplicare și efectele măsuri
lor pentru simplificarea aparatului de stat șl 
apropierea lui de mase ;

— urmările măririi atribuțiilor și compe
tențelor cons liilor populare ;

— dimensiunile și natura tendinte'or bi
rocratice. mijloacele de a le combate ;

— eficiența măsurilor de cointeresare ma
teria ă a salariaților și a cooperatorilor din 
agricultură ;

— gradul de edînc're și perfecționare a 
democrației socialiste la diferite nivele in
stituționale ;

— prestigiul profesiunilor, cauze de di
ferențiere, consecințe asupra învățămîntului 
și promovării sociale;

— adaptarea munc i Ia om ;
— ega itatea soc'ală și teritorială a șan

selor de acces și promovare în învățămînt;
— accesibilitatea și eficiența socială a re

țelei sanitare.
Prin astfel de cercetări, sociologia ar a- 

juta la dezvoltarea politicii sociale, care este 
un instrument de prim ordin în realizarea 
ob ectivelor um niste schițate de Marx în 
Manuscrisele pariziene.

Chiar dacă tezele lui I. Althusser despre 
•antiumanismul teoretic" din Capitalul co
respund realității, nu putem uita că monu- 
menta'a operă analizează societatea capita
listă, unde umsnismul militant nu poate fi 
realizat decît ca aspirație și nu poate avea 
decît un carac'er protestatar. Studiul eco
nomic a fost însă, în principiu, destinat să 
scoată în evidență realitatea, cu scopul de 
a o transforma.

Socialismul poate deza'.iena, fiindcă în 
cadrul său cunoașterea devine autocunoaș- 
tere, conducerea autoconducere, iar umanis
mul militant, bazat pe autocunoaștere și au
toconducere, devine constructor și autotrans- 
formator, așa cum trebuie să fie toate ști
ințele sociale, în spiritul Congresului al X-lea 
al P.C.R.

DOUĂ SINTEZE ALE ISTORIEI ROMÂNIEI (II)
Titlul cele! de-a d~ua sinteze a istoriei -s-.r.e. Istoria 

poporului român, ne duce de tadaU ca gtaital ta na pre
cedent care a făcut epocă: GeacMcMe des rumâniseben 
Voikes..., vol. I—II, Gotha, 1905, a tai X. lorga. Cehii ce
re ar citi arrbele opere i s-ar dezvălui tanpede seroul si 
evoluția științei noastre istorice, pKotatdeie tracKnutotu 
care s-au săvirșit fn concepția și metoda de tacru ta apron- 
pe 7 decenii care separă elaborarea refer doeă sănteae. Fi
rește, orice comparație șch-oapătă, T<eoî~. dta taothre «sor 
de bănuit, mai mult poate decfț altele, «iar ne este peste 
putință să nu invocăm constatarea de mai sus tocea, pen
tru că unul dintre elementele de comparație este opera unui 
titan al istoriografiei românești, și nu numai românește.

împrejurări, probabil fortuite, defavorizează Insă (ta 
anumite privințe neesențiale) recenta Istorie a poporului 
român. în primul rînd, autorii au fost nevoiți să spună mult 
într-un spațiu tipografic restrins (440 de pagini). în al doi
lea rînd, numărul mare al autorilor (20!) a dăunat unității 
volumului. Modul de a concepe expunerea istorică și stilul 
variază de la un autor la altul și devin jenante atunci cînd 
se confruntă în tratarea problematicii unei singure perioa
de istorice. Volumul rămîne însă ceea ce trebuie să fie o 
sinteză prin strădania, în general izbutită, a autorilor de 
a surprinde esențialul, de a renunța la ceea ce este cu ade
vărat secundar, de a stabili legături între epoci și eveni
mente, între istoria patriei și cea regională sau universală 
(O mențiune specială pentru capitolele consacrate culturii).

Istoria poporului român este ceea ce autorii ei și-au 
propus să fie: „O călăuză în istoria națională" (p. 5). Noi 
am adăuga însă că această călăuză este prea grăbită. 
Tocmai de aceea am înclina să credem că Istoria poporului 
român este, înainte de toate, un ghid destinat străinătății, 
mai precis, străinilor inițiați în istorie sau celor cu o pre
gătire intelectuală ce depășește media. Ea mai poate fi, 
într-adevăr, foarte utilă și acelor compatrioți care vor si 
pot surprinde liniile generale, trăsăturile caracteristice ale 
istoriei naționale în totalitatea ei sau ale fiecărei epoci în 
parte. Numai în acest sens s-ar justifica afirmația din pre
față că Istoria poporului român este «accesibilă oricărui 
cititor".

Materia volumului este organizată pe epoci: veche, 
medie, modernă și contemporană. în această periodizare, 
autorii ne propun o nouă delimitare în timp a începutului 
epocii moderne, și anume anul 1821. „Ca orice mișcare de 
el.berare națională — se spune la p. 221 — si mișcarea din 
1821 a solidarizat toate clasele societății românești în lupta 
împotriva dominației otomane. Ea constituie o adevărată 
revoluție de eliberare socială și națională, care a deschis o 
nouă epocă în istoria noastră, epoca modernă". Dacă adău
găm la cele de mai sus și strînsa legătură între 1821 și 
1848, atît de limpede schițată de N. Bălcescu, instaurarea 
domniilor pămîntene, școala românească ș.a., atunci pro
punerea de periodizare ni se înfățișează ca îndreptățită. 
Firește, la o unanimitate de păreri a istoricilor se va a- 
junge (dacă se va ajunge) după o dezbatere (sau mai multe) 
generală și temeinică. Totuși, ne îngăduim, de pe acum, să 
facem cîteva observații. Este adevărat că revoluția condusă 
de Tudor Vladimirescu a avut ecou în toate teritoriile lo
cuite de români, dar mișcarea propriu-zisă n-a depășit gra
nițele Olteniei și Munteniei. De asemenea, urmările ei sînt 
aceleași în Țara Românească și Moldova : instaurarea dom
niilor pămîntene, școala românească etc., deși, în Moldova, 
cursul de limba română l-a inaugurat Asachi în 1814. Tran
silvania rămîne, exceptînd ecoul revoluției și urmările lui, 
în afara discuției. Ideile revoluției din 1821 au fost însă 
propagate în toate cele trei țări române. Dar aceste idei 
sînt mai vechi, ele nu s-au născut din mișcarea anului 1821, 
ci au fost doar aplicate unor condiții concrete și specifice.

Ceea ce caracterizează nașterea epocii moderne este 
grandiosul proces al făuririi conștiinței naționale, al renaș
terii naționale cu toate implicațiile ei sociale. Care este 
perioada istorică și locul de unde a pornit acel proces, ca
re a cuprins întreaga naționalitate română ? La această în
trebare nu se poate da decît un singur răspuns: a doua 

jx. State a secolului al XVHI-lea în Transilvania cu școala 
ardeleană și tot ceea ce i-a urmat.

Dintr-un anume punct de vedere este semnificativ că 
autorii Istoriei poporului român au omis să ne prezinte 
Școala ardeleană ca fenomen cultural. Ea nu figurează în 
capriț Iul Cultura românească in evul mediu pentru că, pe 
bo*l tac (Mata, locul ei era ta cap.toiul Cultura epocii mo
deme. Cam tasâ ataoru acestui d;n urmă capitol au pornit 
de la periodizarea care txhcă anul 1821 ca început al epo
ci taoierae; e. a* procedat ta consecință. adică n-au tra
tat Școcâa ardeleană. Ș. astfel ea a rămas doar menționată 
ta raprtntal Cuftura epocii anxferne. paragraful consacrat 
Uertfur* (jc 3311 ta fetal uradtor: literatura școlii arde
lene stă la «tacepntarile Lteraturu române moderne* (p. 331).

ta pcivtrța organtzăni materiei, autor i s-au străduit 
și ac izbst-t, în —are xăscrl. să ne prezinte unitar istoria 
țărilor române. Nu putem Iasă .gnora d.ficultâtle de care 
ei s-au lovit. ceea ce exnl.-că unele inadvertențe. De pildă. 
In capitolul Epoca re^uramentari. paragraful 2 fViata eco
nomică) a fost mciusâ și TransiS'an^. deși ea nu a cunos
cut o perioadă regulamentară. ci ursa, concomitentă, z.să 
a reformelor. căreia Ii este rezervat paragraful 4 (p. 241— 
242ț unde se tratează însă viata pol.ticâ. Dar, la p 238— 
241 se află im cap.tol spec.ai tach_aat vet-: prLtice In ca
re nu figurează lesă istor.a pol.-t că a Trans Ivan e . De 
asemenea. In capitolul Unirea Principatelor a fost introdusă 
și istoria Trans.han e. Intre 1849 ș. 185? Sînt chestiuni 
metodologice (și nu nunta.) care cer un plus de med talie.

Este, după părerea noastră, regretab 1 că o .călăuză in 
istoria națională*. cum autoni tnșis. au defini Isteria po
porului român, rămîne lipsită nu nume, de ua .excurs* bi
bliografic, ci și de un md.ce geoeraL

In privința valorii științifice a contractului Istoriei

I. BÂRLEANU: „Portret de țărancă"

poporului român, ea este, în raport cu cee<a ce și-au pro
pus autorii, neîndoielnică. Spațiul tipografic (restrîns) a 
impus conciziune, un stil lapidar și o trecere rapidă peste 
fapte și evenimente, îneît ne simțim și noi obligați să pro
cedăm ca atare. Cîteva observații critice care urmează 
privesc exclusiv autorii. De pildă, la p. 188 se arată 
partea pozitivă a înființării consulatelor străine, nu 
însă și cea negativă, adică ceea ce a însemnat ulterior 
jurisdicția consulară aplicată la noi. La p. 274 se afirmă 
că, prin aplicarea (1/13 mai 1865) a noului cod penal și 
a codului de procedură penală, a fost desființată in fapt 
jurisdicția consulară străină, ceea ce nu se confirmă docu
mentar, chestiunea urmînd să fie tranșată odată cu dobîn- 
direa independenței de stat. Apoi, cititorul nu poate să-și 
facă o ideie despre structura socială a Adunărilor ad-hoc 
(p. 265—266), după cum felul în care a fost expusă Dubla 
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza (p. 267—271) lasă loc 
confuziei conservatori-antiunioniști. Deși istoria politică 
concretă a României după 1866 este înfățișată cu precizie, 
esența gîndirii, concepției, mobilurilor part delor politice, 
grupărilor, dizidentelor este insuficient definită. De ase
menea, cititorul n-are cum și de unde afla cauzele, semni
ficația și urmările (pentru România) războaielor balcanice • 
(p. 307). Unele șovăieli s-au strecurat și în capitolul Româ
nia intre cele două războaie mondiale. La p. 349 se spune 
că .instaurarea, în februarie 1938, a dictaturii regale, deși 
n-a desființat atribuțiile Parlamentului, ele au fost mult 
îngustate*. Or, faptul esențial constă în aceea că regimul 
parlamentar a fost, în esență, suprimat. Același autor no
tează însă la p. 374 că dictatura regală «punea capăt vie
ții parlamentare democrate...*, parlamentul avînd «doar 
un rol formal*.

Unele probleme le pune și înfățișarea istoriei economiei. 
Refer.ndj-se la perioada regulamentară, în Istoria poporului 
român se spune: «Domeniul feudal... tinde să se transfor
me ta proprietate absolută, de tip burghez...; țăranii au 
fost deposedați de o bună parte din pămîntul care, înainte 
de Regulament se afla în posesiunea lor* (p. 235). Dar, în 
pagma următoare, se afirmă că «rezerva reprezenta în Țara 
R".~ănească o porțiune neînsemnată din cuprinsul moșiei" 
(expcriui de grine fiind alimentat „nu din producția rezer
ve; senioriale, ci din dijma sătenilor* (p. 232). Ca exemplu 
de rezervă restrînsă sînt date cele 94 de pogoane ale jude
țului Brăila deși situația specială a acestui județ .face exem
plul neconcludent. Important este însă ca, întemeindu-se pe 
cercetările istoricului Ilie Corfus, Istoria poporului român 
ne prezintă economia agrară a Țării Românești în acea epo
că în aspecte ce o deosebesc radical de cea a Moldovei. 
Faptul rămîne însă neevidențiat. Oricum, pentru Moldova, 
lucrurile sînt limpezi, așa cum rezultă din studiul lui Gh. 
Platon, Cu priv're la evolufia rezervei feudale in Moldova, 
de la silrșitul secolului al XVIII-lea, p'mă la legea rurală 
din 1864 în «Studii și articole de istorie", an. V, 1963, p. 
201—242. Delimitarea părților de moșie, informațiile preci
se, statisticile, înzestrarea gospodăriei moșierești, exportu
rile de pe rezerva moșierească, desființarea dijmei în 1848 
etc. ne înfățișează o foarte clară stare de lucruri. In pri
vința prezentării economiei după anul 1866, am avea de 
observat lipsa elementelor concrete de comparație. Nu pu
tem ști ce reprezintă un spor de 2, 3, 4 ori, dacă n-avem la 
îndemînă cifre de report.

încheiem cu observația că paragraful Făurirea socialis
mului in România (p. 420—428) este, după părerea noastră, 
nereușit, apropiindu-se mult de manierea de expunere și de 
stilul unui referat.

★
In procesul de ascendență calitativă a istoriografiei 

noastre, de utilizare a unei tot mai întinse game de izvoa
re inlerne și externe, de încadrare deplină în istoriografia 
universală, cele două sinteze sînt bine venite. Tocmai pen
tru că se deosebesc în multe privințe ele se completează 
reciproc. Sperăm insă că vor fi urmate de alte sinteze, pe 
care le-am dori expresii ale unor concepții, metode și ma- 
n ere de expunere cu adevărat unitare. Din acest punct de 
vedere, Istoria României. Compendiu și Istoria poporului ro
mân ne oferă suficiente învățăminte. ■



o discuție cu SEDJE HEMON

DESPRE INTEGRAREA ARTELOR
Doamna Hemon a mai fost in tara noastră, 

și este o iubitoare a datinilor, folclorului și 
oamenilor de aici. Născută la Rotterdam ea 
a studiat vioara și teoria muzicii, și a urmat 
cursuri de analiză a muzicii contemporane. 
Pe de altă parte, picturile ei, cu un caracter 
foarte original, sînt expuse, începînd din 
1954, în muzee și expoziții din diferite țări 
ale lumii. Această activitate complexă for
mează baza studiilor și cercetărilor ei, care, 
din 1962, abordează domeniul vast al asimilă
rilor dintre muzică și pictură. In acest con
text, ea a intrat în contact cu grupuri de 
cercetători de la Universitatea din Amster
dam, în particular cu dr. H. L. C. Jaffe, pro
fesor de istoria artei modeme, cu care cola
borează la publicarea unei cărți despre cer
cetările ei.

Dacă tablourile sale au fost expuse în 
diferite orașe ale lumii, la fel și compozițiile 
i-au fost cîntate la radio sau în concerte, la 
Atena, Amsterdam, Haarlem, Haga etc., ca 
și la București.

In epoca noastră, caracterizată prin cer
cetări interdisciplinare, prin apariția de ști
ințe noi, de frontieră, problema unei inte
grări între arte își găsește locul ei natural, 
intr-adevăr, disciplinele de frontieră corespund 
necesității studierii aspectelor specifice ale 
unor obiecte ce premerg apariția lor deplină. 
Un proces de contopire a mijloacelor artis
tice va duce probabil la apariția unor arte 
noi, unor obiecte noi, unor mesaje noi. O 
întreagă lume de semnificații apare în mo
mentul în care vom crea noi semne, prin 
modificarea contextului; deoarece, într-un 
limbaj artistic, rolul acestuia este determi
nant. Sistemul de echivalente între muzică 
și pictură, extins și la alte arte, al doamnei 
Hemon, numit de dînsa .integrare' permite 
o traducere a unor imagini picturale într-o 
lucrare muzicală, și invers. în urma unor 
cercetări îndelungate, d-na Hemon este astăzi 
într-un stadiu de sinteză ia ceea ce a reali
zat pînă acum.

C. M. — Vreți să ne spuneți cum ați a- 
juns la rezultatele dvs. de azi ?

S. H. — Mereu mi s-a spus că picturile 
mele au ceva cu totul original, în primul 
rînd că sînt foarte muzicale. Și la un mo
ment dat am avut brusc revelația faptului că 
această caracterizare depășea o simplă apro
piere. Din 1962 am început să gîndesc pro 
plema integrării oa atare. Am ajuns astfel 

să descopăr, pe baza teoriei muzicii, sunetul 
ascuns în picturile mele. Plecînd de la unele 
din picturile mele, am scris lucrări muzicale, 
ca de exemplu concertul pentru vioară, cîn- 
tat în România în 1968. Această traducere 
este complet reproductibilă, pot să o reiau 
pentru fiecare tablou. Nu este vorba de o 
muzică inspirată de pictură, ci de o trans- 
cr.ere precisă. Desigur, la toate acestea am 
ajuns după multe experiențe, de ani întregi, 
dar ceea ce prezint smt numai rezultate 
finite.

C. M. — Problema asimilărilor între arte 
are desigur mai multe aspecte, începind cu 
observarea corelațiilor sinestezice și termi- 
nînd cu posibilitatea formal.zărilor în cadrul 
unor limbaje, presupunind existența unui sis
tem codificat de semnificații. Nu ne-am refe
rit aici la notatie, dar și aceasta, atunci cînd 
există sub forma unui sistem închegat, ca în 
muzică, pune probleme interesante. Ne-ati 
putea expune descoperirile dvs. în acest sens?

S. H. — Eu am făcut întotdeauna o pictura, 
pornind de la puncte pe care le uneam prin 
linii. Punctele îmi dădeau imaginea primară 
a tabloului, liniile îmi erau «cerute*, cu 
forma și grosimea lor. Această caracteristică 
a unor suprafețe conturate prin linii este 
absolut necesară în analiza mea. Pun pe ta
blou o hîrtie transparentă liniată, o grilă. 
Pe axa verticală măsor înălțimile, cores- 
punzînd semitonurilor din cinci octave. De 
ce am ales aceste cinci octave ? Pentru că 
am constatat că majoritatea scrierilor muzi
cale se încadrează în acest spațiu tonal. Ast
fel, un punct undeva jos pe tablou va co
respunde unei anumite note gnave; alt punct, 
sus, va corespunde unei anumite note înalte. 
Axa orizontală dă decurgerea, ordinea în 
timp, nu și viteza, adică tempo-ul. Axa se 
împarte în milimetri, fiecare corespunzînd 
unei optimi de notă. Și acum încep să scriu, 
notînd punctele de pe tablou obținute prin 
diviziunea liniilor cu o unitate de măsură 
fixă, pe care am găsit-o ca o constantă e- 
sentială. Citesc apoi pe grilă înălțimea lor, 
prin raportarea la axa verticală despre care 
am vorbit, și durata și locul lor în compo
ziție — prin raportarea la axa orizontală. 
Totul se bazează pe proporții și constante. 
Adăugarea tempo-ului, d namicii (intensită
țile) și instrumentației, desăvîrșește partitu
ra. De altfel, și compozițiile pot fi în același 
mod reprezentate pictural. Analiza este com
plet reversibilă.

C. M. — Spre deosebire de pictură, în 
muzică este interesantă și notația. In nota
ția cu care sîntem obișnuiți, măsurile sînt 
distribuite orizontal, citite de la stingă spre 
dreapta, iar tonurile, înălțimile sunetelor, ur
mează o scară verticală. In schimb, indica
țiile de tempo și de dinamică sînt mult mai 
labile, mai puțin precise, fiind adăugate în 
plus pe partitură. Desigur, aceasta este vala
bil pentru sistemul european de notație, cane 
are cîteva sute de ani vechime. Cred că, în 
acest sens, ar fi interesant de studiat ce pro
bleme apar în cazul unor eventuale încer
cări de traducere, plecînd de la sisteme de 
notatie muzicală neeuropene. Dar pînă vom 
putea vorbi despre aceste lucTuri, și multe 
altele încă neelucidate, să ne oprim la im
portanta pe care o poate avea integrarea 
arteloi.

S. H. — Un muzician poate înțelege pic
tura văzută de această dată prin regulile pro
priei sale meserii; și același lucru se poate 
spune despre toți ceilalți artiști. Astfel, se 
complexifică sfera sensibilității artistice. Pe 
de altă parte, comunicarea umană, în ge
neral, capătă o lărgime și o adîncime din 
ce în ce mai mare. Interesul unei integrări 

a artelor stă deasemeneia în valoarea sa ge
neral umană, în contextul comunicării cunoaș
terii reciproce, comuniunii între oameni.

D-na Hemon a preferat să vorbească nu
mai despre rezultatele certe, finite, la care 
a ajuns pînă acum. Voi adăuga însă că d-sa 
este preocupată actualmente de introducerea 
unei noi dimensiuni în programul ei de in
tegrare — și anume coregrafia. Cercetările 
ei în această ultimă privință se îndreaptă 
actualmente spre găsirea unităților elemen
tare ale dansului, a căror combinare să poată 
fi reprodusă pe o .grilă" compatibilă cu me
toda generală de integrare pe care o folosește.

Aș vrea să mai amintesc că, de la sosi
rea ei în țară, am avut numeroase discuții 
la care au participat și alți oameni interesați 
în problema integrării artelor. Despre păre
rile și confruntările apărute cu aceste prile
juri, voi încerca să vorbesc cu o altă ocazie. 
Cred că prezentarea, aici, a cercetărilor inte
resante ale d-nei Hemon trebuie privită și ca 
o ocazie pentru dezbaterea problemei gene
rale a integrării artelor.
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AUTOGRAFE PARIZIENE...
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•O greșeală grosolană pe care o 
fac neîncetat cei ce se lasă conduși 
de maxime — scria Diderot într-un 
cunoscut pasaj din a sa „Lettre sur 
le commerce de la librairie" — 
este aceea de a aplica principiile 
unei manufacturi de stofe la edita
rea unei cărți'.

Aceste gînduri datează din iunie 
1767.

Esta adevărat că n-au trecut decît 
două sute și cîtiva ani de cînd au 
fost așternute pe hîrtie, dar coinci
denta cu actuala condiție a scriitoru
lui și cărții din unele țări occiden
tale, mai poate totuși surprinde.

Cel puțin așa mi se pare.
Și nu numai mie.
Domnul Etienne Gillon, președin- 

tele-director general al cunoscutei 
edituri pariziene „Larousse', direc
torul prestigiosului săptămînal de 
cultură .Les nouvelles litterarires" 
este și președintele Sindicatului na
tional al editorilor francezi al cărui 
sediu se găsește în plin centru al 
Cartierului Latin, pe bulevardul Saint 
Germain la numărul 117.

E. Gillon este un om înalt, dina
mic cu priviri limpezi și cu auto
ritatea profesională ușor de desci
frat în fiecare judecată de valoare. 
Discuția e simplă.

Cifra de afaceri pe ultimul an în 
ansamblul editurilor franceze este de 
1.875.000 franci, adică un sfert din 
cifra de afaceri a uzinelor .Re
nault".

Oricît ar fi de încurajatoare a- 
ceastă cifră, există o nedumerire mai 
veche pentru președintele editorilor 

francezi și probabil nu numai pentru 
el : ministerul tutelar al editurilor 
franceze nu este — așa cum ar pă
rea firesc — Ministerul Culturii, ci 
Ministerul Industriei și Comerțului, 
destinul cărții fiind inventariat la 
capitolul .industrii diverse Și tex
tile".

Este adevărat că această situație 
nu constituie o excepție de vreme 
ce autoritatea tutelară în privința 
bibliotecilor revine, tot în Franța, 
Ministerului Educației Naționale, cea 
a culturii de masă — Ministerului 
tineretului și sportului, alte domenii 
de competența Ministerului Culturii 
tiind subordonate ministerelor Agri
culturii, Forțelor Armate, Justiției, 
Muncii Afacerilor Interne sau Indus
triei.

Această situație este reflectată, de 
altfel, și în faptul că numai 0,50 la 
«sută din bugetul Franței pe 1971 
este rezervat fostului .minister Mal- 
raux".

Este adevărat că în preambulul 
Constituției franceze este garantat 
accesul egal al fiecărui cetățean fran
cez la cultură dar dacă statul își 
asumă responsabilitatea a aproxima
tiv 90 la sută din cheltuielile țării 
pentru învățămînt, 71 la sută din 
cele pentru sănătate, 63 la sută pen
tru sport, 36 la sută pentru trans
porturi, totuși numai 17 la sută din 
cheltuielile pentru cultură se bucură 
de același privilegiu. In sfîrșit ...

Armand Lanoux, este cel mai tînăr 
dintre membrii Academiei „Gon
court". S-a născut la Paris dar în
treaga sa făDtură, ca si cărțile sale 
de altfel, sînt mediteranene și neli

niștite parcă dintr-o continuă nevoie 
de răzvrătire împotriva unei inerții 
care nu se găsește numai înafara 
creatorului.

Această neliniște, această nevoie 
continuă de alte dimensiuni ale e- 
chilibrului și de continue confruntări 
explică, de altfel, disponibilitățile 
sale pentru toate genurile literare, 
de la poezie la roman și de la 
eseu la povestirile polițiste.

Debutînd în 1943 cu proză poli
țistă („Canadiana asasinată') el se 
apropie apoi de poezie, cultivînd-o 
între limite care se întind de la 
maniere de Carco și pînă la su- 
prarealismul umanizat al lui Des- 
nos, obținînd premiul Apollinaire 
pentru placheta „Calporteur' (1953) și 
editîndu-și volumul selectiv abia în 
1959 sub titlul „LA TULIPE ORA- 
GEUSE".

Critic și istoric literar în anii ur
mători, cu predilecție pentru reali
tatea Parisului din tumultuoasa .belle 
epoque", cronicar al Capitalei în 
aureola ei mitică atît de apropiată 
preferințeloi lui Balzac, Baudelaire 
și Farque el a consacrat lui Emilie 
Zola, marele său părinte literar, un 
studiu (.Bonjour, Monsieur Zola') a 
cărui vervă avea să fie concurată 
la puțină vreme după aceea (1954) 
de un jurnal — „Dragostele anului 
1900' și de „Psihologia Parisului sau 
Parisul in formă de inimă" (1955 — 
1965) ambele primite cu entuziasm.

Tonul realist al scrisului său avea 
să se definească însă mai convin
gător prin romanele „La classe du 
matin', „Cet age trop tandre', „La 
nef des fous' — distins în anul 

1948 cu premiul Populiste, apoi mai 
vechea ambiție a frescei se materia
lizează în „Les lezards dans l'horo- 
loge" (1952) ca un Midi incandes
cent dar aspru, deloc convențional, 
ciclul amintirilor de război începind- 
cu «Margot l’enrage" și .Le comman
dant Watrin" (care primește premiul 
.Interallie44 pe anul 1956) și termi- 
nînd cu atît de cunoscutul .Quand 
la mers se retire’ — distins cu pre
miul Goncourt pe anul 1963.

Intre aceste coordonate ale unei 
certitudini literare demonstrate con
vingător, universul lui Armand La
noux continuă să existe, tulburător 
și agitat.

- • • Ne plimbăm pe aleile învio
rate de briza Mediteranei din acest 
oraș de graniță intre Franța și I- 
talia care se numește Mentoji și 
unde amintirea lui Panait Istrati a 
lui Titulescu și a Contesei de Noil- 
les, poeta noastră Brăncoveană sînt 
atît de prezente.

In dreptul cornișelor, dincolo de 
livezile de portocali de Ia Roque- 
brune și Cap Martin se deslușesc 
luminile înalte de la Monte Carlo 
și cel mai tînăr academician al 
Goncourt-ului își amintește de un 
alt academician, deoarece aici unde 
ne-am oprit, lingă portul vechi, la 
capătul falezei, fostul turn de veghe 
al grănicerilor a devenit de cițiva 
ani muzeul Cocteaux.

Un poet calm, domnul Francis 
Palaero, primarul Mentonului a dă
ruit acestui orășel cu numai cîteva 
mii de locuitori mîndria de a 
avea una dintre cele mai frumoase 
,,salle de mariages' din Franța, în
treaga decorație a interiorului fiind 
realizată de Cocteaux.

Armand Lanoux se revoltase deja 
în după amiaza acestui Congres al 
Pen clubului internațional împotri
va unei anume toleranțe față de 
literatura .odihnitoare'.

Plimbarea pe falezele înviorate 
de briza Mediteranei nu l-a putut 
îndepărta prea mult de subiect.

Rețin dintre considerațiile sale 
multe pe cele despre scriitorul fran
cez și lumea în care trăiește : „De 
fapt, s-ar părea că de la Beaumar
chais la Simenon noțiunea de scri
itor — sau autor profesionist, dacă 
vreți — a progresat. Nu ? Ei bine, 
despre acest profesionism și lipsa 
garanțiilor de existentă a profesio
nistului din partea unui stat ca al 
nostru, modern, despre acesta cred că 
se vorbește prea puțin ... Nu este 
vorba de excepții (Daudet, Maupa
ssant și alfii). Este vorba de faptul 
că in Franța foarte puf ini scriitori 
pot trăi din drepturile lor de autor, 
cea mai mare parte fiind obligați să 
accepte faimoasa „a doua profesie'. 
Numai astfel se explică numărul 
mare de scriitori diplomat!, scriitori- 
dentiști, scriitori-ofițeri de> politie, 
xiariști, profesori, Învățători, librari, 
buchiniști și altele.

Astfel, aproape toți scriitorii fran
cezi sînt scriitori și Încă ceva ..»

Adică atunci cînd se așează în 

fafa hlrtief albe în loc să-și urmă
rească ideile și să le îmbrace in cu~ 
vinte pentru un romon, un eseu, un 
film, un scenariu la televiziune sau 
la radio, pentru un foileton, o tra~ 
gedie, un libret de balet, o con

ferință, un reportai, o cronică sau 
un cîntec el trebuie să se mai gân
dească la ceva.

Adică la cealaltă profesie.
Ca «d nu mai vorbim despre 

schimbarea profesiei de scriitor in 
fața autorității statului de fiecare 
dată clnd schimbăm genul literar în 
care ne manifestăm.

Este Inimaginabil ... dar întreaga 
suită de categorii ale obligațiilor 
cărora ne supunem : impozite, secu
ritate socială, pensie, alocații fami
liale, toate diferă în funcție de ge
nul operei literare.

Trecem pe rînd de la categoria 
„salariat' la cea de „salariat inter
mitent remunerat cu onorarii', sau 
de la cea de „Liber profesionist" la 
cea de „profesionist neagricol' a- 
Junglnd să ne plătim uneori și de 
trei ori același mic serviciu ce ni 
s-a făcut sau, nici măcar nu ni s-a 
fdeut încă.

cronica

săptămînal politic, social, cultural
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Dar lucrurile se încurcă și mai 
mult clnd este vorba despre drep
turile de autor.

De pildă, pentru tot ce înseamnă 
roman, eseu, nuvelă, povestire, cro
nică, poezie etc., drepturile sînt ga
rantate prin Societatea „Gens de 
lettres'. Pentru teatru, film, televi
ziune și balet, patronajul aparține 
Societății autorilor dramatici și com
pozitorilor, prima dintre aceste in
stituții fiind creată, după cum se 
știe, de Beaumarchais.

Aceasta naște uneori situații cu 
adevărat stranii ...“

Desigur, nu acestei cauze se da
torează faptul că — așa cum reține 
săptămînalul .Express" referindu-se 
la un sondaj recent — 58 la sută 
din francezi nu citesc în viața lor 
nici-o carte, 87 la sută nu se duc 
niciodată la teatru iar 78 la sută 
dintre tineri n-au asistat niciodată 
la un concert.

In Anglia sînt numai 45 la sută 
cei care nu citesc nici-odată o carte 
iar bibliotecile engleze împrumută 10 
cărți pe an unui cititor (față de o 
carte pe an în Franța) situația fiinâ 
apreciată ca îngrijorătoare.
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