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UMANISMUL 
Șl DINAMICA 
VALORILOR

Se știe că, tn concepția Ini Karl Marx, comunismul re
prezintă umanismul in expresia lui desăvirșită. Este, 
de aceea, iiresc ca astăzi, din perspectiva implinirilor 
cincinalului 1966—1970, cînd poporul român urcă an de 
an treptele solide ale dezvoltării multilaterale ale socia
lismului, pregătind premisele trecerii la comunism, pro
blemele legate de conceptul de umanism să fie în cen
trul preocupărilor teoretice și practice ale Partidului Co
munist Român.

Bilanțul rodnic cu care oamenii muncii din țara noas
tră au încheiat un cincinal, pășind cu elan în următorul, 
constituie o confirmare strălucită a politicii științifice, 
profund realiste, a partidu ui nostru, de făurire și dez
voltare a noii orînduiri, de creștere continuă a potenția
lului economic al patriei, de sporire a avuției materiale 
ți spirituale a societății noastre. Avînd drept țel ridi
carea sistematică a bunăstării poporului, dezvoltarea mul
tilaterală a tuturor membrilor societății, orînduirea noas
tră socialistă își creează instituții și legi care înnobi
lează ființa omenească, statornicindu-i libertatea de ma
nifestare deplină a demnității.

Pe măsură ce socialismul își desăvîrșește menirea, în- 
făptuindu-se un raport calitativ superior între partid și 
popor, între colectivitate și persoană, umanismul capătă, 
în spiritul adevăratei demnități, noi și profunde valențe. 
Manifestindu-se ca un umanism în acțiune, orînduirea 
socialistă creează condițiile obiective și criteriile de se
lecționare a valorilor, care permit oamenilor muncii să 
ocupe, în contextul social, locul potrivit adevăratelor lor 
aptitudini și calități.

La această tendință generală a efortului pentru reali
zarea valorilor puse în slujba împlinirii omului ca om, 
pe linia dezvoltării ascendente a societății, se referă to- 
varășul Nicolae Ceaușescu, atunci cînd afirmă: .Este 
știut că telurile pe care și le propune socialismul au un 
conținut profund uman, asigură omului posibilitatea de 
a-și dezvolta multilateral personalitatea, de a participa 
activ în toată plenitudinea forțelor și capacităților sale 
la progresul general al noii orînduiri și de a beneficia, 
pe măsura aportului său, de o retribuție care să-i creeze 
condiții de viată demne și civilizate*.

Iată o sinteză admirabilă a semnificației profunde'or 
prefaceri pe care le trăim, prefaceri elocvent ilustrate 
de rezultatele cincinalului recent încheiat.

Privite, analizate atît în retrospectiva celor cinci de
cenii de luptă și creație ale partidului, cit și in dinami
ca actuală a societății românești, dinamică dimensionîn- 
du-se la confluența dintre realizările cincinalului trecut 
și perspectivele noului* cincinal aceste transformări 
structurale ne oferă viziunea unitară a orinduirii noastre 
socialiste care a dat viață unui nou sistem de valori, în
temeiat pe justiția socială, integritatea etică a omului 
devenit stăpin și făuritor al propriului său destin. In or
dinea acestor realități, umanismul socialist înseamnă cea 
mai amplă perspectivă asupra omului care a fost deschi
să vreodată.

Umanismul este azi o noțiune căreia socialismul îl 
restituie un conținut mai profund, legat nu numai de re
activarea pe planul meditației filozofice a preocupărilor 
pentru destinele omului, in numele unor idealuri nobile, 
ci mai ales de afirmare a unui nou proqres in planul ci
vilizației materiale și spirituale, in care viața omului, 
fericirea Iui, se conturează ca o problemă importantă a 
practicii sociale, ca o condiție esențială a dezvoltării 
multilaterale a întregii societăți.

Pe temelia trainică a re ațiilor de producție socialiste, 
omul iși capătă, pentru prima oară in istorie, certitudi
nea forței sale de constructor activ și conștient al unei 
noi societăți. Realismul și concepția de largă perspectivă 
care caracterizează politica economică a partidului și 
statului, echilibrul și stabilitatea economiei noastre, ela
nul și convingerea cu care flecare om al muncii partici
pă la realizarea ansamblu ui de prevederi ale noului cin
cinal și ale planului de perspectivă, ne oferă certitudi
nea forței omului liber, a capacității sale de a fi stăpin 
pe clipa prezentă și pe întreg viitorul. Să fii stăpin pe 
timp înseamnă să fii stăpin al vieții.

Socialismul a eliberat pe lucrătorul manual și intelec
tual de înstrăinarea față de procesul muncii care ducea 
la dezumanizarea, la subordonarea individului față de in
teresele clasei dominante și la limitarea posibilităților sale 
de afirmare.

Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție 
a înlăturat principalul obstacol ce-i îngrădea omului des
fășurarea liberă și deplină a personalității sale, a generat 
procesul istoric al umanizării, al desăvirșirii existenței 
umane. Omul a devenit — ca revoluționar, în lupta lui 
pentru socialism, ca cetățean ai patriei socialiste — stă-
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(continuare in pag. 11-a)

talent mai nutresc amăqitoare 
iluzii de avangardă și moderni
tate prin simplul fapt al etiche
tării operei lor drept „nonfi- 
qurativiste*. după cum o par
te din public se oprește. încă, 
în fata «nonfigurativismului* 
ca în fata unei lumi de nepă
truns. Evident, este însă fap
tul că adversarii .nonfigurati
vismului* pot fi descoperiti as
tăzi extrem de rar printre exe- 
qeții de drept ai fenomenului 
artistic, locul acestora luîndu-1 
astăzi unii nevinovați .(din 
punct de vedere cultural), au
tori de scheciuri și texte umo
ristice.

Unul dintre „argumentele* 
prin care adepții „figurativis- 
mulsi* au încercat să respin- 
qă dreptul la valoare artistică 
al operelor .nonfigurativiste* 
a fost ce) al „realismului*, mai 
precis al lipsei de „realism* 
a acestora. „Realismul* nu poa
te fi propus însă drept o cate
gorie estetică normativă, va
lorizatoare prin sine, atît da
torită limitării lui istorice, cul
turale, geografice etc. cît și 
„impurității* manifestărilor „re
alismului" în artă, fuziunilor 
sale cu viziuni și modalități 
de expresie artistică specifice 
altor orientări și curente artis
tice. (In literatură se vorbește 
pe bună dreptate despre un 
„realism fantastic" ce poate fi 
exemplificat prin proza sud-
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0 FALSA DILEMA: FiGURATtV-NONRGDRAHV
In actualul univers al valo

rilor artistice falsitatea vechii 
«dileme* — «figurativ sau non
figurativ* — apare mai evi
dentă ca oricînd, aceste cali
ficative atribuite unei opere, 
neputînd avea prin ele însele 
vreo implicație valorică, ci nu
mind doar apartenența ei la o 
modalitate de exprimare artis
tică anume definită astfel prin 
tradiția discuțiilor estetice. In
tre sensul acesta traditional, 
«restrîns* al figurativului și 
nonfigurativului si accepțiile 
for de cateqorii estetice qe- 
nerale nu există, desigur, nici 
o contradicție, orice operă (fi- 
qurativistă sau nonfiqurativis- 
tă) incluzînd în ea atît ele
mente figurative cit si nonfi
gurative In raport cu punctul 
de vedere din care sîntem in
teresați s-o apreciem (cel al 
încadrării într-o orientare ar
tistică oarecare, cel al raoor- 
tării la realitatea artistică sau 
umană în general, cel al mo
dului în care își exprimă pro
priile semnificații etc.).

Dacă „polemica* fiqurativ 
sau nonfigurativ a fost întot
deauna „depășită" din punct 
de vedere logic si estetic, în 
realitatea relațiilor artistice ea 
își păstrează, încă, actualita
tea, pretinzfnd o serie de pre
cizări și reevaluări ale impli
cațiilor sale. Mulți artiști fără

americaniloT Miguel Angels 
Asturias, Alejo Carpentier, Juan 
Rulfs, a italianului Dino Bu- 
zzati etc., iar în literatura 
noastră prin operele lui Panait 
Istrati, Sadoveanu, Fănuș Nea- 
gu etc.). Principalele caracte
ristici ale categoriei estetice 
a realismului pot fi considerate 
a fi: figurativismul formei, sur
prinderea semnificației centra
le (de interes și accepție ge
nerală) a fenomenului de Ia 
care opera s-a „inspirat", ple
carea de la o ontologie natu
rală, de la realități existente 
și semnificatoare prin ele însele. 
Datorită «figurativismului" pe 
care îl presupune, categoria de 
realism are un grad de apli
cabilitate restrîns în raport cu 
diversitatea expresivo-semnifl- 
cativă a fenomenului artistic 
universal. Identificarea „realis
mului* cu «umanismul" (di
mensiunea cea mai generală 
a valorii artistice și a tuturor 
valorilor posibile), este 
și ea fortuită, improprie u- 
nei aprecieri adecvate a artei. 
Dacă putem vorbi despre un 
fundament comun al capodo
perelor artei universale acesta 
este reprezentat nu de un „re
alism fără margini*, ci de un 
„umanism fără margini*. Uma
nismul trebuie înțeles, aici, nu 
doar ca prezență expozitivă în 
opera de artă a unor idei de

acest gen, ci în principal, ca 
prezență valorică a operei în
săși, în ipostaza sa de mărtu
rie a posibilităților de obiecti
vare creatoare a insului uman.

Considerarea unei leqăturf 
directe între valoarea artisti
că șl realizarea fiqurativistă a 
operei de artă., aprecierea a- 
cesteia din perspectiva iden
tității sale simbolice cu moti
vele sale exterioare de inspi
rație a stat la baza concepției 
potrivit căreia arta ar tinde 
spre știință (Descartes, Leib
niz, Hegel etc.) și de aici a 
neîntemeiatei „previziuni* a 
„dispariției artei" sau a «inu
tilității* sale în condițiile unei 
societăți viitoare de maximă 
emancipare științifică. (Este 
cunoscută, în acest sens, teo
ria hegeliană despre „moartea 
artei*, deși Heqel se referă, 
în realitate, nu la o dispariție 
istorică a artei, ci la o „moar
te logică" a etapei artistice 
prin care, ontogenetic și filo- 
genetic, trece cunoașterea o- 
menească în drumul ei spre 
Adevăr). Istoria artei eviden
țiază faptul că idealul identi
tății simbolice a imaginii ar
tistice cu motivul ei real nu 
s-a putut înfăptui cu adevărat 
decît o dată, cu apariția apa-
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LITERATURĂ Șl PATRIOTISM
Printr-o scrisoare, un cititor cane are „cunoștință de 

toate romanele bune din ultima vreme" — cum afirmă 
dînsul, îmi face observația că romanele mele sînt lipsite 
de sentimentul de patriotism, cu alte cuvinte, patriotis
mul nu este „vizibil și ar trebui să fie". Pentru că și ce
lelalte romane bune „suferă de acest defect", n-am să mă 
refer la cărțile mele ; bineînțeles și din alte consideren
te, dar mai cu seamă că nu-mi place să vorbesc despre 
ele. Cititorul respectiv recunoaște că aceste romane sînt 
bune”, numai că ar vrea ca patriotismul să fie „vizibil”. 

Scrisoarea mi-a reținut atenția pentru că nu-i prima dată 
cînd aud astfel de cerință scrisă sau verbală.

Ca orice om, și scriitorul „poartă” în el ca o perma
nență sfintă, acest mare sentiment, izvor de nemaipome
nită forță și fantezie creatoare. Niciodată, la nici un po
por, nici o forță, oricît de cumplit de distrugătoare a fost, 
n-a reușit să-i smulgă din suflet dragostea de patrie. Cu 
acest sentiment venim în viață, cu el trecem dincolo de 
viață, pentru că el înseamnă însăși existența noastră, 
înseamnă libertatea pămîntului și visului nostru. Ca orice 
om, sau poate mai mult, scriitorul, adevăratul creator 
este un purtător și un generator de patriotism. Chiar dacă 
în operă sentimentul amintit nu se concretizează vizibil. 
In literatură, ca în orice artă, orice valoare estetică, 
implică în ea și o valoare socială și, ca atare, patriotică. 
Multă vreme, niște critici de duzină, improvizați ai unor 
momente de cumpănă, au declarat sculpturile Iui Brâncuși 
niște aberații abstracte. Dar am redescoperit, într-o lu
crare, precum Coloana infmfltului, adevărata esență de 
artă și de patriotism: Coloana a devenit astfel un simbol al 
nostru, ai dinamismului acestei națiuni atît de viguroase 
în omenie șl inteligență. Dar oare Sadoveanu este mai 
puțin patriot în Baltagul decît într_un roman ca Frații 
Jderi ? Oare Dostoievski nu și-a iubit patria scriind Idio
tul și Demonii, oare chiar aceste capodopere ale lumii 
sînt apatriotice ? Am subliniat mai înainte că valoarea 
estetică, adevărata valoare, implică sentimentul amintit, 
în cazul lui Dostoievski prin umanismul său, prin acel 
cumplit purgatoriu din care nu lipsește speranța că omul 
va deveni om. Literatura lui Dostoievski, tocmai pentru 
că este o mare valoare artistică, este o mîndrie pentru 
poporul său. Același lucru îl putem afirma referitor la 
Liviu Rebreanu, Lucian Blaga și atîția alți scriitori care 
formează culmile literaturii noastre naționale. Am mai 
putea adăuga și faptul că, alți scriitori, contemporani lor, 
în a căror lucrări totul a fost foarte „vizibil” inclusiv pa
triotismul, lipsiți de valoare artistică, au fost dați uitării 
pe bună dreptate. Vreau să spun că orice gest artistic, 
de valoare, este în același timp și un gest patriotic. As
tăzi, mai mult ca oricînd, cărțile noastre încorporează și 
trebuie să încorporeze în ele istoria. In acest sens valoa
rea estetică este implicit o valoare socială, politică și 
deci patriotică.

Sigur, există, o parte din literatură structurată special 
pe acest sentiment, și literatura noastră are mari tradiții 
în această privință. Dar nu toți poeții pot fi un Coșbuc 
sau un Goga și asta nu înseamnă că poezia care nn in
tră în această sferă, care nu poate fi conturată vizibil 
în aceste limite, este apatriotică. Nu mă refer la nu știu 
ce experimente sterile, la nu știu ce bilbiieli ale unor 
teosofi amatori și la nu știu ce curente incîlcite ale unor 
amatori de concepte filozofice pe care nn le-au înțeles 
dar le-au amestecat în „poezie". Aceste producții sînt cu 
adevărat apatriotice pentru că în primul rînd sînt lipsite 
de orice valoare estetică, de orice idei. La cealaltă ex
tremă, însă intilnim destule producții așa-zis patriotice, 
de fapt o înșiruire de lozinci, de cuvinte arhitocite, care 
nu ne comunică și prin nimic nu ne ating sufletul. La fel, 
ca și pe celelalte, eu le consider apatriotice tocmai prin 
„patriotismul" lor lipsit de afectivitate artistică, lipsite 
de acel ceva capabil să ne tulbure și să ne facă mai oa
meni.

Repet un fapt banal, arhicunoscut:. aici, în literatură, 
talentul este hotărîtor ! Poate cineva să ne facă observa
ția, pe bună dreptate, că talentul, sub nu știu ce influențe 
nefaste, se poate degrada. Da, dar nimic nu va putea 
suplini lipsa de talent a unui scriitor, nici acest sfînt 
sentiment — patriotismul. Intr-o oarecare conjunctură, 
unul lipsit de har poate deveni chiar centrul atenției, 
poate fi declarat scriitor și poet național, dar timpul re
pune mai repede sau mai tirziu valorile și nonvalorile pe 
locurile ce li se cuvin. Oare nu avem exemple atît de 
convingătoare și atît de apropiate în timp, în istoria lite
raturii noastre ?

Deci, stimate cititor, cu respectul față de dumneavoas
tră cel care ați citit țoale romanele bune apărute; în ul
tima vreme, și care le-ați enumțrat, printre ele și; pe-ale 
mele, îmi permit să vă aminte'sc- cuvintele lui Heine: 
„Poți să-ți iubești patria, și să ajungi la optzeci de ani, 
și să nu fi știut niciodată că ai iub:t-o.. Cu alte cu
vinte, există în noi toți această permanență sfintă — dra
gostea de patrie — chiar dacă, cum vorbiți de romanele 
respective, această permanentă nn este la vedere. Acest 
„defect” — să-l numim așa după dumneavoastră, ține de 
specificul literaturiL Orice .literatură națională — scria 
Eminescu — formează focarul spiritului național, unde 
decurg toate razele din toate direcțiile vieții spirituale, 
ea arată nivelul vieții publice spirituale*. Ca toate păre
rile unor sceptici, și ale unor neliniștiți pentru destinele 
literaturii noastre contemporane, afirm că avem, că am 
Început să avem o asemenea literatură pe măsura timpu
lui pe care îl parcurge țara, poporul nostru, și că urma
șii vor găsi în ea valori cu care să se mindrească. In 
acest sens înțeleg patriotismul literaturii noastre.

CORNELIU ȘTEFANACHE

PREMIUL HERDER
Zaharia Stanca rine sS tn trec «an

că lista scriitorilor romă ai dis
tinși cu Premiu] Herder, listă des
chisă de Tudor Arqhezi E o cinsti
re adusă, prin autorul lui Deucu/t, 
literaturii noastre contemporane. to< 
mai cunoscută si »•: pretulU peste 
hotare.

însăși traducerea mneeroaneloc cărți 
ale lui Zaharia Sta ucu. fa prtid- 
palele limbi ale hxmii eoehrmj au
dienta și interesul de care se bucu 
ră ari opera sa De piXU. sub tit
lul .Une ai’egorte de la persecu
tion-. Francase Wagner receuzaaxJ 
tn pagina literară a riaruhri .Le 
Monde* rozaaauj Scrrs *a
sFrsitu! ai-H trecut In Laba fran- 
ceră (_La tribe- — Ed Albi» MfcbeH 
încheind s

•Dincolo de fresca foldorid. wzne- 
tată de scene pitorești soectt~'oa
se Staneu cu ri-o>re ab-
surdi*atea său
fiind o p’edoerie pentru uiaM si o 
fereastri deschisă sere snenmtl--

Prestitrosu! ce umenzl a-l
fi decernat !a V7»-» in cadru! enei 
cereancai’ acedes t» e o 
tere ?a n’us a valorii Titere’or -'las
tre considerate Ia niee! ecrooeex.
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In ead-Tsi ușor criVersc-
tf«-e fu» alert ze recr de in îniri*- 
loreu sej TecrruJ zuzzțoreca a 
Bai titlu. dt Teatrul -Mc-ei
Milfo". £sxe o -*«-*—-ere bineve
nit! a nctririM/i miense. orien
ts 4 de rc-x;c tersad de • servi crts 
ro uiaeetctf Ne bocrzrdn cu fl-'-t s— 
axau: de .cvcxscrec* ia gred — 
daci ne pntea astM —
ea cit. ia urm! cu -—3 cai, ne 

„Croaiea* c fosf cea din
ei pabiicstîe cure, ia cupri»stzi unzii 
nrtxoi despre roiul Teatrelor Na:io- 
oaie, a /âcxxl tocoai aceasta propu- 
ne.*e gs âxi iatpiiaitd.

Acordare» titlului de Teatru Natio- 
uof unui teatru de atât con.irmi 
totodată un punct de vedere ce ni 
ae pare de nelalăturat: sub toate 
raporturile, finind seama de sarcini
le ce-i incumbă, de repertoriu, co
lectiv etc., există si trebuie să exis
te o notă speciiică. o diferență sub 
raportul angajării si al calității în
tre teatrele naționale și celelalte' 
scene de stat. Recunoașterea oficială 
a aces'ul adevăr decurge implicit din 
decernarea titlului de teatru national 
scenei timișorene. Satisfacția noas
tră este deci, justificată, mai ales 
că, între timp, au fost glasuri care 
s-au pronunțat pentru o uniformi
zare a nucleelor (si a posibili'ăHinr 
oferite) artei scenice din România. 
Nu-i locui să insistăm nici, iarăși, 
asupra profilului unui asemenea tea
tre în spiritul în care tradiția româ
nească l-a consfințit. De aceea, pen
tru moment, ne mărainim sâ felici
tăm colectivul noului teatru national, 
în frunte cu directorul — animator 
care este Gh. Leahu, dorlndu-i scu- 
cese pe măsura aseptărilor noastre.

GESTIUNEA ECONOMICĂ- 
DEZBATERE ȘTIINȚIFICĂ

In contextul qeneral de largă con
fruntare a ideilor, care caracteri
zează activitatea de cercetare din

tara noastră, a devenit un fapt fi
resc luarea în discuție, periodic, 
a unora dintre cele mai de cearnă 
chestiuni de ordin teoretic, ideolo
gic, precum și a unor probleme 
privind organizarea și conducerea 
activității în diferite domenii de 
muncă, dialoq deschis al opiniilor 
menite să contribuie la perfecțio
narea diverselor aspecte ale vieții 
sociale și la realizarea unei ample 
participări a oamenilor pe linia ac
te or de decizie socială. In perspec
tiva unui asemenea obiectiv s-a în
scris si recenta Tvinr,rî ianua
rie 1971) dezbatere științifică axa
tă pe tema „Gestiunea economică 
și problemele conducerii științifice 
La nivel microeconomic (întreprinde
re, centrală industrială)-, organizată 
de Comitetul județean de partid Iași, 
care, sub conducerea conf. univ. Pe
tre Mâlcomete. secretar al Comite
tului județean de partid, a reunit în 
sa'.a sena ului Univ. .Al. I. Cuza", 
cadre didactice din învățămîntul su
perior, cercetători științifici, cadre de 
conducere din întreprinderi și orga
nizații economice din județul Iași, 
precum și alți specialiști. Partici
panta la dezbatere s-au referit la 
unele aspecte de mare actualitate 
ale temei, insist! nd asupra proble
mei definirii conceptului de ges- 
tîvne ectwnaică. chestiune care, prin 
complexitatea ei, rămîne deschisă, 
cL si asupra unor elemente de or
din concret care, dincolo de fun- 
duaentarea teoretică a qestiunii e- 
coaomice, privesc formele de orga- 
■izare și înfăptuire a acesteia, 
chestiune si ea. de asemenea, in
suficient elucidată pînl în prezent, 
In truc: t în tiran ce unele întreprin
deri sînt organizate în cadrul cen
tralelor după orincipiul gestiunii e- 
cosonice proprii, altele funcționea
ză după principiul aestiunii inter
ne. iar în ce privește deosebirile 
dintre gestiunea economică proprie 
a centralei industriale și a între
prinderilor subordonate, acestea nu 
stat încă precizate, clar definite. 
Ia același timp, discuțiile au ridi
cat aspecte referitoare la implica- 
țfî’e eces-ei cateaorii economice în 
p’aa sociologic, psiholoqic, matema
tic. cibernetic etc., toate în strînsă 
legătură cu problema conducerii 
știrntf.ce în domeniul economiei. 
Privită în ansamblu, dezbaterea știin
țifică organizată la Iasi a constituit 
na schimb fructuos de experiențe 
și un plus d’ accent în anrofunda
rea unei prob’eme care, avîndu-i în 
vedere semnificația deosebită, ar pu
tea constitui si o temă de dialog 
la nivelul național..

ȘEZĂTORUL CRONICII
Vineri 29 ianuarie 1971, revista 

noastră a organizat, cu sprijinul 
Comitetului județean pentru cultură 
șl artă Neamț și al cenaclului „Ca- 
listrat Hogaș", o șezătoare literară 
la Piatra Neamț. La manifestarea 
desfășurată în aula liceului „Petru 
Rareș", au participat scriitorii Radu 
Cîrneci, Adi Cusin, Mircea Radu 
lacoban, fon Istrati, Aurel Leon, 
Liviu Leonle, George Lesnea, Ște

fan Oprea, Ion Puha, Mihai Sabin, 
Paul Sin-Petru, George Bararu și Hona 
Zilieru. Discuțiile care au urmat au 
scos în evidentă interesul tot mal 
ridicat al cititorilor fată de evolu
ția fenomenului cultural artistic con. 
temporan ca și dorința unei mai 
largi colaborări viitoare între re
dacție și locuitorii județului.

CARTEA EA SATE
Ne aflăm în prima săptămînă a 

Iui februarie, decretată acum 11 ani 
drept „Luna cărții la sate“. Era 
adică o lună a ofensivei intelectuale 
de răspîndire a culturii prin tipar 
în mediul sătesc, cînd oamenii o- 
goarelor erau invitați prin diferite 
mijloace să-și apropie cartea.

Dar an de an, situația a evoluat, 
satul românesc trăind o prefacere 
de adinei semnificații, astfel că și 
scopul urmărit din această lună a 
devenit astăzi altul. Ca toate marile 
manifestații ale lui 1971, luna cărții 
la sate e dedicată celei de a 50 
aniversări a Partidului Comunist Ro
mân. Și, întrucît, astăzi satul în
cepe a-șî pune probleme legate de 
îndrumarea lecturării și de prețui
rea cărții pe cateaorii de preferin
țe, în această primă săptămînă am 
asistat Ia o acțiune de popularizare 
a cărții social-polHice. Numeroase 
consfătuiri cu cititorii și expoziții 
oraanizate la căminele culturale au 
urmărit familiarizarea lectorilor cu 
ultimele lucrări din acest domeniu. 
In aceleași condiții va fi pregătită 
O săptămînă a cărții pentru tineret 
și alta a cărții beletristice, modul 
cum e recepționată această acțiune 
dovedind că satul românesc con
temporan „creste" și pe coordonate 
spirituale.

G. CÂLINLSCU: NUIA 1
De necrezut, și totuși adevărat. 

La o anchetă o revistei „Argeș" 
(decembrie 1970) referitoare m 
„cele mai bune 10 cărți ale de
ceniului' trecut, au răspuns 23 de 
scriitori români ;critici, poeți, pro
batori). (Notați : au răspuns scri
itori, nu cititori care au doar con- 
ligențe întâmplătoare cu literatura). 
Răspunsurile au fost evaluate cifric 
în note de la 1 la 16 (după numă
rul voturilor), stabilindu-se astfel o 
ierarhie. Cit de valabilă poale fi a~ 
ceasta se deduce Și din faptul că 
G. Căiinescu (autor — mai trebuie să 
amintim? al Scrinului Neqru, roman 
apărut în I960 — rămîne în aiara 
clasamentului, primind un singur vot. 
Prm urmare din punctuj de vedere 
al eșantionului anchetat, romanul (Și 
autorul lui) primește nota 1- Nu mai 
insistăm asupra exactității cifrice, 
pentru că ni se pare ridicol. Cîte- 
va constatări qenerale se pot face, 
totuși. Mai întîi se dovedește și 
de data aceasta că încercările^ de 
ierarhizare în baza statisticii rămîn 
iluzorii și inoperante cînd e vorba 
de judecăți de valoare. In al doilea 
rînd, se poate observa ușor că, 
dată fiind componența colectivului 
anchetat, răspunsurile nu sînt sin
cere. Ele sînt date în funcție de 
anumite conjuncturi (influențe la e- 
dituri, reviste, rubricile de critică 
etc.). Deci, morții, ca si absenții — 
»Ont toujours tort". Pare-se că nici
odată confrații prozatori, poeți, cri
tici nu au respectat cu mat multă 
convinqere îndemnurile „actualității", 
Înțeleasă de fiecare Ja modul' său. 
Și cînd te aîndești că, ambițioasa, 
revista „Familia" (nr. 111971) a ho- 
tărît să nu se lase mai prejos or- 
ganizînd și ea o anchetă... Totuși 
poate că lucrurile vor decurge aici 
ceva mai simplu pentru că, trăqînd 
învățămintele cuvenite, întrebările a- 
dresate de revista orădeană se re- 
te'^ numai la cărțile apărute în 
1970.

EDITAREA CLASICILOR
Ioan Adam și Dana Tudor comen

tează în Scînteia (28 ianuarie 1971) 
situația reală a metodelor și crite
riilor în editarea clasicilor români, 
posibilitățile imediate ale unei mai 
bune difuzări a edițiilor critice de 
mare circulație. Ancheta întreprinsă 
la principalele edituri, la un an de 
la reorganizarea lor, duce la cîteva 
concluzii care nu trebuie nealijate 
în viitor : s-au editat scriitori re
prezentativi pentru cultura noastră în 
ediții și tiraje corespunzătoare, bi
nevenite, dar s-a produs și o ne
justificată întîrziere ale unor volume 
(Grigore Alexandrescu, I. L. Cara- 
giale, G. Coșbuc, Camil Petrescu 
ș.a.). Autorii arată limpede care este 
situația textelor de editat. Pe lîngă 
succesele înregistrate editurile au 
vădit și „o insuficientă prezentă a 
unei viziuni integratoare, existența 
unei orientări ce nu imnune în
totdeauna printr-o perspectivă larg 
desfășurată în timp, analizară temei
nic si în colectiv, cu participarea 
factorilor d° răspundere din princi
palele edituri". Editurile trebuie să și 
îndrepte atenția spre o modalitate 
mal eficientă, mai ranidă *n tipări
rea clasicilor, iar nronramele de e- 
ditare trebuie să fie respectate.

CĂRȚI „GREU VANDABILE"
Să ne fie iertat barbarismul din 

titlu, pe care-1 folosim (preluîndu-1 
din:r-o anchetă a Tribunei — nr. 
4/731) numai spre a sublinia că ex
presia reprezintă o invenție a li
brarilor și bibliolecarilor de oca
zie- Ce poate însemna o carte 
„greu vandabilă"? Una care nu se 
epuizează într-o lună—două sau în- 
tr-un sezon? Ne permitem să ob
servăm că a confunda cartea cu 
orice altă marfă perisabilă, cu 
crenwurșlii sau cu fustele mini. . . 
(demodate ?) înseamnă a jigni căr- 
tirărimea atît creatoare cît și ci
titoare. Dinlr-un anume punct de 
vedere, o carte trebuie să fie Și 
greu vandabilă, adică tirajul să fi& 
satisfăcător. Editurile nu tipăresc 
doar publicații periodice: săptămâ
nale, lunare, trimestriale etc., ci 
volume pe care cititorii se cuvine 
să le qăsească în librărie un timp 
îndelungat, pînă la un an și mat 
bine, iar clasicii — în permanen
ță. De altfel, lista dată în Tribuna 
cu „cărți care nu se citesc" este 
departe de a fi concludentă. Sînt, 
între acestea, cărți bune ca volu
mele de poezii ale lui Teodor Bal? 
sau Vlaicu Bîrna, proze de N. 
Jianu, Vicențiu Donose ș. a. Pro
blema care se nune, dună părerea 
noastră, în afară de selecția edi
torială care oricînd trebuie să fie 
exigentă, este aceea a difuzării căr
ții potrivit bibliotecilor pro'ilote îrt 
funcție de vizitatori (în cazul în
treprinderilor) sau a librăriilor din 
diverse orașe, cartiere, localități ru
rale. Această acțiune trebuie coro
borată cu ideea c.ă o carte se cu
vine să-și aștepte mai mult timp 
ci'iforii în librării (în orice caz, 
mal mult Urna derh puhliaafiila de 
specloti-a'p din ramura spo-Uitiii sau 
a gospodăriei), anol cu obișnuința 
d. a lansa o ca-te. plnS 1n uni
tățile cele mol modeste, prin dis
cul», convorbiri cu autorii, seri 
de autograte, renenrli etc. in fe’ut 
acesta, nn se va mal putea vor
bi, sintem încredințați, de cărtf 
.greu vandabile'

N. IRIMESCU

SSEEES ȘI-0 FANFARĂ CÎNTA....
Ani în șir, Roibescu a păstorit oaia neagră a Federației : 

echipa .Penicilina". Drag diriguitorilor voleiului precum sarea 
ia ochi, inimosul Roibescu a fost chemat la cîrma echipei 
naționale în cel mai greu moment al ei : după catastrofala 
comportare de la Varia Fopt interesont. Roibescu rămîne, 
in oceiași timp, antrenorul .Penicilinei*. Curioși ce gîndește 
indezirabilul Federației, devenit, intre timp, omul Federației, 
i-am adresat cîteva întrebări in holul Hotelului .Ceahlăul" din 
Piatra Neamț.

— După eșecul răsunător de la Varna — ne-a spus Ni- 
coloe Roibescu - s-a căutat să se arunce toată vina pe spi
narea fetelor.

— Și nu era firesc ?
— Eu spun că nu.
— Cum ați primit știrea numirii ca antrenor al echipei 

naționale ?
— Hm... M-am gindit că, fiind 5—6 fete de la „Peni

cilina" in selecționată, tot ar trebui să „le pierd” citeva luni, 
în vară, cind sint chemate la lot. Acceptind postul, îmi asi
guram, de fapt, continuitatea lucrului cu „Penicilina".

— Ce salar îți oferă Federația, tovarășe Roibescu ?
- Pardon. Am preferat să rămîn salariat al Fabricii de 

antibiotice din lași. E mai... sănătos.
— S-a făcut, cu cîtăva vreme in urmă, mare tămbălău 

pe marginea întîmplărilor petrecute într-o nefericită depla
sare a naționalei în R.F.G.

- Și, ca de obicei, s a dat toată vina pe fete. Aflați că 
am fost cu echipa „Penicilina" exact în același oraș din 
R.F.G., am locuit în același hotel și m-am antrenat în aceeași 
sală. Ei bine, nu s-a înregistrat cel mai mărunt act de in
disciplină.

— Credeți intr-o redresare a voleiului feminin românesc ?
— Așa cum cred că pămîntul se-nvîrte.
— Cit timp aveți nevoie. In alte sporturi, noii antrenori 

cer 2—3—4 ani.

— Imi ajung lunile care au mai rămas pină in septem
brie. Sint sigur că, de la „europene” ne vom întoarce cu o 
medalie. Există in lot o disciplină de muncă și un chef absolut 
remarcabile.

— La 10 februarie aveți, la lași, un joc extrem de greu : 
cu .Dinamo" Moscova, în C.C.E. Ce gînduri are, de această 
dată antrenorul .Penicilinei" ?

- Mda... După cum știți, „Dinamo” Moscova este de 
șase ori (consecutiv) campioană europeană, in formația ei 
joacă nu mai puțin de cinci titulare ale echipei naționale 
sovietice... Cu toate acestea, văd un meci echitabil. La 
lași, sigur, vom ciștiga. Ah, dacă nu primul, ci al doilea meci 
s-ar fi disputat la lași...

— Ce părere aveți despre presa sportivă de specialitate ?
- ... (tăcere prudentă și înțeleaptă).
— Cît credeți că veți maii rămîne la conducerea națio

nalei ?
— Ei bine, aflați că am de gînd să schimb obiceiul.
— Care ?
— Anul și antrenorul.
— Care a fost cea mai mare bucurie a antrenorului Roi

bescu ?
- Noaptea aceea cu ploaie, cînd mii de ieșeni au aș

teptat, în gară, întoarcerea echipei campioane, „Penicilina". 
Voi ține minte toată viața marșul triumfal cu care fanfara a 
intimpinat sosirea rapidului 61...

— Ce șanse acordați mai departe „Penicilinei" ?
- Cel puțin 4-5 ani va continua să domine voleiul ro

mânesc.
- Și cînd vă mai așteptăm cu fanfara ?
— Cine știe ? Meciul de la Moscova e greu, cumplit de 

greu .., Poate totuși...

M. R. I.
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Cincinalul recent încheiat, privit din perspec
tiva celui în care am pășit, oferă prilejul unei 
fructuoase considerări a tabloului de ansamblu 
a! îndeplinirilor noastre socialiste. împliniri 
exprimate elocvent prin cifre a căror semnifica
ție reliefează în mod pregnant capacitatea crea
toare a poporului român, atașamentul Iui fier
binte la cauza partidului, al cărui semicentenar 
îl omagiază prin biruințele repurtate.

In acest context, am solicitat unui număr de 
personalități ale vieții noastre social-economice 
un ciclu de interviuri pe tema majorelor sensuri 
ale bilanțului cincinalului 1966 — 1970.

Ing. MIHAI V Ă T A V U, 
directorul Uzinei Metalurgice lași

Uzina metalurgică este una din puternicile unități eco
nomice ce au luat ființă în ultimii ani în orașul Iași, pe 
baza amplului program de dezvoltare a unor ramuri indus
triale stabilit de conducerea de partid și de stat.

După șapte ani de activitate intensă, se poate afirma fără 
nici o rezervă că acest colectiv de muncă a ajuns la întreg 
potențialul său valoric, ceea ce a permis ca an de an să 
obțină rezultate din cele mai bune.

Mobilizarea tuturor muncitorilor, a cadrelor tehnice și 
economice din uzină în jurul sarcinilor ce ne-au 
stat în față, dăruirea acestora în transpunerea în fapte și 
realități a cifrelor înscrise zi de zi pe agenda noastră de 
lucru, au făcut ca în fiecare an să îndeplinim indicatorii 
de plan cu mult înainte de termen. In acest fel am putut 
raporta că sarcinile cincinalului ce l-am încheiat de curind 
au fost îndeplinite cu aproape 3 luni înainte de termen, 
dînd economiei naționale în plus 24.000 tone țevi sudate, 
pentru ridicarea unor noi obiective industriale.

De la 55.000 tone țevi fabricate în 1964 — primul an de 
producție — am ajuns azi Ia peste 200.000 tone țevi și pro
file îndoite, iar pină la sfîrșitul actualului cincinal, produc
ția uzinei va cunoaște o ascendență continuă, ajungînd 
împreună cu noile capacități de producție la 550.000 tone 
țevi și profile.

In anii ce s-au scurs, ne-am preocupat nu numai de creș
terea producției pe verticală, ci și satisfacerea într-o cît 
mai mare măsură a necesităților economiei naționale, redu
cerea importurilor și asimilarea produselor respective în 
țară. Mergînd astfel pe o largă diversificare a producției, 
am ajuns azi la o gamă de produse ce numără 600 tipodi- 
mensiuni de țevi și 450 forme și dimensiuni de profile for
mate la rece.

In acest an avem în vedere asimilarea a noi produse 
pentru fabricarea unor noi tipuri de camioane și transfor
matori electrici, a unor electrofiltre etc.

ASIMILAREA DE PRODUSE 
ÎN ANI11964-1970

1964 1966 1968 1970

Concomitent cu orientarea producției spre o gamă cit 
mai largă de bunuri ne-am îmbunătățit tehnologiile de 
fabricație și control, aliniind standardele de stat pentru 
produsele uzinei la cele cunoscute pe plan international, 
crescînd nivelul tehnic și calitativ al producției, gradul de 
competitivitate al produselor noastre pe piețele externe.

Numai în anul 1970, am livrat pentru export 20% din pro
ducția de țevi și 10% din producția de profile, crelndu-se 
posibilități de creștere și mai mult a producției la export 
în viitor. Aria țărilor cu care sîntem azi In relații de ex
port a ajuns la 21, în majoritate țări cu tradiție în fabri
carea țevilor ca R.F.G, Austria, Finlanda etc.

O preocupare tot mai accentuată a Comitetului de Direc
ție a fost aceea a ridicării la un nivel cit mai înalt, a 
eficientei economice a producției.

Reducerea cheltuielilor de producție, în special a con
sumului de metal, (care are o pondere de 85% în prețul 
de cost), creșterea volumului de beneficii, a rentabilității 
producției, buna gospodărire a mijloacelor circulante și acce
lerarea vitezei de circulație a acestora, redarea în circuitul 
economic a unor însemnate valori alocate de către stat, iată 
numai cîteva din problemele ce le avem în permanență în 
vedere la desfășurarea activității noastre.

Noul cincinal pe care l-am început cu succes încă din 
primele zile ale lunii ianuarie, înseamnă o nouă etapă de 
dezvoltare a uzinei prin punerea în funcțiune a unor mo
derne linii tehnologice ce vor avea în vedere ultimele nou
tăți tehnice în fabricarea țevilor și a profilelor. Experiența 
cadrelor crescute în uzină își va spune cuvîntul azi în pre
gătirea cu atenție a noii investiții, în preluarea din mers 
a noilor capacități de producție de către muncitorii calificați 
în uzină și în curs de calificare și, în final, atingerea mai 
rapidă a parametrilor înscriși în proiect pentru fiecare uti
laj de producție.

Vom putea astfel ca, pînă la sfîrșitul cincinalului, să pro
ducem o cantitate triplă de țevi sudate față de prezent, cu 
dimensiuni ce vor ajunge la 220mm față de 114 mm azi, și să 
dublăm producția de țevi zincate. Pe liniile de profile formate 
la rece din benzi laminate, vom executa profile mal gioase

LIMBAJUL
și mai late, profile închise, cu grad crescut de complexitate, 
din diverse oțeluri, carboD și slab aliate, în scopul satisfa
cerii maxime a nevoilor economiei naționale și al reducerii 
consumului de metal, prin utilizarea noilor produse, suple și 
economice.

Noul cincinal care azi se conturează și constitute o 
certitudine ne pune în față probleme destul de di hei le. 
Sîntem însă siguri că, fiind temeinic pregătiți și — preocu- 
pîndu-ne pentru rezolvarea sistematică a fiecărei probleme 
noi, vom putea să facem față atit sarcinilor curente de pro
ducție, cît și răspunderii încredințate de a tripla capacitățile

CREȘTEREA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE
ÎN ANI11964-1975

1964 1970 1975

de producție existente, de a gospodări cît mai rațional fondu
rile încredințate de stat, pentru obținerea producției maxime.

Bilanțul cincinalului recent încheiat este, în această direcție, 
și pentru noi, ca și pentru întreaga țară, cea mai deplina 
chezășie.

Prof. dr. doc. MIHAI BUCA 
rectorul I. M. F. lași

Ultimul cincinal s-a încheiat cu succese importante în 
creșterea bunăstării materiale și culturale a celor ce mun
cesc, în ridicarea nivelului de civilizație al societății noas
tre socialiste. In acest context, sectorul ocrotirii sănătății 
prezintă un bilanț remarcabil, oglindit în ameliorarea prin
cipali or indicatori ai stării de sănătate a populației și ai 
activității medico-sanitare.

Pentru traducerea în viață a obiectivelor privind îmbu
nătățirea sănătății publice, partidul și statul au depus efor
turi deosebite pentru crearea unei baze materiale de un 
nivel corespunzător, alocîndu-se — din bugetul statului — 
sume din ce în ce mai importante. Cheltu:elile pentru ocro
tirea sănătății au sporit de la 5 miliarde în 1965, la aproape 
7 miliarde la sfîrșitul cincinalului, suma cheltuită pentru un 
locuitor ajungînd astăzi la 350 lei. Construcțiile de noi uni
tăți spitalicești însumează o capacitate de 8.000 paturi noi ; 
au fost date în funcțiune încă 31 policlinici, peste 12.000 
locuri în creșe, 140 locuri de muncă în centre stomatologice. 
Corespunzător fondurilor alocate au fost dezvoltate și mo
dernizate unele unități sanitare existente, s-a creat un vast 
sistem de asistență medicală, s-a dezvoltat și diversiiicat 
rețeaua de instituții medico-sanitare.

tn scopul acordării unei asistențe medicale superioare 
și al creșterii accesibilității populației s-au introdus și extins 
noi forme organizatorice: spitalul unificat teritorial, dispen
sarul comasat, centrul de sănătate rural etc. Prin creșterea 
numărului de dispensare de circumscripție sanitară, s-a re
dus numărul de locuitori care revin unei circumscripții me
dico-sanitare. Numărul dispensarelor de circumscripție ur
bană și rurală a ajuns la 3.870, revenind în medie circa 
5.100 locuitori pentru o circumscripție. Asistența medicală 
ambulatorie de specialitate se asigură astăzi prin 420 poli
clinici. O dezvoltare susținută au cunoscut-o unitățile medi
cale cu paturi. Dispunem astăzi de 160.000 paturi de asis
tență medicală, revenind 8 paturi la 1000 locuitori. Asigu
rarea teritorială cu paturi de spital s-a echilibrat simțitor, 
prin dirijarea investițiilor spre județele care aveau un nu
măr mai mic de unități spitalicești. Numărul medicilor a 
ajuns la 31.000 (ceea ce Înseamnă 636 locuitori la un medic), 
față de 28.000 medici In 1965. iar numărul cadrelor medii a 
crescut, în ultimul cincinal, de la 78.000 la 90.000. In ve
derea obținerii unei asistențe medicale calilicate. pregătirea 
profesională și ridicarea calificării codrelor medicale după 
terminarea studiilor universitare este organizată printr-un 
sistem complex de Îmbinare a preaătirii individuale prin 
examene și concursuri, stagii în centrele metodologice și prin 
cursuri de specializare și perfecționare. secundariat etc.

O realizare importantă în această perioadă a fost orga
nizarea și dezvoltarea producției de 
medicamente care asigură astăzi un 
număr variat de produse farmaceu
tice. Populația este asigurată cu 
medicamente prin 1 700 tarmacii și 
400 puncte farmaceutice.

Un obiectiv principal al asisten
ței medicale în ultimii cinci ani l-a 
constituit asistența materno-inianti- 
lă. Pentru ocrotirea mamei și co
pilului s-a creat o importantă re
țea de instituții de specialitate și 
s-a elaborat o legislație specială. 
S-au creat noi maternități și sec
ții de obstetrică-ginecologie, pre
cum și numeroase case de naștere 
în mediul rural. Pentru asistența 
mamei și copilului funcționează as
tăzi 17.000 paturi de nbstetricâ-gi- 
necologie, față de aproape 10.000 
în 1965, și 16.500 paturi în spitale 
de copii, față de 13.500 în anul 
1965. A sporit de asemenea numă
rul locurilor în creșe care a- 
proape s-a dublat, ajungînd la 26.000.

CIFRELOR
Creșterea ponderii populației vlrstnice și a prelungirii 

duratei de viață a oamenilor, ca și succesele obținute în 
profilaxia și combaterea bolilor infecto-contagioase (care au 
dus la eradicarea sau reducerea accentuată a morbidității 
prin unele boli ca : malaria, diileria, tetanosul, tiiosul exan- 
tematic, poliomielita, tuberculoza), a adus în centrul preo
cupărilor problema prevenirii, depistării precoce și trata
mentului complex al bolilor cronice: cardiovasculare, reu
matice, boli de nutriție, boli neuropsihice ele. In această 
direcție, au fost eliberate și sînt în curs de desfășurare pro
grame complexe medico-sociale de prevenire și combatere 
a acestor boli, cu largă răspîndire.

Este important de semnalat că s-au obținut reduceri im
portante în morbiditatea cu incapacitate de muncă din -în
treprinderi și instituții. Pentru asistența salariaților funcțio
nează astăzi 70 de policlinici și 1000 dispensare medicale 
de Întreprindere.

Dezvoltarea armonioasă fizică și intelectuală a popu
lației reflectă de asemenea creșterea continuă a nivelului 
de trai material șl cultural, precum și a nivelului stării de 
sănătate.

Dinamica fenomenelor demografice Îmbracă în (ara noas
tră astăzi aspecte deosebit de favorabile. Natalitatea și men
ținerea In viață a copiilor reprezintă un factor important 
pentru existența unui popor, fn țara noastră, indicele de 
natalitate se menține intre 20—22%$, ceea ce reprezintă un 
element favorabil. Sporul natural al populației, care defi
nește perspectivele de dezvoltare a populației, ca urmare a 
măsurilor legislative și social-economice, se menține în ju
rul a 12**. ceea ce reprezintă o dublare a numărului de 
locuitori în următorii 80 ani.

Un indicator sintetic important al stării de sănătate a 
populației este durata medie a vieții. Aceasta a depășit în 
prezent 68 ani, apropiindu-se de valorile cele mai ridicate 
Înregistrate în lume.

La aceste importante succese, o contribuție hotărîtoare 
au exercitat-o creșterea continuă a bunăstării materiale și 
culturale a populației, largile acțiuni de asanare a factorilor 
de mediu, exprimate prin extinderea sistemelor de aprovi
zionare cu apă potabilă, a măsurilor de protecție igienico- 
sanitară a bazinelor naturale de apă, vasta acțiune de con
strucție și sistematizare a centrelor populate urbane și ru
rale, îmbunătățirea alimentației populației, ameliorarea con
dițiilor de desfășurare a proceselor de muncă.

Această activitate complexă a necesitat eforturi deose-

O Anii cincinalului recent încheiat au constituit o stialucită 
confirmare a contribuției aduse de către școala matematică din 
Iași la progresul științei românești. Acest lucru își găsește ex
presia în faptul că, în perioada respectivă, matematicienii ieșeni 
au abordat numeroase probleme din cele mai variate domenii de 
cercetare, care constituie preocupări majore actuale ale acestei 
discipline. Printre acestea se numără : studii ale unor structuri 
algebrice, mecanica solidului defavorabil, teoria calitativă a e- 
cuațiilor diferențiale și integrale, teoria ecuațiilor cu derivate 
parțiale, cercetări operaționale, mașini da calcul etc.

Școala de geometrie diferențială — creată și în
drumată de ilustrul savant ieșean Alexandru Myller — și-a îndrep
tat, în ultimii ani, cercetările către teoria globală a spațiului cu 
conexiune, cu grup fundamental precum și a grupurilor Lie. La 
rîndul lor, specialiștii de la catedra de algebră au întreprins stu
dii laborioase asupra unor capitole din algebra modernă și teoria 
numerelor, au urmărit probleme legate de programarea matema
tică sau aplicații ale algebrei în cibernetică. Demnă de reținut, 
este și activitatea catedrei de analiză matematică, orientată în 
direcția unor studii privind aproximări diofantice, teoria măsurii 
și integrării și altele.

Preocupările matematicienilor Ieșeni în cincinalul în care am 
pășit acum îmbracă două aspecte complementare. Pe de o parte, 
cercetarea fundamentală în domeniile enumerate mai sus, va con
tinua tradiția științifică deja consolidată. Pe de altă parte, avînd 
experiența de început în ramuri ca ; cercetări operaționale, mași
nile de calcul, probabilități și statistica etc., o impetuoasă dez
voltare o va cunoaște direcția de cercetare aplicată. In legătură 
cu aceasta este de menționat începerea construcției centrului de 
calcul al universității noastre care, pe lîngă rolul său didaciic, 
îl va avea și pe acela de utilizare a tehnicii moderne de calcul 
în cercetarea științifică din cele mai variate domenii și nu numai 
în matematică.

La Institutul de chimie macromoleculară „Petru Poni“ din 
Iași au fost înregistrate, în ultima vreme, o seamă de rezultate 
remarcabile în direcția rezolvării unor probleme pe care le ridică 
nevoile practice ale industriei.

Pe această linie se înscrie, de exemplu, sinteza unor compuși 
organo-metalici pentru obținerea polimerilor anorganici sau mono- 
meri și polimeri cu termostabilitate ridicată. Este vorba apoi de 
studii privitoare la valorificarea celulozei din plante anuale și 
din diferite esențe de foioase precum și de studiile cu privire la 
polimeri și copolimerii pentru fibre sintetice, cauciucuri și ade
zivi cu diferite utilizări, ia schimbători de ioni mult solicitați de 
industrie.

Marea majoritate a studiilor întreprinse de către cercetătorii 
acestui Institutut figurează în cadrul contractelor economică în
cheiate cu diferite unități economice din țară.

bite din partea personalului medico-sanitar, care a prestat 
o activitate susținută, permanentă și plină de abnegație.

Cercetarea științifici medicală, dirijată astăzi de Aca
demia de Științe Medicale, prin cele 14 institute ale sale, 
își orientează activitatea spre rezolvarea principalelor pro
bleme pe care le ridică practica ocrotirii sănătății.

Pe drumul trasat de directivele Congresului al X-lea al 
Partidului, noul plan cincinal deschide noi și largi perspec
tive perfecționării activității de ocrotire a sănătății, ridicării 
pe o treaptă mai Înaltă a nivelului stării de sănătate, con
comitent cu progresele Înregistrate de țara noastră pe dru
mul socialismului.

Pagină realizată de SERGIU TEODOROVICI



Profiluri regizorale

LI VIU CIULEI
Șl VECINĂTATEA CAPODOPEREI

Cu Liviu Ciulei ne aflărh în fața primului 
regizor român de talie mondială (referin- 
du-ne la cinematografie). Și cînd spunem 
oceasta, ne gindim nu atit la consacrarea 
sa ca atare prin Premiul de regie cucerit 
la Cannes (1965), cît la dimensiunile ope
rei sale (mai ales ale „Pădurii- spînzura- 
ților"), la respirația ei atit de profundă și 
autentic românească, capabilă să arate șl 
să impună lumii specificul școlii noastre 
naționale de film. Ne grăbim însă să ne 
exprimăm regretul că acest remarcabil ar
tist se dedică atit de puțin cinematografiei, 
Wsîndu-se cucerit, fermecat, subjugat de 
teatru unde — cum este cunoscut — se 
manifestă, de asemenea, cp o stea de 
prima mărime în multilaterala activitate de 
director, regizor, scenograf, actor.

Au trecut șapte ani de la „Pădurea spîn- 
zuraților" și Liviu Ciulei continuă să ră- 
mînă credincios unei mărturisiri pe care 
o făcea în 1964 : „Vreau să fac teatru, 
mult teatru. Nu cred că voi mai face film*. 
Motivările sale sînt legate de specificul 
creației cinematografice s „...am niște în
doieli legate de natura artistică a filmu
lui. Creează cu prea mare facilitate atmos
fera, speculează prea mult aspectul fizic 
în dauna ideilor, a luminii, a nuanțelor 
gesticii umane"... Pe creator îl deranjea
ză invazia tehnicității care se Interpune în
tre el și imaginea ce trebuie filmată și 
care diminuează fiorul inspirației, rupe con
tinuitatea viziunii. Concluzia? „Cred că tre
buie luptat împotriva brutalei infiltrări a 
mecanismelor în actul de creație propriu- 
zis". Drept urmare. își vede de cealaltă 
mare dragoste, teatrul, gîndlnd poate că 
cinematograful rămîne pentru el un expe
riment de valoare secundară. Nu ni se 
pare totuși lipsit de Interes să urmărim 
în ce a constat acest experiment șl ce 
urmări a avut el în evoluția artistului și 
a cinematografului românesc.

Debutează în 1955 ca secund al lui Vic
tor lliu la „Moara cu noroc*. Doi ani mal 
tîrziu, abordează singur regia „Erupției", 
iar peste aîți doi ani realizează „Valurile 
Dunării", ambele pelicule fiind succese 
certe, prefigurind izbinda din „Pădurea 
spînzuraților* (1964). De observat pauzele 
mari dintre o operă și alta, fapt ce de
monstrează că regizorul fie că nu a dorit 
să se dedice unei activități cinematografice 
constante, fie că nu a avut scenarii care 
să-i satisfacă exigențele și să-i solicite in
teresul.

De altfel problemă continuității pe pla
tou a regizorilor noștri rămîne încă un 
deziderat pentru mulți dintre ei, in ciuda 
faptului că întreruperile mari, lipsa de exer
cițiu permanent „scot din mînă" pe orice 
creator, fie el cineast, compozitor, pictor, 
etc.

Deși a lucrat cele trei filme la distanțe 
de timp relativ mari șl deși aceste filme 
sînt foarte diferte ca tematică și ca stil 
(scenariile fiind scrise de fiecare dată de 
altcineva), Liviu Ciulei a reușit să-și con
tureze un foarte distinct profil de cineast, 
caracterizat printr-o filozofie unitară și per
sonală, să creeze un univers coerent, popu
lat de o lume puternic tensionată, încor
dată, aflată permanent în relații drama
tice, angajată în conflicte profunde care 
vizează însăși existența sau integritatea 
morală a eroilor. Oamenii filmelor lui Ciu
lei au a înfrunta situații limită și sînt puși 
să se definească în raport cu probleme 
fundamentale ale existenței. Ciulei a spus 
mai de multe ori că a refuzat scenarii 
care nu i se potrivesc ; era vorba, desigur, 
de lucrări care nu se înscriau în acest uni
vers în care eroii au de ales între a fi și a 
nu fi, au sarcina să hotărască fără întîr- 
ziere asupra propriei lor existențe, asupra 
propriei lor condiții morale. Prima sa o- 
peră, „Erupția", dezbatere pasionată asu
pra demnității și rezistenței omului în fața 
greutăților și a aparentei inutilități, ple
dează pentru o atitudine fermă, care să 
valorifice substanța umană autentică. O- 
mul e dator să reziste, să se opună lași
tății, să învingă desperarea. Descoperirea, 
in sfîrșit, a țițeiului, erupția lui nestăvilită 
pare un simbol al victoriei prin perseve
rență. dîrzenie și tărie morală, al puterii 
de a nu fi acceptat înfrîngerea. Victoria 
situa în punctul culminant al evoluției lor 
destine dramatice, dar părea să rezolve 
înainte de toate o chestiune de existență 
Individuală și abia în al doilea ririd una 
de interes colectiv.

Critica a avut rezerve serioase față de 
acest film. Unii au redus dezbaterea la 
opoziția flagrantă dintre asprimea șantie
rului (asprime ă peisajului și a oamenilor) 
și eleganța unor medii mondene din Capi
tală, alterate de frivolitate și interese mes
chine. A căuta tensiunea dramatică a fil
mului numai în această opoziție și in con
flictele care le poate naște ea, înseamnă a 
sirriplifica, a rămîne la suprafață și a a- 
junge — cum s-a și întîmplat — la conclu
zia greșită a desuetudinii filmului. Sigur, 
nu lipsește o anume artificialitate în con
strucția eroilor și în descrierea mediului, 
nu sînt evitate unele note forțate și de
monstrativ dramatice, dar dimensiunile 
reale ale eroilor și densitatea atmosferei, 
nu sînt alterate de aceste neajunsuri. Tonul 
de dezbatere socială se păstrează limpede 
și autentic, izvorînd dintr-o inferioritate a 
faptelor și acțiunilor, a credințelor și în
doielilor ce străbat personajele. Sondajele 
regizorului (care a făcut substanțiale mo
dificări și în scenariu) merg spre o reali
tate precis conturată al cărei miez e cău
tat cu pasiune, fără stridențe de ton și 
fără ostentații. A fost observată deja (Iu
lian Mereuță - „Cinema* 5/70 p. 12) ten
tația unei concepții documentariste, ple-

malr-lste — reflex al neorealismului —, de 
care se lasă cucerit regizorul cînd hotă
răște să-și desfășoare acțiunea în peisajul 
uscat, cenușiu al sondelor. Dar el nu 
descrie peisajul, ci participă Ia convul- 
siunile lui, îi integrează ingenios universuri 
umane, il dinamizează și-l solicită în dra
ma personajelor.

Prin aceste calități, care umbresc aproa
pe în întregime deficiențele (scuzabile și 
prin condiția debutului), „Erupția* rămîne 
un film de referință, un film la care va 
trebui să revenim ori de cîte ori vom vorbi 
despre cinematograful românesc de actua
litate. De altfel, ca și „Valurile Dunării", 
al doilea film al lui Liviu Ciulei. Ambele 
dovedesc (sau, mai exact, prefigurează 
pentru „Pădurea spînzuraților') nu numai 
o pătrunzătoare observație asupra marilor 
adevăruri ale vieții (adevăruri core. în fil
mele lui, sînt un fel de explozii concentra
te), dar și o matură capacitate de a nara 
și de a construi cinematografic cu mijloace 
originale, sigure și convingătoare, precum 
și o știință a ritmurilor, a organizării și 
dozării momentelor dramatice.

Ca și în „Erupția* — dar in condiții de 
altă natură — eroii din „Valurile Dunării", 
mai ales, Mihai, comandantul de șlep, se 
află în fața unei situații hotărîtoare pen
tru verificarea autenticității substanței u- 
mane. Și, aici, opțiunea trebuie făcută 
fără întîrziere, și aici eroul alege direc
ția cea mai dificilă a evoluției sa’e, dar 
cea mai nobilă, cea mai periculoasă, care 
conferă valoarea existenței. Eroul princi
pal se alătură, cu riscul vieții, unei cauze 
nobile, insurecția organizată și condusă de 
Partidul Comunist ; în conștiința lui se 
produce un salt spre înțelegerea semnifi
cației momentului istoric trăit de poporul 
român.

Numărul mic de personaje (Mihai, Toma, 
Ana) i-a obligat pe scenariști (Titus Po- 
povici și Francisc Munteanu) la o con
centrare a analizei asupra caracterelor, la

sondarea psihologiei complexe a eroilor șl 
regizorul tocmai de aceasta a fost atras; 
el a accentuat analiza, ocolind ilustrati- 
vismul facil propriu multora dintre filmele 
noastre. Eroii impun prin umanitatea lor 
deschisă, printr-o filozofie mai clară și mai: 
densă decit în alte filme românești ale 
aceleiași epoci, printr-o fizionomie mai pre
cis conturată, reprezentînd o etapă nouă' 
în tipologia cinematografului de la noi. 

Recunoașterea internațională a acestui 
film (Premiul I la Festivalul de la Karlovy- 
Vary) consacra un autor cu puternică per
sonalitate, care insă va sta cinci ani de-; 
parte de platoul de filmare, pînă la „Pă-- 
durea spînzuraților*. - »■

Romanul lui Rebreanu, punea în fața 
cineaștilor un material foarte complex, cu 
valențe cinematografice remarcabile și a- 
vea pretenția — dată fiind valoarea și 
popularitatea lui — să servească drept 
punct de plecare și resursă pentru un film 
de înaltă ținută artistică. Și autorii filmului 
(scenariul — Titus Popovici, regia — Liviu 
Ciulei, imaginea — Ovidiu Gologan) s-au 
dovedit a fi ia înălțimea așteptărilor. Ei 
au știut să pună în valoare, cu mijloace 
cinematografice moderne — cele mai pro
funde semnificații ale romanului, sensurile 
lui permanent umane, cu forță generali
zatoare. Drama lui Apostol Bologa capătă 
putere de simbol ; prin ea sînt demascate 
monstruozitățile și absurditatea războiului, 
prin ea se prăbușesc miturile „datoriei* și 
„vitejiei* in care credeau tinerii ofițeri ai 
armatei austro-ungare.

Liviu Ciulei a pomit la realizarea „Pă
durii spînzuraților' cu ideea, clar expri
mată de el însuși, de a face un film care 
„să fie românesc în spirit, sâ aibă un ritm 
interior specific nouă și să fie dominat de 
un caracter plastic românesc". Prin felul 
original în. care a exprimat legăturile ce 
unesc - în desfășurarea istoriei - oame
nii, locurile și întîmplările, Liviu Ciulei rea
lizează un .film cu tendință spre monumen
talitate, fără a face în acest scop excese 
de figurație și de imagini spectaculoase. 
El încearcă să descifreze cu minuție su
fletele celor care au trăit evenimentele 
tragice ale primului război mondial, evi- 
tînd limitarea dramei la personajul central. 
Apostol Bologa ; principala grijă a regiei 
a fost îndreptată asupra oamenilor în 
psihologia cărora s-au încercat sondaje 
spre zone dureroase. Analiza psihologică 
și drama confruntării ideilor au fost spri
jinite prin toate mijloacele : o imagine 
cețoasă si adesea limitată la un univers în
chis, apăsător, o ingenioasă compunere 
a cadrelor, subtilitate in alegerea unghiu
rilor de filmare etc.

Eroii filmului sînt apăsați de o perma
nentă teamă și singurătate.' Sentimente jus
tificate, firești, in condițiile vieții de front 
teama și singurătatea n-ou fost însă abso
lutizate în filmul lui Ciulei, deși sublinie
rea io-r e pregnantă. Oamenii au momente 
cînd își simt lipsa unii altora, se caută, 
simt nevoia să-și împărtășească prietenia, 
dragostea, speranțele. Edificatoare în acest 
sens sîrit evoluțiile unor personaje ca Ilo
na, Klapka, Roza, Muller. Există în film- 
exprimată patetic, convingător — ideea că 
undeva, dincolo de microuniversul sumbru 
și dureros în care se zbat eroii, se află 
ceea ce se numește libertate, fericire, altă 
lume. Un reflector fascinant își trimite me
reu, ca o chemare spre altundeva, fascico
lul luminos. Spre el pornește Miiller, spre 
e se aruncă Bologa, spre el ar porni 
Klapka, dacă nu i-ar lipsi curajul. Ideea, 
generoasa, este transpusă excepțional pe 
ecran.

Scene remarcabile sînt multe în „Pădu
rea spînzuraților". Cea mai izbutită, cea 
mai plina de dramatism, râmîne însâ scena 
mesei din închisoare. Trăită numai (vorbele 
lipsesc aproape total), această scenă are 
o profundă vibrație interioară. Prin tăce
rea permanentă, prin sobrietatea gesticii, 
prin plastică, ea poate fi considerată ca un 
inspirat împrumut folcloric.

Intre alte calități, „Pădurea spînzuraților* 
se bucură și de o imagine foarte bună. 
Operatorul Ovidiu Gologan a găsit cel 
mai potrivit „limbaj") în exprimarea idei
lor lui Ciulei. Acesta din urmă l-a supra
vegheat sever pe talentatul operator si 
n-a reținut decît ocele cadre care slujesc 
strict acțiunea, care sînt legate firesc de 
atmosrera dramatică a fi'mului. Regizorul 
a ramas credincios și in acest film părerii 
sale ca o imagine este bună numai atunci 
cmd subliniază stări de spirit, cînd nu se 
expune singura.

Distribuția a dovedit încă o dată ma
rele preț pe care regizorul îl pune pe 
jocul actorilor. Față de filmele anterioare 
ole lui Liviu Ciulei, „Pădurea* aducea un 
nivel de gindire superior al personajelor 
Și o ținută artistică matură. Totuși, mal 
mult decit în „Erupția* și .Va’urile' Dună
rii , regizorul este aici preocupat de prea 
numeroase probleme și de prea multe per
sonaje cărora vrea să le dea profunzime 
ș>_ rezolvare amănunțită, fapt care îngreuia
ză narațiunea, ramifică prea mult conflic
tul d.spersează emoța. Cu toate acestea, 
• Pădurea spînzuraților* rămîne pînă astăzi 
filmul romanesc care se apropie cei mai 
mult de condiția capodoperei.

încă o dată, lipsa lui Liviu Ciulei de pe 
platourile de filmare nu înseamnă doar 
lipsa unei persoane, ci a unei concepții,; 
a unui complex de idei, a unei remarca
bile personalități care ar putea da cine
matografiei noastre capodopere.

Dar - deocamdată triumfă Thalia.

a ȘTEFAN OPREA

FORJA ClfRHOR
Procesul transformării structu

rale a realității românești, își 
urmează cursul eșalonat pe ani 
pe arii geografice, ca .o vie 
fi pregnantă întruchipare a QC" 
tivității neobosite desiășurată de 
clasa muncitoare, de țărănime și 
intelectualitate, de tofi cetățenii 
fără deosebire de naționalitate, 
care urmează cu încredere ne
strămutată politica partidului — 
expresie a intereselor fundamen
tale și a aspirațiilor celor mai 
arzătoare ale poporului nostru" 
(din cuvîntarea rostită în noap
tea Anului Nou de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Sintetizate în cifre, aspirațiile 
realizate în abia încheiatul cin
cinal, constituie o solidă bază 
de plecare pentru aspirațiile încă 
aspirații, ale noului cincinal a- 
bia început.

Avem deci ocazia să verificăm 
încăodată misterioasa forță evo
catoare a cifrelor atunci cînd 
timpul ne permite să întîrziem 
puțin asupra lor.

De pildă, ca să luăm sectorul 
Carte, în cincinalul încheiat e- 
diturile noastre au tipărit 18.628 
de titluri într-un tiraj total de
345.547.000 exemplare, ceea ce în-
seamnă cam 4 cărți Pe cap de
locuitor.

Tinînd seama că 1970 a în-
semnat reorganizarea rețelei e-
ditoriale și înființarea unor noi
edituri (printre care Și „Juni-
mea* la Iași, „Dacia* la Cluj, 
desigur că noul cincinal va în
semna o și mai bogată și di
versă activitate editorială. Spre 
a ilustra viitoarele perspective 
să amintim că noua editură 
.Kriterion*. care valorifică cre
ațiile naționalităților conlocuitoare, 
• tipărit în 1970, 158 titluri în 
588.510 exemplare, deci din to
talul producției editoriale circa 
o șesime apare în limbile na
ționalităților conlocuitoare. Șt să ne 
mai amintim că mezina rețelei 
noastre editoriale, adică .Juni
mea", se înscrie în 1970 cu 28 
de titluri într-un tiraj de 434.670 
exemplare.

F vorba deci de o acțiune cul
tul alizatoare ce tinde a se a- 
corda cu nivelele atinse în C&* 
lelalte domenii de activitate, gi- 
ganții posibil a fi construiți din 
volumele aflate în bibliotecile 
noastre publice de sfîrșitul în
cheiatului cincinal (48 milioa
ne) sau în bibliotecile școlare 
(30 milioane) nefiind mai pre
jos de cei ai bazelor industriale 
sau de blocurile pentru locuințe.

Incontestabil că la baza tu
turor realizărilor cu care na 
mîndrim stă această cărămidă 
formată din sute de file și de
numită CARTE.

Si fiindcă prin carte urcăm 
spre cultură, e cazul — lîmi- 
tîndu ne de astă dată la aria 
Moldovei — să amintim că în 
trecutul cincinal la Suceava, Ga
lați și Bacău au fost date în 
folosință case de cultură; că la 
Bîrlad, Vaslui și Roman se află 
In diferite stadii de construc
ție noi asemenea edificii.

„fim usuiou**
Fn timp ce premierele cu 

„TANGO LA NISA" continuă, (re
cent, spectacolul a fost pus în 
arenă la Teatrul dramatic din 
Brașov, în reqia lui Eugen Mer- 
cus, de la Teatrul de stat din 
Tq. Mureș: în rolurile princi
pale, Mihaela Murau si Mihal 
Bălaș), o nouă piesă de Mircea 
Radu Iacoban se repetă Ia cl- 
teva teatre : „FĂRĂ CASCADORI" 
(.ROUĂ ȘI TUTUN-). Premie
ra pe (ară are loc la Teatrul drama
tic .Bacovia" din Bacău (regia i 
V. T. Popa, scenografia, T. Th. 
Ciupe-, protagoniști • Anca Ale
xandra și Stelian Preda), fiind 
urmată imediat de spectacolul pe 
care-| va realiza la Baia Mare 
regizorul Marius Popescu, cu 
concursul scenografului Giulio 
Tineu. In rolurile principale. Lu
cia St ase Mureșaa și Dumitru 
Drăgax

$1 10MINI SI FĂCU
.SSptămîna culturală a ca

pitalei continuă discuția des
pre primatul textului în tea
tru. De astă dată, au fost Invi
tați să ia poziție Horia Lovi- 
nescu. Radu Beligan și Ion Co- 
jar (nr. 7—1971). nici unul neui- 
tînd a se prevala de această in
vitație întru acuzarea prezenței 
în dezbateri.

Horia Lovinescu crede că, prac
tic, într-un fel trebuie proceda .* 
cu autorii morți .față de caru 
libertatea teatrului a devenit a- 
proape totală și sinoura crimă 
e prostia sau eșecul artistic" 
șl altfel cu cei vii „unde ches
tiunea e mai nuanțată", ea de- 
pinzînd de raporturile autor-re- 
gizor.

.Tinînd seama de aceste ade
văruri practice, chestiunea pri
matului textului se reduce pînă 
la urmă la o discuție oțioasă 
despre anterioritatea găinii sau 
a oului*.

Sau, completăm, noi, ținînd 
seama că autorul e în ace
lași timp dramaturg și direc
tor de teatru, e mai cuminte 
să eviți dezbaterile fiindcă, 
vorba lui, „uneori oamenii care 
participă la dezbateri — nu 
cei care le citesc — le iau în 
serios, devin pătimași, visează 
urît noaptea, se ceartă cu prie
tenii*...

In schimb, Radu Beligan fiind 
numai director, poate accentua 
că „discutînd faptul de artă tea
trală în natura lui intimă, e 
vorba nu de primat, ci de o 
subordonare reciprocă, liber-con- 
șimțită. Acesta e cazul ideal 
atunci cînd sînt date toate con

dițiile pentru nașterea unui raarv 
spectacol".

In schimb. Ion Cojar fiind 
doar regizor, poate declara răs
picat :

.Subscriu întru totul la opi
niile care susțin dreptul inata
cabil al autorului asupra operei 
sale și nu dintr-o supunere 
oarbă la un canon. Ci, pentru 
că, așa cum spune nu un dra
maturg, ci un regizor — Peter 
Broock — într-o confesiune re
prezentativă, cred eu, pentru as
pirațiile și exigențele întregei 
bresle contemporane a regizori
lor : „Este chinuitor de greu 
să scrii o piesă... Procedeul de 
a te transpune total și în mod 
succesiv de la un personaj la 
altul — un principiu utilizat da 
Shakespeare și Cehov în toata 
piesele lor — a constituit întot
deauna o sarcină supraomeneas
că*.

Așadar... problema e clarifi
cau I

unt... stciuui n-nm 
u cum» iliim UMMt 

Din nou, Ia ordinea zilei, mo<M.r 
de data aceasta o vom privi și' 
cerceta, fără a o adopta efectiv. 
Este vorba de expoziția des
chisă la Muzeul de Artă al 
R.S.R., intitulată .Costumul de 
curte In Țările Române" (sec. 
XV—XVIII).

In cele două săli afectate ex
poziției pătrundem într-o ium& 
de mult uitată. Munca organi
zatorilor a fost dificilă, sarcina 
lor fiind reconstituirea, exactă 
șl completă, a vestimentației din 
secolele XV—XVIII, pe baza 
costumelor păstrate, sau a altor 
opere de artă.

Pentru secolul XIV. secolul tră- 
mîntărilor politice în vederea 
constituirii micilor state feudale, 
există mărturii doar in ce pri
vește costumul de cavaler, de 
influen’ă apuseană, compus din
tr-o tunică strînsă pe corp, de 
o centură decorată, un pantalon- 
volan! si o mantie.

Dovada o fac : piatra funerară 
a unul princine și portretul lut 
Mircea cel Bătrîn, ambele de la- 
Arnes.

Cercetările rele mal fructuoa
se s-nu dovedit o fi cele pentru- 
secolele XV sl XVI • moterialut 
documentar este mult mal bo
gat, reușind să reconstituie, din- 
toate punctele de vedere, cos
tumul de ceremonie al epocii. 

Veșmînt de proveniență siria
nă, granata se întîlnește frec
vent în Moldova epocii lui Ște
fan cel Mare (portretul lui Ste
fan cel Mare și al Măriei Voi- 
chita de pe epitrahilul de 1<*' 
Dobrovăt) și, sporadic doar, în 
Țara Românească (Neagoe Ba- 
sarab). Caftanul — haină de cro
ială „clopot", cu mînecile pînă 
la alezne, cu tăieturi pentru 
ml ini. ce constituie diferența e- 
sentială Intre Unul moldovenesc 
șl muntenesc. închis cu nasturi' 
poliedrici, d*n metal, lucrat Pe 
catifea broda'ă, florentină sau 
veneffană, este si el, ca ma
joritatea vesmintelor de epocă, 
exnresia unei riguroase ierarhi
zări sociale.

O piesă rară în expoziție este 
„caftanul albastru", provenind de 
la mănăstirea Bistrița (jud. Vlt- 
cea), al cărui mode! a fost 
reconstituit după o pictură din 
bolnita mănăstirii Cozia.

In sflrșit. bogat reprezentat est& 
conteșul bărbătesc sau de ju- 
plnifă, haină largă cu mined scur
te, lucrată pe postav, mătase sau- 
catifea, îmblănită sau nu.

Portretul doamnei Roxanda, de 
la Araeș, precum și portretul 
lui Mircea Ciobanul și al doam
nei Chlafna, de pe o ferecă- 
tură din 1566, de la mănăstirea 
Tismana, sînt suficiente pentru 
a da o imagine clară asupra 
costumului de curte In secolul' 
XVI.

Pentru secolul al XVIII-lea, 
portretul lui Vasile Lupu — frag
ment din pictură murală de la 
biserica Trei Ierarhi din lași 
și ansamblul de piese vestimen
tare descoperite In mormîntul u- 
nei juplnite, ia Dragomirna, sînt 
documente de preț, asupra mo
dei timpului ; pentru bărbați 
un caftan îmblănit și o cușmă 
cu agrală încrustată, iar pentru* 
femei — rochie largă, fără mi
ned și o pălărie cu văl de 
Biă'ase, lung pînă In talie.

Expoziția prezintă, cel puțin, 
trei puncte de interes : repre
zintă un document important' 
pentru realitățile sodal-poiltice 
ale vremii, valorifică un tezaur 
de arfă mai puțin cunoscut și 
deschide drumul spre noi cerce
tări.

Numărul exponatelor poate pă
rea mic, dar cantitatea și va
loarea informațiilor sînt inesti
mabile.

DOINA MUNTEANU

FAPT Of CULTURĂ DIVfOS
Zilele trecute s-a furat un 

basorelief de aramă reprezentînd 
un „zimbru rănit*. Lucrarea a 
dispărut din expoziția personală 
a sculptorului Vasile Cotofan, 
deschisă la Casa Universitarilor. 
Contrariat, artistul a vrut să 
anunțe orcanele de urmărire, dar 
duDă primul impuls și-a amin
tit de o aleaorie a Iui Geo 
Bonza, care constatînd că se 
sustrag condee de la ghișeul 
poștei s-a bucurat nespus de a- 
ceastS dovadă a succesului al
fabetizării. Ne cultivăm și în 
materie de artă, nu fără acci
dente. $i dacă unele expoziții 
sînt puțin frecventate, apoi in
teresul, chiar exagerat și ra
pace, pentru altele, trezește o 
undă de satisfacție. Mai ales 
că lucrările lui Vasile Cotofan 
dovedesc o profundă cunoaștere 
a anatomiei artistice, o îndemî- 
nare care face să se exprima 
ușor, liber, sentimentul predo
minant, în cîteva compoziții ca 
.Dragoș și zimbrul", „Bătrînețe',



Teatrul National lași

G. B. SHAW-MORALISTUL
(..Convertirea căpitanului Brassbound*)

Pentru a-1 părtunde pe acest «drag 
mincinos" care e Shaw trebuie să accepți 
aprioric o anumită poziție, care conduce 
direct la reversul noțiunilor și al adevă
rurilor aflate în circulație.

Rezumînd constanta și viguroasa ati
tudine iconoclastă a irlandezului fată de 
toate ideile și atitudinile sedimentate, mai 
ales la un popor conservator prin edu
cație ca insularii, am putea spune, cum
— de altfel — s-a afirmat de atîtea ori, 
că întreaga sa operă dă o lovitură mor
tală moralismului imoral.

Din perspectiva adevăratei umanități, 
adică cea care înlătură fetișurile, crezind 
numai în valoarea purificatoare a faptei 
pe care natura umană însăși o comandă, 
întreaga rețea a rangurilor, funcțiilor și 
concepțiilor, deci ierarhia socială și sta
tală, apare viciată, falsă și, mai ales, ipo
crită.

Cu toate acestea, aparent paradoxal, 
iconoclasatul Shaw e în fond un moralist, 
ba incă unul în sensul complet al terme
nului, întrucît, distrugînd, el construiește 
în același timp, creează; schimbînd pe 
parcurs uneltele, el termină prin a glori
fica, b'neînțeles în felul său, omul. Aceas
ta dovedește că autorul, care a scris cu 
aceeași ardoare piese plăcute și neplăcute, 
ca și piese pentru pur.tani (categorisirea 
îi aparține), din care face parte și „Con
vertirea căpitanului Brassbound", nu este 
un pesimist, nu este bîntuit de nici o 
angoasă, de nici un spleen sau presenti
ment disperat. El își manifestă, chiar 
cînd o face indirect, încrederea în oameni 
și în forța biruitoare a adevărului. Arse
nalul de luptă : ironia, paradoxul, luci
ditatea care-1 obligă să suspecteze vor
bele mari, principiile afirmate cu emfază, 
gesturile patetice. Consecința : în toate 
piesele sale asistăm la înlăturarea mituri
lor, a tabu-urilor pe care societatea, în 
cadrul ei istoric, le crează, participăm la 
demontarea piesă cu piesă a preconcepții
lor, la răsturnarea unor adevăruri consi
derate imuabile și care — pînă la urmă
— se dovedesc doar fatete ale intereselor 
mărunte, ale egoismului, prostiei sau 
lașității.

In „Convertirea căpitanului Brassbound' 
(piesă scrisă în 1899, după ce apăruseră 
„Casele domnului Sartorius", „Profesiunea 

doamnei Warren", „Candida*, „Omul des
tinului", „Nu se știe niciodată", „Discipo
lul diavolului*, „Cezar și Cleopatra') este 
disecată ideea de justiție în acel înțeles 
mărginit atribut de societatea burgheză a 
epocii. Dar totodată e ridiculizată și ten
tația aprigă a răzbunării, deci a sentimen
telor devenite patimi și acaparatoare de 
suflete (brass bound — cătușă, brățară).

Lucrarea înscrisă în repertoriul Naționa
lului ieșean fiind premieră pe tară, ar 
putea surprinde unele spirite critice ne
pregătite. Publicul Insă a primit-o cu căl
dură. apreciind un text nu numai spumos 
(ca în „Pygmalion* sau în „Nu se știe 
niciodată"), ci și plin de neprevăzut chiar 
în Ln_a lui Shaw. Adept al deserofzdrif 
(deci anti-Carlyle) lucidul ironist ar părea 
prins în capcanele sentimentalismului 
dulceag. A-1 vedea, de pildă, pe aprigul 
„Paquito cel negru" lăcrămînd înduioșat 
de amintirea mamei pare incredibil, oare
cum desuet, și chiar Teofil Vîlcu, inter
pretul plin de forță și de bravadă al că
pitanului, pune în replică, la un moment 
dat, un accent binevenit, spre a sublinia 
tocmai contrastul dorit de autor. Se pare 
că aici traducerea lui Const. Anatol, de 
altfel cursivă, ne lipsește de cîteva amă
nunte ce evidentiau paradoxul.

In orice caz, Shaw nu se dezminte 
nici de astădată, piesa lărgind gama acți
unii sale dizolvante, gamă oare nu se 
referă numai la stările sociale, ci și la 
indivizi și nu numai la indivizii care pre
iau, datorită ambianței sociale, o oerie de 
idei false, ci și la acei care, formați într- 
un cadru natural, aspru, precum Paquito, 
se lasă dominați de instincte și pasiuni, 
trecînd pe plan secundar judecata, deci 
dezumanizîndu-se. Și nu cred că, pledînd 
împotriva ideii de răzbunare (vezi repli
cile rostite de lady Cicely) trebuie să se 
apeleze la influenta fabianismului ca să 
se explice sensurile piesei, pentru moti
vul că Shaw se situează și de astă dată 
deasupra oricărei morale oficiale, fie ea 
și de nuanță fabiană. El omagiază, pur și 
simplu, bunul simț, rațiunea, sinceritatea, 
deci, atributele umane.

In concluzie, nu anecdota interesează în 
această parabolă, ci ipostazele adevăru
lui. Shaw nu împarte lumea în buni și 
răi, ci în oameni cei care sînt ceea ce 
par (să ne amintim de al său „e prea fru
mos ca să fie adevărat') și în fantoșe ale 
împrejurărilor. A fi ceea ce pari implică 
un risc, Implică acțiune pe lima convin
gerilor, deci fapta care să-l definească pe 

individ ca ființă în stare să existe și să 
creeze. Iată deci, că această „aventură* 
— cum o numește autorul (in sensul în 
care „Cezar și Cleopatra” ar fi .istorie* 
sau „Discipolul diavolului", .melodramă') 
ne invită la o morală adîncă, nededusă 
din afirmații generale sau din rațiune, ci 
extrasă din viață.

Pentru a fi integral om, Paquito trebuie 
să înlăture prejudecățile moralei egoiste, 
dar mai mult decît aceasta îi trebuie în
crederea unui om. Lady Cicely îi oferă 
acest mare dar și deodată eroul ascuns 
în pirat renaște. Cavaler fiind, el va ple
ca de unul singur în aventură, dar re
născut ca om și deci nu singur.

Lady Cicely, care părea extravagantă 
și superficială prin ignorarea primejdiei, 
se dovedește ființa cea mai echilibrată. 
Carmen Bărbii o interpretează pe această 
Lady cu atîta farmec, cu o plurivalențd 
de nuanțe, de la aparenta superficialitate, 
care ascunde conduita voluntară, la „stra
tegia* folosită pentru a răsturna prejude
cățile bărbătești, pînă la magistrala reali
zare a gravității în ultimul act, cu o ți
nută și o concentrare care dau măsura 
adevărată a spectacolului. Acest al trei
lea Shaw din cariera interpretei (după 
„Omul destinului' și „Milionara") între
gește, în adevăr, o personalitate artistică.

Teofil Vilcu e convingător în duritate, 
în energia reținută și in cavalerismul 
personajului. Palmaresul său s-a îmbogățit 
cu o realizare cu atît mai interesantă cu 
cît e altceva decît se presupunea.

O compoziție corectă, pregnantă, în 
ciuda linearității personajului, are Saul 
Taiș.’er în Hallam — rol care nu suportă 
nici un fel de șarjare fără a compromite 
sensurile mai adinei ale piesei. De ase
menea. intr-o factură ce unește natura
lețea cu bunul gust e realizarea lui 
f. Lascăr în pastor. Virgil Coslin (Drin- 
kwater) are umorul și candoarea hai
manalei, dar adesea iese din pielea per
sonajului, autoamuzîndu-se. Din restul dis
tribuției, merită citate contribuțiile lui 
l. Schimbischi, Marcel Finchelescu. G. Ma- 
covei, C. Sava, Virgil Raiciu.

De altfel. întregul colectiv a fost diri
jat cu subtil-rafinament și precizie gra
dată în transcrierea sensurilor paradoxa
lului Shaw de maestra Marietta Sadova, 
în scenografia strălucitoare fără a fi 
încărcată, a lui M. Tofan. De bun gust și 
funcțională, mai ales ca sugerare a exo
tismului, în introducere, muzica lui Geor
ge Rodi Foca.

Credem că programarea acestei piese 
contribuie la apropierea publicului larg de 
teatru, fiind în același timp o necesitate. 
Intr-o epocă în care se înalță celebrități 
pe ringuri ale absurdului, demilizării și 
demistificării, e mai mult decît salutar să 
se apeleze la finalitatea umanistă a tea
trului lui Bernard Shaw, fără de care tot 
ce s-a creat în teatrul contemporan, de 
la Pirandello la Beckett și Ionescu rămine 
desrădăcinat.

AUREL LEON

P. S. Prea de tot meschină și expediată 
prezentarea programului de sală.

crochiu

ATENTAT CONFORTABIL
Sașa Ponâ își retipărește placheta de colaje Atentat 

la bunele tabieturi, încercînd probabil suave nostalgii 
pentru anii avangardei literare și artistice românești, 
dinaintea războiului. E o plachetă delicată, între filele 
căreia descoperim, dincolo de parfumul vechi de mosc 
și de paciull, fronda provocatoare a mesajului de tip 
suprarealist, menită să deruteze spiritele comode ale 
vremii, să neliniștească pe zelatorii perfectelor struc
turi. Nu știm cîte tabieturi o fi stricat volumul, la prima 
sa apariție pe piață, în 1942, hotărit lucru însă că azi 
acest volum nu mai poate deranja pe nimeni. Aten
tatul deci nu moi e un atentat autentic, în sensul 
șocării cititorului.

(Un singur reproș : spre micul nostru regret, pla
cheta lui Sașa Pană e tipărită de aceeași tiparniță, 
13 Decembrie, specializată parcă în lucrări cu nu știm 
ce iz tehnic desuet, de publicație săracă dintre cele 
două războaie).

încolo totul e amuzant. Explicațiile tipografice înseși 
plasate la începutul volumului, cu autograful autorului, 
au hazul lor, mimînd avataruri editoriale faimoase. Pe 
lingă ele, motto-ul din Walt Whitman (Ori cine ai fi, 
mi-e teamă sâ nu urmezi drumul viselor) ni se pare pa
lid : „Colajele acestui album au fost realizate în 1935. 
Ediția întîi — într-un singur exemplar (pentru Mary- 
Ange) — s-a tras în 1942 pentru editura Unu. Prin ani, 
s-au mai obținut prin fotografiere cinci exemplare (Din
tre care unul a fost depus la Biblioteca Academiei Re
publicii Socialiste România, Secția stampe și gravuri). 
Ediția de față, neschimbată, s-a tras pe hirtie cretată, 
în 229 exemplare numerotate și semnate de autor, din
tre care primele 99 n-au fost puse în comerț. Gata de 
tipar în ziua de 30 octombrie 1970".

Colajele sînt foarte bine făcute. E vădit apetitul pen
tru compoziția de tip suprarealist, sau, mai bine zis, 
pentru parodierea, acesteia. Tonul general e antibur
ghez ; ineditul imaginilor, augmentat de scurte expli
cații provoacă hazul, incită la maliție. Se mizează pe 
nepotrivirea dintre înfățișarea personajelor năstrușnic 
împreunate și textul de rezonanță mică, cotidiană : 
„Dl. Caron era un muncitor conștiincios. Lucra (în tă
cere) și ore suplimentare și stringea bănuți la fișic. 
De unde și lipsa de mărunțiș pe piață*. Dl. Caron e 
un barcagiu oarecore, cu glugă, cam ca cei din mările 
nordului, trăgînd plictisit din pipă, dar el nu e sin
gurul în barcă. în dreapta sa, la cealaltă vîslă, mai 
trage cineva, o femeie plină, de țoră. Intre cele două 
personaje decupate din vechile stampe cu gravuri In 
metal, se află un burghez pricăjit, poate chiar un la
cheu, a cărui Imbecilitate lasă să se înțeleagă că ac
ceptă drumul fără împotrivire. In stînga compoziției, 
în loc de cer, — un plafon cu candele fumegînde... Și, 
cam așa, toate colajele acestea ale lui Sașa Pană.

Pe o frumoasă și, probabH, costisitoare hirtie cre
tată.

La editura Litera, care pare dispusă să publice orice, 
luindu-și însă totdeauna drept scut pe autor însuși.

Iar lui Sașa Pană nu-i e frică de zîmbete malițioase. 
El ne oferă curajos una dintre cele mai reconfortante 
șotii editoriale.

VAL GHEORGHIU

0 FALSĂ DILEMĂ: FIGURATIV-NONFIGURATIV
(urmare din pag. 1)

râtului de luat vederi și a 
m?gnetofonnlui, performanta 
dovedindu-se inaccesibilă posi
bilităților naturale ale artistu

ION GRIGORE: „Poarta*

lui. La rîndul lui, idealul non- 
figurativismului total, al ope
rei de artă desprinsă de orice 
conținut și semnificație reală 
a rămas imposibil de înfăptuit, 
prin însăși natura operei de 

artă de a fi creația unui anu
me ins, de a nu se putea naște 
decît ca expresie a universu
lui interior al acestuia și a 
puterii sale de a exprima acest 
univers. Indicat, piesupus sau 

sugerat „conținutul" afectiv- 
ideztic rămine indispensabil 
oricărei opere de artă: ele
mentele figurative încearcă 
să-1 expună, de obicei, ca un 
„conținut* anume realmente, 
verificabil cele nonfigurative 
creează de cele mai multe cri 
doar un cadru estetic care pre
tinde contemp atorului anumi
te stări emcționale și ideati
ce, stimuiîndu-i capacitatea de 
a găsi semnificații și sensuri 
pe măsura propriei sale gîn- 
d.ri și sensib.lități. Dacă fi
gurativul >i nonfigurativul pot 
fc prezentate ca .antagonice', în 
ipostaza lor de dimensiuni sim
bolice și semantice a’e operei 
de artă ele se dezvăluie a fi 
două categorii estetice core
lative, prezente în orice ima
gine artistică, indiferent de 
idealurile estetice ale artistu
lui creator, de concepția des
pre artă specifică epocii, sau 
curentului artistic respectiv 
•tc. (lumea greco-romană: 
arta — imitație; creștinismul ; 
arta — revelație,- romantismul; 
arta “creație; modernismul: ar- 
ta=reconstrucție etc.). Mi se 
pare deosebit de utilă o dis
tincție între figurativism și 
nonfigurativism pe de o parte 
și figurativ și nonfigurativ pe 
de alta, în primul caz numind 
accepția tradițională a figu
rativului și nonfigurativului (re
feritoare la raportul formal din

tre imaginea artistică și ima
ginea reală a motivului de in
spirație al unei opere — cînd 
ea are un asemenea model) 
în cel de-al doilea categorii 
estetice generale, corelative ce 
definesc o multitudine de di
mensiuni ale operei privind 
capacitatea sa de a include în 
sine (simbolic, semnificativ, in
formativ, orientativ etc.) rea
litatea umană și de a se in
clude pe sine In această re
alitate.

Spre deosebire de figurati
vism sau nonfigurativism, fi
gurativul și nonfigurativul (de
pășind sfera formei artistice- 
fiqură, contur, perspectivă, pre
cizia informației etc.) vor fi 
considerate a exprima carac- 
teristicele imaginii artistice nu 
numai prin compararea aces
teia cu imaginea reală a unui 
fapt (cînd opera face posibilă 
o asemenea comparație), ci șl 
cu imaginile artistice anteri
oare, atunci cînd modalitățile 
expresive ale genului respec
tiv nu sînt interesate de ur
mărirea unei ontologii natu
rale (cazul arhitecturii, muzi
cii etc.) sau cînd opera în 
discuție propune ea însăși, o 
„ontologie" proprie (fantasti
că, mitologică etc.) deosebită 
de cea reală. Concepția este
tică tradițională potrivit căreia 
„figurativismul" ar presupune 
în mod direct o apropiere a 
operei de realitate, implicind 

o viziune realistă asupra lu
mii cu posibilități umanist-e- 
ducative directe, iar nonfigu- 
rativismul o Îndepărtare de 
problematica reală a vieții (o 
imagine „deformată* asupra e- 
xistențel și, deci, inadecvată e- 
mancipării spirituale morale, 
cetățenești, etc.) nu se susține 
printr-o raportare la fenome
nul artistic real, dovedind fap
tul că în opera de artă însăși 
viziunea asupra lumii nu este 
o simplă urmare a imitației 
simbolice a realității, un „dar* 
al acesteia față de artistul ce 
o reflectă corect sau al pre
luării directe a unor concepții 
generale, ci o creație a artis
tului însuși, o calitate pe care 
opera nu o poate avea (în uni
versul valorii artistice) decît 
prin talentul creatorului său 
în diversitatea ipostazelor pe 
care acesta le presupune.

O operă de artă poate fi fi- 
gurativistă fără a fi realistă 
(cazul picturii creștine, a ope
relor ce aduc într-o formă fi- 
gurativistă semnificații fantas
tice, mitice etc.) sau, din con
tră, opere nonfigurativiste pot 
aduce înțelegeri realiste ale 
fenomenului uman, plecînd di
rect de la dorința de emanci
pare ideologică a acestuia și 
îndreptîndu-și nemijlocit sem
nificațiile spre relevarea lui 
(cazul artei militante de ,a- 
vangardă" a secolului nostru). 
Acestea, desigur, din perspec
tiva relațiilor nemijlocite pe 
oare imaginea artistică le poa
te avea cu realitatea natural- 
istorică imediată, dincolo de 
care importanța socială a unei 
opere de artă se manifestă prin 
Însăși realizarea sa artistică.
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IOANID ROMANESCU

Simbioză
Eu m-om născut ca o anticipație 
a poeziei mele

eu sînt primul om al poeziei mele 
iar octul de a o scrie nu este decit 
ultima formă
a luptei ei pentru existență.

eu trăiesc numai din generozitatea 
poeziei mele față de mine

dacă pentru a-și dovedi existența 
poezia mea nu a mai putut să aștepte, 
înseamnă că eu sint cel sacrificat

¥

O, zeul Hypnos trădarea
- el șiie zorii mei și greutatea singeiui
și-a nopții -
dar lacrima privește mai departe

va coborî și ea - se va sparge — 
din cind in cind va cobori o alta 
astfel veghea lor 
trezire imi va fi mal inainte.

și urechea mea rece plină de lacrimi 
auzului va fi sâ se verse
și ochiul meu luminii deșert
din nou se va umple. * i

★

Umbră plutind cu o cruce in brațe 
eu te ador pentru că semeni cu Mama 
eu și in vis
mă rog pentru tine.

capătul căzut al viatului întoarce 
spre gura ta pustie cuvîntul nerostit 
asemănarea ta cu Marna 
deopotrivă ne pierde

și ninge cu fulgii cit pleoapele tale 
peste miinile-mi ca două scrisori de la morți 
și incă in lăuntru ochiu-mi coboară — 
nu știai ce adine este cornul de mele

¥
Ploaie măruntă in dmpul surd 
eu cu o pleoapă întinsă umblu 
după umbra tinără 
vai cum odată ridicase brațul 
și fără corp mi se părea

ploaie măruntă șl umblu abia
cu jumătate de vis sub haina rece 
am un trecut riscat am mirosul 
depărtării 
in urechea aceasta neadormită

*

Noi cei rătăcitori in speranța noastră
cei storși de nopți de toate cite ne trec prin cap 
cei fără absolut nici o vină că nu putem fi ăltfei 
cei fără putere mereu și la o adică nu ne interesează

noi cei ce nu atacăm decit propria-ne glorie 
noi cei ce nu omorim nici un fluture 
noi cei căzuți din cer printre voi
(aici a mai fost un vers la care se renunță din oficiu)

spuneți nu are a face șl noi spunem ba
și cel mai mare-a fost inexistent
și ce daca se va spune și despre noi cindva
și ce dacă fiecare poet e o țară
și ce dacă mai nuilți poeți formează un continent

noi cei ascultători rătăcitorii statici
cumva un fel de plante
noi storși de nopți de toate cite ne trec prin cap 
noi cei ce stăm in cuburi cu genunchii
și mai ales cu umerii in muchii

și chiar de-am fi altfel nu explodăm 
decit după mai multe secole (și-atunci - vai - prin 

hazard)
și asta tot imaginație desigur se cheamă 
căci nici un cimitir din lume n-aruncă oase peste 

gard

A
 trecut și ziua mea de naștere, mă 
bucur că totul s-a petrecut în tă
cere, cine — an — ar fi înțeles 
și ar fi simțit bucuria mea 7 In a- 
ceastă vreme zilele și-au pierdut 

semnificația lor, chiar evenimentele s-au 
perimat, oamenii sînt acum pre>a atenți 
ia ei înșiși sau la ce se întlmplă în lu
me ca să mai ție sfinții, să serbeze zilele 
onomastice sau să ducă daruri. Am îm
plinit așadar 18 ani, iarna a intrat în a 
doua jumătate, nu peste mult va țlșni im
petuoasă iarba, poate va veni și primă
vara, dar nu e sigur, nimic nu e sigur. 
Aceeași stare se prelungește în mine de 
mai multă vreme, anotimpurile și schim
bările (neesențiale) din ultima perioadă 
nu au reușit s-o alunge, aș vrea să-mi o- 
fer ceva deosebit, dar înțeleg că nu mi 
se cade, poate că n-am dreptul nici să 
mă bucur, eu nu-mi petrec timpul, eu aș
tept. Și poate de aceea îmi este foarte 
dificil s-o fac, pentru că am foarte mult 
timp liber, sînt aproape de capul meu, ei 
îmi dau numai mincare și casă, cîțiva 
bani de buzunar (destui), celelalte nu e- 
xistă și poate că ar fi trebuit să fie, la 
această vîrstă a mea, obositoare trecere 
prin anii aceștia tulburi. M-am înconju
rat de cuvinte obscure, obișnuiesc să spun 
.sînt puțin tristă* sau .sînt puțin veselă”, 
toate le primesc puțin cîte puțin, nu mi 
se dă totul niciodată și doar nu doresc 
cine știe ce.

Nici o veste de la Vladimir, mă sperie 
gîndul că poate a dispărut definitiv, nu 
cred, nu poate să se întîmple asta, e mai 
ales nespus de greu să mă obișnuiesc cu 
gîndul că va trebui să trăiesc de una sin
gură, să mă hrănesc, să mă adăpostesc, 
să mă apăr. Căci, fără îndoială, nu voi 
mai sta multă vreme aici, în această casă 
în care mă simt străină, nespus de străi
nă, de parcă cineva m-ar fi luat de mînă 
de pe stradă și m-ar fi azvîrlit aici, între 
oamenii aceștia foarte proști și foarte 
încrezuți — ca pe o păpușă de cjrpe. Dar 
pe zi ce trece mă obișnuiesc cu gîndul 
că noi trebuie să iubim viața, ea nicicînd 
nu ne va iubi, poate că odată o să fiu 
convinsă de toate astea, acum (incă) in
sist numai pentru că simt că e bine, dar 
fără convingere.

In gînd mi se repetă impresii din alte 
ierni, la fel cu aceasta, într-o succesiune 
bizară și aproape patologică, dar nu mi-e 
frică, toate astea sînt urmările firești ale 
obișnuinței și ale timpului urît, cred încă 
în vremea cînd vor dispare. In această 
dimineață în care am ieșit cu gîndul as
cuns de a mă întîlni cu Liebedich s-ar 
putea să se petreacă lucruri frumoase, tot 
așa de firesc însă, ar fi ca — mereu la 
fel — să mă întorc dezamăgită, netulbu
rată în eșecurile mele, ca o ființă nespus 
de tristă și de optimistă. Alături de mi
ne, neauzit, Juji calcă zăpada moale du
pă un ritual pe oare mă bucur că l-a 
învățat, nu trebuie să mă deranjeze, mi-e 
silă să-i simt corpul (atit) alături de mi
ne, a învățat asta la fel cum va mai în
văța încă foarte multe lucruri care nu-i 
folosesc și nu i se potrivesc.

Ii propun acum la întoarcere să intrăm 
la cafenea, știe că-i voi plăti consumația, 
eu nu doresc decît să-l văd pe Liebedich, 
acum trebuie să fie acolo. Intrăm, e puți
nă lume la ora aceasta de dimineață, un 
domn se uită curios la mine, fără să se 
ascundă, mirat că o fată a intrat aici, ce 
importanță are 7 Mtngă geam, bătrî- 
nul Liebedich tși bea cafeaua și ci
tește ziarul. Ne așezăm la o masă, chel
nerul se apleacă zîmbind spre noi, Juji 
cu o voce hîrîită (ca să pară mai matur) 
comandă: .două cafele" și după un mo
ment (celălalt a ajuns aproape de tejghea) 
strigă tare și numele unei băuturi.

Zîmbesc, dar nu-i spun nimic, în aceas
tă dimineață de iarnă ar putea să fie și 
el fericit, nenorocitul ăsta născut (proba
bil) dintr-o femeie chinuită și proastă și 
un bărbat gras și urît, nu are nici o șan
să, mai tlrziu, încetul cu încetul, o să fia 
azvîrlit undeva la marginea vieții, avem 
adesea nevoie de cerșetori și de neputin
cioși ca să ne înduioșăm și să ne adu
cem aminte că totul e nesigur.

Masa noastră e așezată într-o parte, tre
buie să întorc capul ca să-l zăresc pe bă
trîn, cu siguranță a înreqistrat sosirea 
noastră dar nu o arată, pare a fi un om 
obișnuit să observe fără a fi observat, la 
intervale mari soarbe din ceașca largă 
brodată cu o margine de aur.

Nu e prea bine îmbrăcat, aș putea spu
ne chiar că e neglijent, cu toate astea are 
ceva in el care mie îmi dă un sentiment 
de siguranță, poate e foarte înțelept sau 
poate e numai foarte liniștit.

An venit cafelele. în aceleași cești largi, 
cu marginea brodată în aur, e prima mea 
cafea băută într-un local, Agapia ar fi 
cel puțin surprinsă văzîndu-mă aici, ea 
care spera să mă ducă la mănăstire (e un 
fel de a vorbi); Juji satisfăcut soarbe din- 
tr-un lichid galben-auriu și-mi spune ce
va despre plăcerile unor asemenea mo
mente petrecute în doi.

Ii accept aceste complimente și tato
nări inofensive, nu mă deranjează, marea 
lui calitate (cel puțin pentru mine) este 
că niciodată el nu mă va putea deranja; 
înseamnă ceva, ceva foarte puțin, poate 
fi ignorat fără dificultăți.

Juji, deși îngust la minte, este totuși 
un ambițios, adesea forțează nota, încer- 
cînd să vadă care va fi reacția, indife
rența mea este aceea care l-a păcălit, i se 
pare că ar avea șanse.

Acum sint însă preocupată de bătrîn, 
nu am — în asemenea momente — sta
rea potrivită pentru a-1 pune la punct, 
sa va ivi fără îndoială o ocazie penUu 

asta, de ce să mă grăbesc 7 lucrurile tre
buie să pară firești și poate că și sînt.

Liebedich a început să se uite la noi, 
nu înțeleg ce poate fi, schimbarea asta 
neașteptată de atitudine nu intra în ve
derile mele, Juji tuturie ceva lingă ure
chea mea stingă, se naște în mine dorin
ța aceea de a strivi o muscă care te su
pără tocmai atunci cînd dorești să faci 
ceva important sau să te concentrezi, e 
enervant, dar mă stăpînesc.

Chelnerul a venit la noi la masă, îmi spu
ne că domnul acela de la geam (e Liebe
dich) ar vrea să-mi facă o schiță în cre
ion, dacă binevoiesc să merg la masa lui, 
e pictor, își cere scuze și pleacă înțele- 
gînd probabil din tăcerea mea că refuz.

Mă uit la Juji, care bîlbîie ceva despre 
impertinența bătrînilor, dau din mînă, îi 
spun să stea acolo și mă ridic.

Sînt cîțiva pași pînă la masa lui, li fac, 
bătrînul mă așteaptă zîmbind și-mi stringe 
mina fără să spună nimic.

j N T î L N I R E A 
CU LIEBEDICH

A scos de undeva un creion și o foaie 
albă de hirtie. începe să tragă linii, în
cerc să iau o anumită poziție (spune: „Nu 
e neapărată nevoie*), sînt cumva emoțio
nată, poate din cauza situației neaștepta
te, într-un tîrziu rostește :.,Am ceva să 
vă spun de la tatăl dv., Vladimir*.

îmi vine să-l string de gît pe bătrîn, 
să-l sărut și să-i azvîrl pălăria lui veche 
prin geam, in zăpadă, dar înțeleg că pot 
să fiu fericită și așa. simt că m-am în
roșit, îngîn „De la Vladimir 7", el dă a- 
firmativ din cap și asta îmi e de ajuns.

Liebedich a rămas și după plecarea 
noastră la masa lui, poate a mai coman
dat o cafea (destul de nepotrivită la a- 
ceastă oră de prînz). trecem strada și am 
ajuns acasă, eu string între degetele în- 
mănușate foaia de hirtie pe care bătrînul 
mi-a desenat chipul.

Așadar, Vladimir trăiește, mai trăiește 
încă, asta e bine pentru el, poate pentru 
amîndoi deodată.

Domnul Liebedich va trebui să-i trans
mită tatei dorința mea de a fi împreună 
cu el, este prima oară cînd îi cer ceva 
și încă prin intermediul unui necunoscut, 
deși atlt cît am stat împreună am aflat 
cîte ceva despre el.

I-am spus cînd mă desena: .Domnule, 
eu vreau să fiu alături de tata*, el s-a 
uitat la mine prefăcut, ca Ia ceva peste 
măsură de curios: .11 cunoști pe tatăl 
dumitale?". Probabil Vladimir i-a povestit 
cîte ceva despre noi.

Am răspuns da, cu toată hotărîrea și 
așteptîndu-mă ca el să spună că nu e 
așa, n-a făcut-o ci, pur și simplu, a spus: 
.Deocamdată nu se poate. Așa cum pro
babil știi. Mai potrivit este ca să nu intri 
în hora aceasta. Se joacă cam tare*, apoi

iarăși a zlmbit. N-am înțeles despre ce 
horă e vorba, in orice caz nu-mi era prea 
limpede.

Am tăcut amîndoi o vreme, el continua 
să aștearnă linii peste linii, le întretăia, 
le îngroșa, cu siguranță și cu calm, des
coperind încetul cu încetul pe cineva ca
re semăna (destul de vag) cu mine. A- 
tunci mi-a spus: .N-o să prea semeni, 
d-ră, cu cea de aici, dar eu sînt pictor 
de nevoie și fotograf de meserie. Dar 
e mai bine pentru amîndoi ca tînărul cu 
care ești la masă să rămînă la convin
gerea că eu pictez*.

Am dat din cap foarte serioasă deși el 
părea că zîmbește, chiar cînd îmi spunea 
lucruri foarte serioase mima ca și cum 
mi-ar fi spus ceva nemaipomenit de haz
liu; privindu-ne cineva de departe ar fi 
avut certitudinea că ne spunem vorbe 
frumoase și că ne amuzăm.

Am înțeles că e obișnuit să facă așa 
de obicei, probabil că era un conspirator.

i-am și spus-o, a început să rîdă (dar cu 
adevărat) și m-a întrebat dacă știu ce 
este tatăl meu.

«Da, știu, cum să nu știu 7 V'adimir e 
conspirator (bătrînul a rîs), poate comu
nist — dar nu știu precis — am să aflu 
odată. Nu știu pentru ce face asta, dar 
probabil că face bine: este destul de deș
tept ca să se conducă singur și să gîn- 
dească singur. Dar obișnuiesc să spun 
«conspirator* pentru că așa-mi place. La 
fel cum îmi place să cred că acum, în 
aceste zile, toți sîntem, într-un fel, con
spiratori. Gîndim mai mult și mai bine 
decit este permis*.

Liebedich fotograful s-a uitat atent la 
mine, mă încălzisem puțin și eram îm
bujorată, mă așteptam să spună „Bine* 
sau .Este într-adevăr, așa cum spui*, dar 
nu, se vede că nu l-am ghicit pînă la 
capăt, a început să rîdă dintr-o dată și 
mi-a spus după o vreme, cînd redevenise 
serios: «Spui prostii. Multe prostii și în
că cu glas tare. Ai putea să mai taci, din 
cînd în cînd, și cu cît va fi mai des cu 
atît va fi mai bine*.

Niciunul din noi n-a mai spus nimic, 
era «mai bine* așa, apoi a vorbit el, nu
mai el, povestind despre tata, lucruri bu
ne și rele, vești noi, din care am învățat 
că va mai trece o vreme încă fără schim
bări deosebite, dar că ea nu se va pre
lungi totuși la nesfîrșit. Veștile cele mai 
importante îl privesc însă, cum nu mă 
așteptam, pe Colonel; acum știind cele 
pe care mi le-a spus fotograful Liebedich 
ar trebui să fiu intr-o dispoziție deose
bită, totuși sini calmă (și aproape indife
rentă) și mă bucur pentru asta, pentru 
că reușesc să mă detașez.

Colonelul a declarat la notariat mai pu
țin de jumătate din suma pe care a luat-o 
de la mama și. așa cum spunea bătrînul, 
e mai mult ca sigur că eu nu voi mai 
vedea nici un ban.

In casă e liniște și peste cîteva minute 
voi coborî la masă, în fața mea Juji, în 
dreapta Colonelul (dacă a venit), în stin
gă nevastă-sa. ca întotdeauna voi mînca 
în tăcere, fără să întreb nimic, fără să 
doresc să mi se spună o vorbă bună, dar 
cel puțin azi am certitudinea că nu peste 
multă vreme acești oameni îmi vor fi de
finitiv străini.

Colonelul n-a venit, probabil sînt ma
nevre sau a fost reținut cu alte treburi, 
ordinea la masă este schimbată și-mi pare 
bine că e așa, Juji stă în locul colone
lului și „doamna* drept în fața mea, el 
e neobrăzat stînd pe scaunul bărbatu’ui 
și aș putea să pun mîna în foc că ei își 
țin picioarele lipite și conspiră în tăcere. 
Pot să mă bucur puțin pentru asta. Juji 
a învățat așadar lecția, stînd amîndoi unul 
aproape tte celălalt, el și nevasta colone
lului, par a fi doi monștri debili, urîți șl 
comici, poate că nu sînt așa în realitate, 
dar ce-mi pasă, eu îi urăsc.

Urc din nou la mine în cameră, ei doi 
rămîn, nu mă întorc să-i privesc, așteap
tă să închid ușa, așa voi face, fără să 
știe Juji și «doamna* îmi dau o ușoară 
senzație de satisfacție in aceste clipe de 
tristețe.

Mă uit pe geam, bătrînul fotograf Liebe
dich a plecat, a rămas pe masă numai 
ceașca largă cu marginile tivite cu aur și 
ziarul mototolit.

De cîteva zile nu mai ninge, uneori ba
te soarele și încetul cu încetul zăpada 
se topește, străzile sînt murdare și zidu
rile umede, o iarnă pătată și cenușie, 
se mai poate trăi, cu mare indiferență 
sau cu stăpînire de sine. Pe cine intere
sează însă toate astea, oamenii au trea
bă, foarte multă treabă, lucruri importan
te sau nu, obișnuite sau extraordinare, 
legale sau ilegale.

Alături de noi, foarte aproape, mai a- 
proape decît ne-am putea închipui, cîțiva 
oameni pregătesc ceva. Intre atîția. un
deva, nu știu unde, tatăl meu, Vladimir, 
și această plăcută cunoștință care a fost 
pentru mine azi fotograful Liebedich vor
besc împreună și poate tata îl întreacă: 
.Te-ai uitat bine la ea 7 Cum arăta 7 Ce 
ți-a spus?*.

MIHAI TATUUQ



SPIRITUL CRITIC
ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ

(i)
Despre prima carte a lui Ibrăilea- 

nu (apărută, la lași, în noiembrie 
1908) s-a scris destul de mult și n-u de 
puține ori intr-un spirit de neaderență mai 
ales la structura ei reală, fiind redusă, 
cu o ușurință de necrezut, doar la o 
simplă teză, cînd ea este, în realitate, o 
demonstrație asupra genezei spiritului 
critic românesc. Luîndu-se apoi în con
siderație unele deficiențe reale, s-a tras 
concluzia că acest studiu ar fi conceput 
in manieră partizană, regionalistă și deci 
l-ar reprezenta integral pe critic, scon- 
tindu-se, cu alte cuvinte, pe o micșo
rare a lui în oglinda posterității.

Este adevărat că Ibrăileanu ținea foar
te mult la această cercetare, că l-a 
preocupat ani de-a rîndul chiar după 
apariție (se crede că ar fi intenționat, 
după 1920, s-o continuie), dar Spiritul 
critic... nu reprezintă în primul rind o 
exegeză de istorie literară, ci un stu
diu de istoria culturii în care predomi
nă, în chip deliberat, un punct de ve
dere sociologic. Neluîndu-se în conside
rație acest fapt (afirmat chiar de au
tor : Spiritul critic... e «operă mai mult 
de istorie și sociologie' - cf. Completări, 
in Viața românească, nr. 4, 1925, p. 81), 
unii critici, precum E. Lovinescu, au tras 
concluzii suspect de drastice. ase’ind 
sub zodia sociologicului toată activita
tea istoricului literar de la lași. Tran
scriem o observație a acestuia, favora
bilă, în aparență, dar absolut minima
lizatoare dacă o raportăm la întreaga 
operă a îndrumătorului Vieții românești : 
Spiritul critic... rămîne „studiul cel mai 
consistent al d-lui Ibrăileanu prin fap
tul că nu se ocupă de chestiuni lite
rare, ci de probleme culturale și socia
le", autorul neavînd „simțul ierarhiei va
lorilor estetice' (1st. lit. rom. contemp., 
II, p. 86, 106), observații reluate apoi 
servil de Pompiliu Consta ntinescu și 
duse pînă la o vehemență pamfletară 
de-a dreptul bizară (cf. Scrieri, III, E.P.L., 
1969).

Operă polemică, plină de vervă dia
lectică și remarcabil documentară pen
tru vremea în care a apărut, Spiritul cri
tic... este lucrarea cea mai organizată 
(dar și controversată) a Iul Ibrăileanu. 
Obiectul cercetării este apariția și cris
talizarea „spiritului critic' în societatea 
noastră din secolul XIX (1840—1889) sau, 
folosind terminologia autorului, asimila
rea critică a influențelor și creația cul
turală pe baze autohtone.

Premiza de la care pornește Ibrăi
leanu este, din nefericire, falsă : in
existența unui spirit critic românesc îna
inte de 1840. Cu toate că vedea în 
chip realist relațiile dintre „influențele 
străine și realitățile naționale" criticul 
afirmă grăbit și un al doilea punct de 
vedere eronat, amendat chiar în epocă 
de lorga (cf. Neamul românesc literar, 
nr. 3, 1909, p. 249-250) : „Românii, care 
n-au creat aproape nimic, au împrumu
tat aproape tot. Toată istoria culturii ro
mânești, de la sfîrșitul veacului de mij
loc pînă azi, e Istoria introducerii culturii 
străine în țările române; și toată isto
ria culturii românești din veacul al 
XVI-'ea pînă azi nu e decît Istoria in
troducerii culturii apusene în țările ro
mâne, și a asimilării de către români"

(citatele sînt date după ed. II, lași, 
1922). Discutabilă este șl credința „că 
bogăția limbii populare și a spiritului 
popular au rămas un subsol neexploa
tat, cîtă vreme cultura apuseană nu 
și-a îndeplinit rolul ei salutar", rind. 
se știe, Gr. Ureche, Miron Costin și, 
mai ales, Ion Neculce, cronicarul „ne
cultivat", cu încercot o explorare a te
zaurului popular, firește la nrvetuî epo
cii lor lipsit de lecția unor experiențe 
anterioare.

G. Ibrăileanu în etapa definitivării 
Spiritului critic tn cultura românească 
(aproximativ 1906—1907).

Aceste „atitudini subiective" (la care 
se vor adăuga și altele) se datorează 
tendinței, inexplicabile totuși la Ibrăi
leanu, de a pomi uneori de la niște 
concepte prestabilite pentru a le sus
ține apoi cu ample analize ideologice 
și referințe de c*din istoric, social, cul
tural și literar, dar interpretate prea 
speculativ. Surpriza e să constatăm că 
In planul strict al demonstrației, odică 
in însuși miezul cărții, criticul devine 
captivant, nu atît prin justețea integra
lă a ideilor, cit prin verva diso
ciativă, subtilitatea argumentelor șl 
avansarea onor formule sistetice inso
lite. „Cartea — observă G. Călinescu — 
rămîne o admirabilă demonstrație de 
volubilitate sofistică și de beție de idei. 
Ea încîntă intelectul și-l stirnește la gîn- 
dire și e o adevărată dramă ideolo
gică, o capodoperă în felul ei, care a

avut o înrîurire covîrșitoare mai ales în 
sociologie" (1st lit române, p. 589).

Unul din punctele de vedere Inițiale 
este răsturnat, pe neobservate, sub pre
siunea faptelor. Ibrăileanu este totuși 
convins că înainte chiar de anul 1840 
am avut o cultură cu propensiuni sen
sibile spre originalitatea națională. La 
începutul sec. XIX, Moldova „are deja 
o tradiție culturală" și „acest lucru este 
de o Importanță capitală”. In veacul 
ol XVIII-lea „Transilvania se pune deo
dată în fruntea culturii românești și 
pune începutul culturii românești mo
derne", ceea ce, evident, înseamnă o 
destul de largă audiență acordată spi- 
ritua'itâții autohtone și spiritului critic 
pe care autorul îl crede funcționînd ri
guros numai de la 1840 înainte.

Situat pe terenul unor afirmații con
tradictorii, Ibrâ ’eanu rostește, totuși, li
nele păreri sintetice fundamentale ce-i 
contrazic pe nesimțite teza de început: 
.Cultura noastră de azi — reflectează 
criticul — e o sumă o vechei culturi 
românești, (—). a culturii europene ve
nite mai ales prin curentul francez, o 
ideilor școlii ardeene (curentul latinist), 
toate acestea prelucrate și fasonate — 
foorte puțin — de curentul poooran".

Deosebirile între provincii (Moldova și 
Muntenia) sînt. în esență, poate prea 
categorice, dar, pentru Ib-oileanu, ele 
au o importanță deosebită în fixarea 
trăsăturilor esenț’ale ole culturii noas
tre între 1840 și 1880, adică în pe
rioada formării și consolidării statului 
român modem. Cauza o aflăm în con
dițiile istorice și socia'e diferite care, 
evident, au acționat diterențiat în pro
cesul de formare a civilizației autohtone, 
analizat de Ibrăileanu în ceea ce are el 
unitar.

Muntenia, opinează criticul, se carac
terizează pînă pe la 1880 „prin lupta 
revoluționară împotriva vechiului regim 
și prin inferioritatea culturii". Ea re
prezintă „voința și sentimentul", „spi
ritul novator", „revoluționar”, iar Mol
dova „intelgența", „spiritul critic' în 
receptarea influențelor. „M-ntenia — no
tează concluziv autorul — face o operă 
mai utilitară; ea își cheltuiește energia 
în lupta pentru schimbarea ordinii so
ciale, caută să transplanteze din Apus 
formele nouă. Moldova face o operă mai 
de lux: ea caută să adapteze cultura 
apuseană la sufletul românesc, caută 
să cdapteze la noi formele cugetării a- 
pusene.

De aceea, în Muntenia vom găsi o 
legiune de patruzecioptiști; în Moldova 
o legiune de spirite critice și de litera
tori", de „temperamente mai conser
vatoare' care pun accentul pe tradiție. 
Urmarea acestei situații, crede pe drept 
cuvînt Ibrăileanu, este apariția, în Mol
dova, a spiritului critic crVre coincide, In 
prima lui fază de manifestare, cu ceea 
ce s-a numit curentul poporan. Misiu
nea lui era aceea de-a „apăra carac
terul vechi, tradițional al limbii șl lite
raturii*, deci de-a amplifica și a con
solida o realitate culturală națională 
deja existentă, și de-a veghea ca „asi
milarea elementelor culturii apusene" 
să se realizeze potrivit „nevoilor și su
fletului poporului român*. Reprezentan
ții acestui curent care a fertilizat în
treaga cultură a sec. XIX sînt Kogălni- 
ceanu, „om rezumativ", „organizator 
al României modeme", și, mai ales, Al. 
Russo „spiritul pătrunzător', „acel de
osebit român", „capul cel moi teoretic 
ol ocestei școli critice".

orlrta Cristea a debutat In 1969 cu un toarte bun volum 
de povestiri — Prietena mea Si — care afirmau o proza
toare de o remarcabilă maturitate stilistică; critica a 
semnalat atunci finețea analizei, acu'tatea observației, 
lirismul delicat, ironia subțire. Trecerea la roman s-a

făcut In chip firesc, Castanii roșii, parfumați și naivi (Cartea 
românească, 7970) reluînd și dezvo'tlnd clteva din temele pre
figurate In povestiri (evocarea copilăriei, descrierea caricaturală 
Si nostalgică In același timp a med ului provincial, retrăirea 
unor experiențe erotice, relatate intr-o man'eră ce dă imp esia 
unei sincerități absolute etc.) ce devin motivele dominante ale 
unui roman de o compoziție oarecum eteroclită, dar ale 
defecte de organizare a materiei epice sînt 
autenticitatea trăirilor afective, de suplețea și 
țiunii.

ărui 
compensate de 
eleganta nara-

S-a făcut observația că această carte ar fi de fapt un fel 
de roman-baladă, transcriind, în gamă lirică, povestea unor 
eșecuri sentimentale. Aș spune mai degrabă că e vorba de o 
Educație sentimentală modernă, din care nu lipsește un cinism 
ușor provocator, un cinism grațios, șocant și seducător totodată, 
caracteristic unei vîrste critice și unei sensibilități capricioase, 
cu reacții și hotărlri imprevizibile și inexplicabile. Eroina, Tom,
se lasă cucerită (e un fel de a spune) de un bărbat mult mal 
1n vîrstă si mult inferior ei, pe care 11 domină autoritar și pe 
care 11 părăsește, brusc, pentru un adolescent, încă elev. Vo
luntară si lucidă, de o .virilitate' a caracterului pe care li este 
imposbil să o atenueze, nur și sim.p'u obsedată de ideea de o 
fi .independents*. Tom înregistrează două cateaorice eșecuri 
erotice, si nimic 
a asniratiilor 
ei sentimentale.
în faDt Tom 
este aceea care 
cucerește, pose
dă și 
neazd 
bătui care 
dovedește pînă 
la urmă mes
chin, timorat, 
pare mai degrabă un .act gratuit" ; Vancea, 
ța,ur.ge de alt iei să publice volum după volum), lipsit de cul
tură, teoretizînd .revolta Împotriva culturii, înțelepciunii, prie
teniei și (recomandind) o viață sălbatică, dementă, bestială" 
își găsește vocația în cariera de activist cultural de provincie 
iar în ceea ce privește idealurile sale amoroase se arată pen
tru un timp mulțumit de comoda legătură cu nostima, cocheta, 
generoasa și destul de „coapta' Mătușă Mătăsica. Cu totul deo
sebit apare adolescentul Matei, cu gusturi și preocupări „dans 
le vent", frecventînd mediile artistice avangardiste ale orașu
lui, avînd mereu pe buze un șlagăr englezesc, năzuind să de
vină arhitect și vislnd construcții moderniste, — reprezentînd 
o generație ce oscilează între snobismul ieftin și dorința de a 
trăi viața „autentic" și „plenar", între poza contestatară și su
punerea față de un conformism prea puternic și preu .înră- 

pentru a nu reteza 
(uneori atît de con-

nu ne lasă să Întrezărim o
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dăclnat' (prin educație, tradiție mediu) 
sau măcar stăvili elanurile și aspirația 
fuză) către „altceva'.

cu

pos'biiă împlinire 
prizonier al 
convențiilor, o- 
pac Ia „sublim", 
incapabil de dă- 
ru rea
Vancea, 
bătui 
devine 
atît de 
lncît faptul că 
Tom 1 s-a dat 

veleități de poet

totală, 
.băr- 

matur', 
treptat 
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Dar Castanii roșif, parfumați și naivi nu e doar un roman 
de dragoste. Mare parte din materia cărții e constituită de ~vo- 
carea copilăriei și adolescenței eroinei, consumate lntr-un burg 
transvilvan fermecător șl într-o atmosferă tipic provincială. 
Sînt pagini excelente, trădlnd un spirit ascuțit, care știe să 
vadă, să noteze detaliul pitoresc, revelator, Aș numi această 
parte a cărții Romanul lui Tom, glndindu-mă și Ia o posibilă 
apropiere cu Romanul lui Mirel de Anton Holban, apropiere 
care s-ar putea justifica prin viziunea anti-medelen'zantă asu
pra copilăriei, prin maturizarea prematură a personajului, prin 
tonul rece, detașat, blazat parcă al povestirii. In fine prin ca
pacitatea de a crea mici tipuri, unele abia schițate în creion 
altele lucrate In pastă groasă, simple caricaturi sau portrete 
memorabile, personaje odioase sau simpatice, grotești șau doar 
pitorești. Mai lntîi familia: Mama, frumoasă, natură bovarică 
(bovarismul e o boală de care suferă, într-o măsură mai mare 
sau mal mică, aproape toate personajele feminine ale Corinei 
Cristea), traumatizată psihic de iubiri nefericite, terorizată de 
imaginea bdtrlneții, suferind și de un complex de inferioritate 
socială cu manifestări clteodată h’Jare ; capul familiei, ce răs
punde Ia numele de Bazilică, neînsemnat, prezență mai mult 
decorativă, strivit de personalitatea tovarășei sale de viață, 
ieșind în evidență prin faptul că știe pe derost Mersul Trenu
rilor și Cartea de Telefon, lecturile sale preferate; Mătușa 
Mătăsica frivolă, mondenă și franțuzită, tînjind etern după 
marele amor, obstinîndu-se în a ignora trecerea anilor; Berta, 
servitoarea, adevărat simbol al Familiei și Tradiției, găsind in 
orice situație un citat moralizator din cărțile sfinte, devenind, 
în faza totalei senilizări, o spectatoare fidelă a tuturor emisiu
nilor de televiziune. Șl apoi tradiționalele personaje pitorești 
ale tîrgului de provincie, dorlnntșoara-băti îna-protesoară-de-lran- 
ceză, nebunul-orașului, colecționarii-maniaci, domnișoarele- bă- 
trlne-nebune-și-proaste, care capătă, în imaginația înfierbântată 
a eroinei, o aură fantastică

Aureolă
Și toate secundele mi le iluminează neșansa 
o șansă eternă făgăduindu-mi.
Fără cuvinte, iubito, fără columnă de bronz, 
noi pentru noi ne clădim pe noi inșine-n noi. 
cu nemîntuire și cutremurare, 
pe noi nouă înșine predestinîndu-ne.

lată, ascult sub bătaia de suliți stelare 
vestea ferice a imperfecțiunii

l și fruntea mea se înalță din neființă 
aureolă ideală purtind. întocmai ca odinioară 
sub astrul neșansei 
pe noi predestinindu-ne.

V—__ _ _ _ _ _ _ _ _

Post scriptura. Umbra Pelicanului se arată 
din nou celui inecat

Am tresărit în nămolul nopții aceleia : parcă 
n-aș fi fost mort, și un lac mult iubit era iară 
întocmai și-ntocmai ; și-n palida barcă 
treceam pe sub sălciile de odinioară.

Era la un cecs indecis : pe ape plutea ca un fum, 
nu se-auzeau nicăieri camioane și screpere 
și totul dura nesfirșit, și simțeam că acum 
sufletul meu se scălda In adine și pricepere.

Și-n ceață văzui Pelicanul, cit o mitropolie, 
cu ciocul enorm implintat ca o sabie-n sine 
Și-n lacul de singc-notînd implorai : Pie 
Pelicans, me immundum munda tuo sanguine...

y

Față de volumul de nuvele, se poate observa în scrisul 
Corinei Cristea o tendință de obiectivizare a narațiunii, de 
„detașare* (povestirile erau toate scrise la persoana 1nt1ia) față 
de materialul epic care, totuși, pare .tras' din experiența per
sonală ; folosirea persoanei a treia dă impresia a fi o mască 
în spate'e căreia e disimulată rememorarea autobiografică. Ro
manul are, din această cauză, un univers oarecum limitat și, 
raportindu-ne la povestiri, previzib:I. Autoarea, cred, a intuit 
pericolul, Incerdnd să evite linear'tea narațiunii prin „rupe
rea' (brutală și de efect) romanului în două părți; sfîrșitul 
părții întîia marchează despărțirea de copilărie, iar sfîrșitul 
romanului — destrămarea iluziilor adolescente1. Elementul care 
punctează (și provoacă} aceste do”ă momente este moartea; 
mal întîi moartea domnișoarei Herbst (scena e impresionantă) 
și and sinu"ider''n Păunei. Momente'e au și o evidentă valoare 
simbolică: revelația Morții înseamnă de fapt (re(descoperirea 
Vieții sau, altfel spus, terifianta prezență a morț’i re-evaluează 
(cduclndu-le la dimensiunile lor reale) dramele ex!stenfei. So
cul ps'holoaic (Tom este aceea care descoperă cadavrele celor 
două femei) orientează într-o anumită direcție viața eroinei;
renunVnd (la copilărie și la dragostei ea renaște, dar sub un 
alt chip, aproape de nerecunoscut: Începutul cărții (de fapt, 
cronoloaic, posterior acțiunii romanului) ne-o arată pe Tom 
ma'urizată, afirmîndu-și — cu o franchețe ce mai păstrează 
ceva din bravada adolescenței — dreptul de a fi liberă, chiar 
dacă această libertate e obținută cu prețul Încălcării conven
țiilor moralei.

Aș reproșa acestui roman — de altiel, repet, foarte bine 
scris, trădind nu numai lecturile autoarei, dar și o siguranță 
și o subtilitate nu la lndemîna oricui — excesul (pe alocuri) 
de lirism, prejudecata caloiiliei (abuz de comparații și meta
fore) precum și, către final, o oarecare diluare dulceag-senti- 
mentală, în contrast cu ironia fin dis'mu'ată, cu notația ascu
țită, cu umorul famar sau tandru) ce colorează acele paainl ce 
dau întreacă măsură a talentului Corinei Cri'tea. Oricum, să 
nu uităm că e vorba de un debut în roman, debut pe care 11 
consider dintre cele mai promițătoa-e. Evoluția viitoare a Cori
nei Cristea merită a fi urmărită cu tot interesul.

AL CALINESCU



ÎN JURUL UNEI EDITH 
DIN SCRIERILE LUI EMINESCU

Am fost totdeauna de pă
rerea că o atitudine critică — 
chiar aspră —, față cu o a- 
paritie editorială este de pre
ferat tăcerii mai mult sau mai 
puțin intenționate. De aceea, 
țin să mărturisesc de la în
ceput că nu atitudinea critică 
a lui M. Drăgan, față de edi
ția M. Eminescu, Despre cultu
ră și artă, tipărită de curînd 
la .Junimea", m-a determinat 
să intervin în discuție, ci ne
cesitatea lămuririi exacte a ci
titorului. Și aceasta, cu atît 
mai mult cu cît, în obiecțiile 
aduse editorului, M. Drăgan 
se situează mai adesea din 
perspectiva cititorului, pe care, 
însă, cu voie sau fără voie, 
îl dezinformează.

Principiul central al oricărui 
comentariu critic — se știe 
foarte bine și se afirmăi în 
permanență — trebuie să fie 
obiectivitatea. Acest principiu 
l-am considera chiar într-o mai 
mare măsură necesar cînd o- 
biectul cronicii este o -edi
ție" și încă una din scrierile 
lui Eminescu. Și este cu atît 
mai necesară respectarea aces
tui principiu, cu cît este vor
ba de editarea unor scrieri 
eminesciene foarte mult cău
tate de interpreții operei lui 
Eminescu și necuprinse încă, 
decît cu totul parțial, în vo
lum de către I. Scurtu, I. 
Crețu și D. Murărașu, cu cî- 
teva decenii în urmă.

Ni se pare că tocmai acest 
principiu a fost abandonat de 
M. Drăgan. Căci altfel cum 
am putea interpreta mai multe 
din afirmațiile și din obiecții
le cuprinse în recenzia publi
cată in numărul din 16.1.1971 
al revistei Cronica?

Să fie cartea publicată la 
.Junimea* o ediție de popu
larizare, așa cum crede M. 
Drăgan ?

Nu vrem să deschidem aici 
o discuție privind conceptul 
de -ediție de popularizare". 
Vom face numai o foarte .scur
tă comparație cu ediția lui I. 
Scurtu, subintitulată Ediție 
critică.

Față de ediția lui I. Scurtu 
(ne referim la ea. pentru că 
e în mai mare măsură simi
lară celei editată de -Juni
mea". deși cuprinde și artico
le politice, istorice etc.), ulti
ma ediție cuprinde un număr 

cel puțin dublu de materiale, 
în marea lor majoritate nea
dunate într-un volum pînă 
astăzi (fie că erau manuscrise, 
fie că erau articole încă ne
identificate). Să fie acesta un 
element care a transformat-o 
în ediție de popularizare? Sau 
poate notele introduse la di
feritele articole sau însemnări 
eminesciene, diferitele comen
tarii de subsol ? Sau poate 
modul de organizare a mate
rialului pe capitole în funcție 
de probleme și de cronologie? 
Sau poate corecturile intro
duse de editor la diferitele lec
turi greșite făcute de I. Scurtu 
(I. Crețu mai puțin) manuscri
selor sau chiar articolelor pu
blicate în reviste și ziare?

Așteptăm fiecare din noi o 
ediție integrală a scrisului e- 
minescian, dar oare M. Drăgan 
nu știe că există un complex 
întreg de factori, unii subiec
tivi, alții obiectivi, care condi
ționează o asemenea interpre
tare? In ce privește ediția de 
la -Junimea", trebuie să fa
cem o precizare, totuși. Nu 
este vorba de o ediție selecti
vă, decît numai dacă avem în 
vedere toate articolele lui E- 
minescu, indiferent de conți
nutul lor. Pentru că volumul 
Eminescu -Despre cultură șl 
artă* adună la un loc tot ce 
a cunoscut editorul său din 
scrierile poetului despre pro- 
b’emele artei și culturii. Fără 
îndoială că vor fi rămas încă 
alte (poate chiar multe) ar
ticole și însemnări necuprin
se în volum, dar aceasta s-a 
întîmplat datorită încă nei- 
dentificării lor; insă eie nu 
au fost, dea, lăsate la o par
te în mod deliberat.

Și nu-i adevărată nici afir
mația cum că articolele și 
studiile eminesciene sînt pre
zentate fragmentar. In afară 
de extrem de puține cezuri, 
cînd s-au lăsat la o parte 
propoziții scurte — atacuri 
prea subiective ale poetului și 
care nu cuprindeau nici o 
verigă în constituirea unei 1- 
dei estetice — artlcole’e des
pre cultură și artă, notele- 
mannscris au fost transcrise 
integral.

Ediția nu cuprinde articole 
fragmentate, ci fragmente din 
articole, ceea ce este altceva. 
In ample articole politice sau 
de alt profil, în scrisori par

ticulare era exprimată la un 
moment dat o idee privind 
cultura și artele unui popor. 
Noi am .decupat" de acolo, 
fragmentul, potrivit cu concep
ția generală a ediției. Să se 
fi transcris întregul articol de 
politică externă sau internă?

Noi nu am editat articolele 
lui Eminescu — poate va în
treprinde cineva și această ac
țiune, în multe privințe muM 
mai dificilă, chiar dacă ele au 
fost în mare parte editate de 
I Crețu; noi am cuprins 
în volum articole, studii, re
cenzii, note-manuscris. frag
mente de articole, de scrisori 
în care este abordat fenome
nul lingvistic sau artistic. Con
duși de această concepție am 
transcris și acele însemnări 
marginale pe traducerea lui 
Rotscher. Să nu H pătruns tn 
concepția volumului M. Dră
gan?.

Pe de altă parte, este ine
xactă afirmația recenzente .j: 
că am fi transcris fragmentar 
articolul Notițe bibliografice. 
Facem aici precizările necesa
re; în articolul citat. Emi
nescu. pentru exemplificări, re
produce integral scr.erea lui 
Creangă Poveste (Prostia ome
nească). Noi am transcris nu
mai începutul poveștii, indi- 
cînd prin notă ce urmează mai 
departe și am procedat așa și 
în alte cazuri. Cuvintele poe
tului — articolul propriu-zis 
deci — le-an reprodus inte
gral.

In legătură cu același .ce
lebru articol*, trebuie să fa
cem și alte preerzări. M. Dră
gan este nedumerit de schim
barea titlului. Sîntem si noi 
nedumeriți de— această nedu
merire. Oare M. Drăgan n-a 
străbătut niciodată paginile Cu
rierului de Iași sau ale Timpu
lui? Notițe bibliografice, de 
fapt, nu este un titlu de ar
ticol. ci de rubrică. La aceas
tă rubrică scrie Eminescu des
pre Hasdeu, Cuvinte den be- 
trani (cu acest titlu apare ar
ticolul tn volumul nostru), ta 
aceeași rubrică scriu și alții. 
Altădată rubrica se numește 
Bibliografie. Să fi publicat ar
ticolul Columna lui Traian sub 
titlul Bibliografie?

Noi am titulat articolul tn 
funcție de conținutul său. pen
tru că altfel am fi avut multe 
articole cu titlul Notițe bl- 

bllograf'ce, Bib’lografie, Necro
log și încă mai multe cu titlul 
Teatru, Noutăți etc. Pentru că 
nici la cronicile dramatice n-am 
păstrat .titlul". Titlul cu care 
apare în volumul nostru o 
cronică dramatică sau alta este 
titlul dramei analizate. Pe de 
altă parte, cititorul află din 
nota dată la subsol care era 
titlu] sub care articolul apare 
în ziar!

Nici în ceea ce privește 
Postfața, M. Drăgan nu pare a 
se fi pătruns de concepția edi
torului. Nu este vorba aici de 
un studiu consacrat ideilor 
despre artă ale lui Eminescu. 
Postfața identifică doar prin
cipiile fundamentale ale con
cepției estetice eminesciene. Și 
credem că acesta este primul 
pas și cel esențial în pătrun
derea gîndirii lui Eminescu șl 
a oricărui alt interpret al fe
nomenului artistic, cultural etc.

Este adevărat că despre idei
le poetului privind fenomenul 
artistic s-a scris si încă irjtlt. 
Și a scris și M. Drăgan. S-a 
scris. însă, despre idei izola
te — Eminescu despre folclor, 
despre teatru, despre specifi
cul național. despre poezie etc. 
O identificare a celor trei prin- 
cîpii. insă. — național, etic și 
al respectării adevărului, ca 
are ale gîndirii eminesciene, 
In general, nu s-a făcut.

Intr-un studiu recent acad. 
I. Iordan observa sărăcia co
mentariilor privind edițiile de 
texte. M. Drăgan acordă oare
care spațiu din cronica sa a- 
cestei probleme dar numai a- 
tît dt putea cuprinde obiec
țiile sale. unele reale (precum 
cea privind scrisoarea adresa
tă V. Micle). cele mai multe 
fără temeL

Comentarea unui volum E- 
■inescu. de felul celui editat 
la .Junimea", presupune. In
să. căutarea de răspunsuri la 
cîteva întrebări esențiale:

1) Apart n lui Eminescu toa
te articolele cuprinse în vo
lum? Identificarea lor s-a fă
cut uneori mai cu seamă în 
baza criteriului stilistic, dar 
orice identificare este supusă 
relativității.

2) Am d spus materialul pe 
diferite grupe de probleme. 
Am abandonat uneori crite
riul cronologic. Sînt accepta
bile sau nu criteriile pe care 
ne-am sprijinit?

3) Dar interpretarea orto
grafie;?

4) Dar fidelitatea transcrie
rii textelor? Profităm de acest 

prilej pentru a restabili for
ma unui text eminescian, u- 
șor modificat de redactorul 
cărții: nu -cîteva centigrame 
de creieri mai mult decît 
semen communis..." (pag. 39), 
ci ...cîteva centigrame de 
creieri mai mult decît simla 
communis".

5) Dar articolele necuprin
se?

Nu vrem numaidecît să re
proșăm lui M. Drăgan că n-a 
căutat răspuns la vreuna din 
aceste întrebări. Vrem mai 
degrabă să îndreptăm viitoa
rele comentarii și în aceste 
direcții. Numai așa o altă e- 

COSTEL BADEA : „Zbor"

dlție Eminescu va putea de
veni mai bună decît cele an
terioare.

♦
înainte de a încheia, o sin

gură precizare, tot pentru in
formarea exactă a cititorului. 
Eminescu n-a scris nici un ar
ticol la Curierul din Iași, cum 
crede M. Drăgan. Sub acest 
titlu este citat uneori Curierul 
lui Balassan, ziar care apă
rea în vremea aceea la Iași, 
unde Eminescu și-a publicat 
cronicile dramatice, articolele 
de politică internă și externă, 
precum și nuvela Cezara.

D. IRIMIA

ADI CUSIN: U M
Acest al doilea volum al 

lui Adi Cusln se așează sub 
aceeași zodie a veghei in
transigente care deținea vo
lumul de debut A fi. For
mula, aparținînd Iui Ion 
Pop, se cuvine acceptata, 
ca relevînd una din cele 
mai izbitoare trăsături ale 
poetului. Adi Cusin e un 
lucid care caută să-și for
muleze în termeni cît se 
poate de exacți cele mai 
dramatice căutări, soldate 
de obicei cu teribile eșe
curi. Universul producțiilor 
sale este marcat cu preci
zie decupat in contururi 
nete, de multe ori nepoe

tic sau. mai corect, aparținînd zonelor inova
toare ale poeziei moderne. Versul curge cu regularitate, 
cornuniclnd adevărul poetului și nimic altceva. Nici o aură 
de mister, nici un loc pentru reverie, pentru contemplație 
sau destindere. Adi Cusin nu poate ti decît grav, sub o 
tensiune febrilă, care nu contenește nicicînd.

La o primă vedere s-ar părea că ne aflăm în fața unei 
poezii a Indeciziei, a neputinței de a alege, cu toate efor
turile făcute, într-o lume a formelor m șcătoare: „Și ce 
luplă-ntre două culori, / Și ce verde dispus să respire! / 
Moarte cu nume de flori_ / Fructe nasema din uimire. / Șl 
pe buze ce pete de-amurg, / De polen susurind, de uitare. / 
Semne din care decurg / Fapte, lumini schimbătoare" (Tra- 
versînd). „Dacă-ai veni să-mi spui tu lingă tlmplă / ce s<I 
aleg, cum să tac. / Am scăpat un obiect la picioare / sau 
aproape nimic, / Clipa aceasta e hotărîtoare / dacă eu îl 
ridic ?“ (Tîrziu). Impresia se cere insă corectată, poetul si
mulează mai mult nehotărîrea. Chiar cînd indecizia e reala, 
sîntem conduși mereu spre ideea că undeva se află un ade
văr amenințător care nouă ne scapă, în posesia numai a ce
lor vizionari, atinși de blestem și de har. Poezia care des
chide volumul (Depinde), se face expresia unei asemenea 
stări de spirit. Din demonstrație a relativității („Totul de
pinde cum cade lumina, / Nu-i cum se spune în unele 
cărți") se ajunge treptat, printr-un s stem enigmatic de sim
boluri. la posibilitatea unei alte interpretări, acces'bilă nu
mai inițiatului: „Mai bine rămîi sau mai bine să fugi * / 
Și-aprinzi luminări pentru litere stinte. I De-aiară s-ar crede 
c-aici se fac rugi / Dar totul depinde, depinde", pentru ca

BRA PUNȚILOR
în final să descoperim adevărul formulat cu pregnanța defi
nițiilor: „Vin oaspe(i și-aduci o tipsie de-argint / Ș:-n unul 
din fructe stă vina. / O parte nu văd, iar o parte se mint — 
I Depinde cum cade lumina".

Adevărul poetului, comunicat în parabole și simboluri 
enigmatice. în ciuda formulărilor de o izbitoare concretețe, 
e unul ascuns, greu de mărturisit, fatidic și distrugător. Plu
tește peste versuri o spaimă continuă, sentimentul unei po
sibile catastrofe în fața căreia nu se schițează nici o reac
ție activă, sau un Început de revoltă. Forțe ob
scure, asediază pe poet, alterînd dimensiunile lu
mii externe înainte de a-i ataca propria conștiință. 
Nici o salvare nu se Întrevede, șansele de recuperare au fost 
ratate. Singură valoarea operei și a creatorului ei se opune 
In chip orgolios și inutil forțelor malefice acaparatoare.

cronica literară

Uneori acestea apar sub forma unei creșteri anormale, mon
struoase care ajunge a fi privită ca ceva firesc (Nefericitul 
prinț). Alteori ele sînt numai sugerate ca o amenințare surdă, 
invitlnd la o recluziune cu iluzia libertății (Singuri). Urma
rea pentru artist este neputința de a se opune, pierderea 
harului. Veni un poet traduce, în obișnuita manieră narativă 
a lui Adi Cusin, ideea. Poetul „cu mănuși din Canada" cu 
„ghiozdan și îndreptar de vicii", ce trebuie scos „din con
templația unui sifon" e confruntat cu forța brutală anihi
latoare. Rezultatul consemnează tragismul neputinței: „Apoi 
subit și fără aprobare / voi să facă niște pași de dans. / 
Era prea mult. / Un șef peste fanfare / ti rupse seîndura 
pentru balans. / Căzu-n genunchi orbit de strălucirea / 
Unei danturi de aur garantat ; / Ștergîndu-și mlneca ava 
pornirea / Unei revolte. Dar zîmbi jenat".

Există în versurile lui Adi Cusin aluzii permanente la 
o posibilitate care ar li putut da alt curs existenței, dar a 
fost pierdută. O plecare s-a consumat fără a participa la ea, 
un moment istoric nu a fost folosit, o minune nu s-a produs 
în ziua așteptată. Chiar clnd se ivesc asemenea rare ocazii, 
ele rămîn nefructificale. Marele treci ilustrează tocmai un 
astfel de eșec. Preliminariile, sentimentul de a asista la un 
eveniment epocal („Mi-au spus din mers că s-a zvirlit 0 
miză / Pe care nici cu glndul n-o întrece /, Se alerga spre 
unica repriză. / Ultima șansă. Marele lor mecil") sînt con
trariate. Poetul, devenit fără să știe jucător în marea con
fruntare. se trezește într-o întrecere inutilă, însingurat, lovit 
In însăși menirea sa de indiferența generală. „Bătu un clo
pot. Stăpînind balonul / Domnea în soare un păianjen viu. f 
In jurul meu se retrăgea gazonul / Căci pe hectare-ntregi 
era pustiu. / La centru coborî stîrpindu-mi harul / O șoaptă 
grea de stadion obez / O poartă-și omorîse lent portarul / 
Și m-aștepta absentă să șutez".

Dar maximumul de dramatism e obținut atunci clnd for
țele „răului" pătrund în însăși conștiința poetului, înstrămîn- 
du-l de propria tiință si de semen:. Spaima autoscopiei și 
neputința comunicării transpar violent în De profundis, re
plică personală la Duhovniceasca lui Arghezi. tnlîlnirea se 
produce într-o atmosferă saturaiă de teamă și mister: „Iar 
omul se tulbură adînc din citit / De parcă o lumină prea 
mare s-ar face / Ori un slîlp de-ntunenc s-ar li prăbuș I / 
Nu-i așa că ți se pare-o greșeală. / Nu-i așa că o teamă, 
pe scări urcă sus după tensiune urmează oboseala, re
nunțarea de a mai găsi o punte de legătură: „Nu m-ai 
văzul pîn-acum niciodată, / Și dacă nu vezi ce citești dum
neata ? / — Citesc niște frunză și iarbă uscată. / Dar dacă 
ți-e aiît de greu, poți pleca". Dar poezia cea mai tipică pen
tru etapa actuală a iui Adi Cusin rămîne Ecce homo care în
cheie volumul. Este reluat aici cunoscutul motiv al dublului, 
situat însă în contextul specific al problematicii care agită 
creația lui Adi Cusin. Poem narativ, ca atîtea alte piese 
ale volumului, Ecce homo urmărește dialogul dintre partea 
supusă alienării (actorul) și partea rămasă pură din con
știință (poetul). E un spectacol crucial la care se poate re
zolva antinomia funciară, una din marile ocazii la care iac 
aluzie poeziile lui Adi Cusin. înlăturarea dedublării nece
sită soluții radicale, extirparea părții străine a propriei per
sonalități. cu riscul distrugerii integrale: „Demn ridicat in 
dreaptă cumpănire, / Lama stiletului am asvîrlit / Parcă 
cerînd un timp pentru gîndire / Actorul din lumină m-a 
privit. / Rîdea încet, căzui adînc pe spate, / De bucuria sîn- 
gelui cuprins. I Din loja mea, cu mîini înmănușate / Aplau- 
aam subțire și distins". Indiferent de modalitatea travestirii, 
în poeme clar narative sau în cele dominate de simboluri 
enigmatice și formulate într-un ton oracular, Adi Cusin ră
mîne fundamental un poet al tragicului.

L1VIU LEONTE
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Scriitori contemporani:

MARIN SORESCU
INTRE ACCEPTARE
Șl TĂGADĂ

1. Tristețea geometriei neeuclidiene
Imitat, pastișat, devenit idol al tinerilor poeți 

ori al celor în devenire, acceptat, refuzat, Marin 
Sorescu a sfîrșit prin a crea ceea ce se cheamă 
un nou mod de a scrie poezie. El a intuit posi
bilitatea de a fi altfel decît ceilalți, de a comu
nica înlr-un alt mod lucruri știute și răsștiute. 
In cele din urmă, procedeul pe care autorul 
Morții ceasului l-a socotit cel mai nimerit cu 
putință nu este chiar atît de nou, ținînd mai de
grabă de actul critic decît de cel poetic. Michel 
Butor afirma undeva că a face critică se reduce 
— după lectura propriu-zisă — la a imprima o- 
perei o mișcare de rotație în jurul unui ax in
terior. Esențială este găsirea acestui ax după care 
se ordonează de la sine întreaga materie a câr
tii, modificată simțitor prin redimensionarea ra
porturilor fată de centrul de rotație. Marin So
rescu procedează nu tocmai diferit: surprinde 
un unghi inedit, răstoarnă lumea cu susul în 
jos și-și debitează replica stînd în cap ca în cea 
mai firească dintre poziții. Putem vorbi, atunci, 
de o detașare a poetului fată de propriu-i 
obiect ? Și da și nu. Da, în înțelesul că abstra
gerea este față de contigent. Neacceptînd să 
vadă lumea întocmai cu semenii, el se îndepăr
tează de optica normei, reface în baza unui alt 
sistem de referință. Sorescu nu va afirma nicio
dată ; Am ceva de spus ! ci, Am de spus același 
lucru altfel! Operînd această distincție, putem 
admite existenta detașării, dar de îndată ce ac
ceptăm coordonatele noului univers ca familiare 
(relațiile poetului cu răsturnarea sînt de familia
ritate) depărtarea dispare. Detașarea devine a- 
tunci, mai degrabă, a noastră ca factori exte
riori față de o realitate artistică și prea puțin 
a poetului însuși de universul creației.
I Marin Sorescu este neeuclidian și. mergînd mai 
departe, eretic. Lobacevski construise, îndo- 
indu-se de Euclid, o geometrie cvadridimensio- 
nală, în care paralelele aveau dreptul să se în- 
tîlnească. Gestul conține indiscutabil o nuanță 
polemică, dacă nu altundeva cel puțin în refuzul 
deliberat al dogmei. La rîndu-i, Sorescu se în
doiește de vechile arte poetice și amestecîndu-le 
cu îndemînare într-o pălărie asemeni dadaiștilor 
de odinioară, le extrage pe segmente și într-o 
cu totul altă ordine. Urmarea ? „Mai aruncați 
niște vreascuri / In soare, / Am auzit c-o să se 
stingă / Peste cîteva miliarde / De ani. / /...// 
Că uite, a și început să pîlpîie / Pe fețele noas
tre, / Făcîndu-le frumoase și urîte, / Făcîndu-le 
noapte și zi, / Făcîndu-le anotimpuri și am* 
(Focul sacru în Poeme). Neeuclidieni existaseră 
încă de pe vremea lui Euclid, dar cîtă deose
bire pînă la Lobacevski. Ei contestau, dărînan 
uitînd însă că mai trebuie pus și ceva în loc. 
Abia Lobacevski va postula infinitatea posibT- 
tăților de dimensionare, înălțind umanitatea, 
oferindu-i <*'eptul de a se socot mai complicată. 
Clasicii șl toate poeticele adiacente trăiau sub 
zodia lui Euclid, pentru ca abia romanticii să 
introducă în ecuație semnul minus. Ceea ce 
altădată era de domeniul evidentei, acum se cu
venea demonstrat; ceea ce părea simplu ca bună 
ziua se dovedește azi un sistem cu o mulțime 
de necunoscute. Canonul se transformă în cea 
mai deplină libertate, axioma devine teoremă, 
tiparele se năruiesc. Acesta e protestul lui 
Sorescu.

Despre ce scrie Marin Sorescu 7 despre orice, 
dar în primul rind despre sine. „Să dialoghezi 
despre problemele tale fundamentale ca om : fe
ricire, adevăr, existentă, moarte.).. Totdeauna 
ești centrul propriei atenții* — scrie în Postfață 
la Tinerețea lui Don Quijote. Cultivînd perspec
tiva insolită el operează, spuneam, asemeni unui

critic, de unde o anume luciditate („Să fim lu
cizi 1"). judecare la rece și care implică in mod 
necesar persiflarea. S-au emis destule opinii des
pre ironia poetului, îndreptată, zice-se. asupră-st 
E vorba, cred, mai degrabă, de o trucare a na
turii intime. Dincolo de aparențe, versurile sînt 
ale unui profund sentimental ce încearcă în fel 
și chip să se ascundă de ceilalți si. mai cu sea
mă, de sine. Devenim ironici ab a după ce ne 
cunoaștem pe de-a-ntregul pînă în cele mai 
obscure unghere, și cînd preaplinul cunoașterii 
de sine începe să se reverse peste margini. E- 
xistă însă în acest început de maliție o nebănu
ită durere; e tristețea celui care descoperă pro- 
priile-i slăbiciuni in cei din preajmă, tristețea 
celui care de prea multă lucid.tate nu mai are 
dreptul să fie fericit Căci acolo unde ceilalți 
constată ordinea deplină, el nu poate decît să 
remarce (aici își are izvorul ironia) harababură 
și pete întunecate de culoare. Lucidul e un 
mare damnat: percepe, înainte de toate, urîtul 
și, abia pe urmă, oazele de frumusețe. El nu se 
mulțumește cu fericirea comună, dar, în același 
timp, e prea departe de idealul la care visează 
însingurarea se organizează ca definite irevoca
bilă : „Mi-e urît în cămașa asta / De litere / 
Prin care îmi ies ușor / Respirația și bătăile ini
mii' (Singur în Moartea ceasului).

Citindu-1 pe Sorescu îmi revine în minte Loba
cevski și mă gîndesc că, probabil, după ce a 
fundamentat principiile noii geometrii, a căzut 
pe gînduri și a sfărîmat între gene două lacrimi 
mari, în care dacă cineva ar fi avut curiozitatea 
să se uite, ar fi putut distinge întreaga amară 
tristete a neeuclidianului.

2. Alte niște „fabule"
Intrarea Iui Marin Sorescu în literatură (1954) a 

fost salutată de critici cu surle și tobe. Toți ve
deau în proaspătul poet sîmburele de qeniu cu 
care fiecare generație așteaptă să-și justifice e- 
xistența. Au apărut Poeme (1965), Moartea cea
sului (1966) și s-ar putea spune că faima poetului era 
in continuă creștere. S-a întîmplat însă exact invers. 
Tinerețea lui Don Quijote (1968) și. mai cu 
seamă. Tușiți. (1970) au ridicat primele semne de 
întrebare. Nu era vorba de simple ob ecții cu 
caracter de amănunt Critici altădată cuceriți de 
noutatea poeziei lui Sorescu ajunseseră să se 
îndoiască. „Poezia lui Sorescu a început să obo
sească", „Sorescu se repetă cu fiecare nou vo
lum j în primele cărți a spus tot ce a avut de 
spus*, „Scrie prea mult acest poet nu I.'ps.t de 
talent* —- iată formulări ce pot fi surprinse cu 
ușurință în ultimele cronici și articole. Chestiu
nea se cuvine examinată cu toată seriozitatea 
Intrucît ea vizează însuși destinul literar al poe
tului în discuție.

Pentru mai multă claritate să reluăm o con
statare anterioară. Care este. în fond, cfa'ia

noutății lui Sorescu 7 Lectura oricărui volum du
ce la constatarea că majoritatea (pentru a nu 
spune totalitatea) „pieselor" au o structură 
binomă : discursul poetic propriu-zis — înțeleg, nd 
prin asta istorisirea faptică sau, mai exact, apa
rent faptică — și poanta, voita răsturnare a sen
sului urmărit în discurs, printr-o reformulare 
conclusivă ori printr-o asociere insolită. Și 
rezistenta poeziei mizează tocmai pe o cît mai 
fericită împerechere a laturilor voit antinomice. 
De la 
fabulă 
pas. 
Pinda 
posibilitatea de a surprinde în orice 
joară „un fir ~

și pînă la 
un singur 

Bunăoară 
că există 
ne încon- 

(.Există atîtea amprente / Care 
se lăfăie necercetate") pe ale cărui urme mer
gînd să găsim 
trebări care ne 
mă parte narează 
nară investigație de 
împărtim în două 
și dinele Osman") pentru ca 
curme brusc 
de descoperit 
mic deosebit 
nilor" la ora 
respectate în 
semn al acceptării necesarelor canoane ale exis
tentei. Nu (numai) aceasta este intenția poetului 
— după cum putem deduce din ceea ce am 

morală

poemul cu asemenea organizare 
nu e. formal vorbind, decît 

Un exemplu va fi edificator, 
(în Tușiți) pleacă de la ideea

POȘTA
REDACȚIEI

Valeriu Bârgău, Brăila.

Dintre poeziile trimise reți
nem „Ora inexistentă* și 
.Lamentație la un poci* pe 
care le recomandăm redac
ției ; revista .Cronica', ne 
avînd un caracter exclusiv 
literar, nu poate afecta poe
ziei decît un spațiu destul de 
restrîns.

Guriencu Gheorghe, Tulcea.

Vă mulțumesc pentru ama
bilitățile din scrisoare; în ce 
privește poeziile, ele denotă 
o oarecare înzestrare poetică, 
minată însă de lipsa unui 
autocontrol lucid. Poezia .Aș
teptare' de pildă conține pa
saje reușite ca: .... Străbat
orizontul de foc. I Din zare 
răsună trei șoapte / Pustiul 
cea-aduce noroc'. Păcat însă 
că sfîrșitul ultimei strofe co
board Întreaga poezie Ia ni
velul romanțelor de album; 
.Zorile ce par treclnde / De 
omul care iubește*. Cred că 
lecturi aproiundate ar putea 
să vă aducă la limpezire.

Ion Intim

Pseudonimul dvs. mi se 
pare de un gust mult sub 
acela al poeziilor pe care mi 
le trimiteți. Căci, deși nu 
puteți Încă scăpa de lamenta
bile construcții ca .trupurile 
noastre coborîte-n clntec' etc., 
se pare că in versurile dvs. 
se ascunde acel sîmbure melo
dic ce stă la baza exprimării 
poetice. In afară deci de mu
zicalitate și Îndemînare prozo
dică, dispuneți și de imagini 
fericite, ca de exemolu aceea 
cu care începe poezia „O zi 
urmînd" : „Cocoșii cu ore ro- 
tunde-n I pliscuri / bat de zor 
în pieptul pămîntului. „In vii
tor am putea propune redac
ției Cîteva poezii de dvs., deși 
nu numai pseudonimul ne îm
piedică deocamdată s-o facem.

Geo Caletaru

La dvs. nu se mai pune pro
blema unui debut; de aceea nu
mi voi exprima aici părerea des
pre poeziile trimise, ci le re
mit sectorului potrivit. Țin să 
vă avizez însă că eu nu iac 
parte din colectivul de redac
ție al acestei reviste și In con
secință nu pot promite nimic 
In legătură cu acceptarea unei 
colaborări.

Marius Cosmiceanu, Ploiești.

Vă mulțumim pentru bunele 
urări ce le adresați revistei șl 
vă asigurăm că toate lucie- 
rile, pe măsură ce ne sosesc, 
sînt analizate cu maximum de 
obiectivitate. Poeziile dvs. se 
află însă deocamdată destul 
de departe de pragul publi
cării. Presupun că sînteți 

foarte tinăr, caz în care me
rită să perseverați. Vă reco
mand mai ales lecturi din 
Arghezi, Barbu, Plaga, din 
poezia actuală ; sensibilita
tea ca atare, de care dvs. 
dispuneți în chip evident, este 
una din condițiile poeziei, dc.r 
ea cere, pentru a se consti
tui în valoare obiectivă, for
me de expresie in acord cu 
evoluția generală a artei cu
vîntului. Mai trimiteți.

Elena Drăgan.

Nu am cunoștință de alte 
plicuri; eu fac corespondența 
literară abia începind cu 

nr. 2/1971. Întrebați dacă .mi 
se poate permite licența su
primării .h“-ului în cuvinte
le .hermină' și „hieratic* 
mai întîi, nu se poale spune 
despre o licență că e .per
misă' sau nu. Ș. apoi, în 
poezie se permite orice, nu
mai poezie să fie; dar în 
cazul dvs., cred că nu se 
permite nimic, cu at it mai pu
țin .licențele' gramaticale șt 
lexicale pe care vi le .per
miteți' din plin.

MIHAI URSACHI

tn-răspunsul chinuitoarelor
Și întreaga pri- 

asemenea imagi- 
politistă („Ne 
egale / Eu 

acțiunea" să se 
„la ora mesei", deși „ar fi multe 
și scos la lumină*. Pînă aici ni- 
căci e firească sistarea „operatiu- 
prinzului (masa și somnul sînt 
orice înfruntare cavalerească).

frămîntă.
o 
factură 
echipe

de leu- 
In spi- 

putea 
aceleași 
este că

numit, chiar impropria. poantă sau 
(„Și-atft eu, cît și cealaltă echipă egală — / 35- 
tr.nul cline — / Cădem de perfect acord
mutual / că nimic nu-ti stimulează mai mult 
pofta de mîacare / Decît o lume pl nă de potlo
gării") — dt constatarea, nu lips tă de adevăr, 
că orice am întreprinde nu e decît pentru a 
„obosi* și „flămînzi", pentru a ne mistui ener
giile latente, în vederea „reîmprospătării*. Dua
litatea omenescului, resimțită tot mai acut de la 
antici încoace, devine la Sorescu un fel 
motiv, originalitatea nefiind în idee dt 
ritul și forma spunerii. Observațiile ar 
continua asupra oricărui alt poem cu 
rezultate. Ceea ce am urmărit să arăt
toate ajung să capete o formulă fixă, detectabi
lă succesiv *n Poeme, Moartea ceasului. Tinere
țea lui Don Quijote și. mai recent. în Tușiți. Se 
înțelege că o asemenea definire a poematicului 
în apropiere de fabulă nu reprezintă în sine on 
pericol El se ivește însă în momentul cînd 
„t parul" începe să se uzeze, ca urmare a unei 
prea dese folosiri (a se vedea Mania persecu
ției. Străinul. Peștera. Absurd. Părere ș.a.).

Cărțile lui Sorescu plac fără rezervă la prima 
lectură prin refuzul programatic al canoanelor și 
Stereotipiilor și ideal ar fi ca fiecare să fie 
prima, dar și ultima, pentru a lipsi termenul de 
comparație. Cum realitatea este cu totul alta și 
sîntem obligați a privi în relație toate ieșirile 
poetului în livre, trebuie să recunoaștem că 
anticanonicul Sorescu riscă, cu fiecare nouă 
carte, să devină un îndrăcit canonic. Acest rebel 
liric, contaminat de morbul zdruncinării convin
gerilor consacrate, 
stare imaginativă . 
puțin și să-și cenzure cu 
producțiile. Altminteri, nu 
luciditatea poetului...

, acest malițios moralist în 
ar trebui să scrie ceva maf 

mai mult spirit critic 
văd unde se ascunde

3. Sacrul drept la harakiri
Dacă despre Sorescu-poetul s-a vorbit si-ntr-un 

fel și într-altul dramaturgul a fost mai mult de- 
dt ignorat. In cele din urmă, dramaturg repre
zintă în cazul său o denominație improprie căci 
lona și Paracliserul nu sînt piese în înțelesul 
traditional al cuvîntului, ch ar dacă autorul le 
subintitulează „tragedii*. Poemele conțineau fie
care în germene pretexte pentru posibile tra
gedii căci preferința lui Sorescu merge spre 
surprinderea în banalitate a marilor și adevă
ratele drame. De aceea, nu e de mirare că atît 
lona cît și Paracliserul intercalează în construc
ție situații poematice din volumele de „lirică*, 
după cum nu surprinde constatarea că ambele 
nu sînt decît niște poeme în fals dialog. Paracli
serul. o meditație în marginea legendei Meșteru
lui Manole, reia ideea unei „piese" cu același 
titlu din Moartea ceasului în vreme ce lona, 
mei mai mult nici mai puțin decît o ars poetica, 
se află concentrată în Straturi (Tinerețea lui Don 
Quijote): .... Omenirea sapă, / Face arheolo
gie. / Deocamdată n-am descoperit / Decît un 
bulgăre de pămlnL / / Tot e ceva / In lumea 
asta de stele".

Simbolul si situația poetică din lona sînt ex
celente, ele interesînd însă numai dintr-un ami
ne moment al fabulației, acela în care eroul a- 
junge In burta chitului uriaș. Monstrul este în
ghițit de un altul mai mare, și așa mai departe, 
iar lona care tintește să iasă la lumină trebuie 
să spintece la nesfîrșit noi și noi burți. Și cînd 
iese. în fine, afară, face gestul vechilor samurai, 
își crestează pintecele cu un același cuțit. Ulti
mele cuvinte, deloc întîmplătoare, adună între
gul înțeles: „Gata. Zona 7 Răzbim noi cumva la 
lumină". De ce se sinucide „pescarul" 7 Sau, mai 
aproape de litera textului, este vorba — cu a- 
devărat — de o sinucidere 7 Concepută ca o in
vitație la cunoaștere de sine poemul aduce în 
discuție ideea sacrificiului și care apare, sub o 
altă formă și într-un cu totul diferit context în 
Paracliserul. Tentativele succesive de eliberare 
sînt tot atîtea trepte spre întoarcerea în pro
priul abis al eului. Straturile înlăturate unui du
pă altul duc în fața ultimului și cel mai greu de 
trecut dintre toate, cînd pînă la sîmburele ine
fabil al ființei nu mai ai de făcut decît un ultim 
pas decisiv. Ai dreptul atunci să alegi între a 
renunța, acceptînd întregul avatar al existenței 
ca eșec, și a merge mai departe. Nici nu știi 
prea b ne dacă e ultima stavilă în calea supre
mului adevăr, sau dacă și după acest zid se află 
un altul, pe urmă încă unul ș.a.m.d. Cu sufla
rea de pe urmă dărîmi porțile și în clipa dina
intea sfîrșitului înțelegi că ai ajuns acolo unde 
visai să răzbești de o viață întreagă. Nu mai 
ai însă puterea de a spune și celorlalți că ținta 
e mai aproape decît ar putea bănui cineva. 
Mori cu adevărul pe buze și fiecare dintre cei 
rămași urmează să hotărască singur dacă poate 
sau nu să pășească peste ultimul prag. lona nu 
e construit sub regimul sinuciderii; moartea de
vine pentru el adevărata naștere.

AL DOBRESCU
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cartea științih..
AL GRAUR: SCRIERI DE IERI Șl DE AZI

Cartea acad. Al. Graur, apărută la 
Editura științifică, cuprinde articole scri
se in intervalul a patru decenii. Autorul 
grupează materialul volumului în trei 
compartimente: lingvistică generală, 
lingvistică latină și lingvistică româ
nească..

Fiind cuprinse în volum nu mai puțin 
de 38 de articole, nu vom putea face 
aprecieri despre fiecare în parte. Ches
tiunile care ne-au atras mai mult aten
ția sînt cele referitoare la originea lim
bajului, la limba literară și la dialectele 
limbii române.

In .Limba gesturilor* și .Limba strigă
telor*, autorul reia o problemă mult d.s- 
rutată din antichitate pînă astăzi, a- 
ceea a originii limbii. întrebarea care 
se pune în mod obișnuit este: .de 
unde au luat primii oameni complexele 
sonore din care și-au făcut primele cu
vinte?". Pornind de la filozofia materia- 
list-dialectică, Al. Graur, dă la această 
întrebare un răspuns clar și acceptabil: 
primele cuvinte își au originea în stri
găte. Ele nu puteau fi și nici nu tre
buiau, explicate, ci erau .înțelese de la 
sine". Gesturile, folosite și ele în comu
nicare, ca și astăzi, nu au avut un rol 
hotărîtor în apariția limbajului: .Gestu
rile au efect numai pentru cel care de 
mai înainte are atenția îndreptată asupra 
situației, pe cînd strigătul atrage el 
însuși atenția. Dar pentru cine era di
nainte atent nu mai era nevoie de nici 
un semnal, prin urmare valoarea de 
semnal a gestului era cu totul inferioară 
strigătului. Iată de ce limba s-a dez
voltat pe bază de strigăte și nu pe bază 
de gesturi".

Fiind vorba de o problemă pur teo
retică, lipsind orice suport documentar, 
se cere o logică strictă a demonstrației 
— și tocmai aceasta impresionează în 
articolul de față.

O problemă pe cît de interesantă pe 
atît de dificilă se discută în articolul 
Limba viitorului. Deși este greu de dat 
soluții sigure, se poate spune, totuși, 
că trăim o epocă în care este evidentă 
tendința reducerii numărului de limbi șl 
că se conturează necesitatea unificării 
limbilor. Firește, apariția unei limbi uni
ce este un proces foarte îndelungat. 
Dar, unificarea vocabularului maț ales 
a celui științific și tehnic, bazat, în 
primul rînd, pe elemente latine și gre
cești, nu mai este o chestiune discuta
bilă. Ce contribuție vor avea limbile ac
tuale la limba viitorului este greu de 
spus. Sigur este însă că limbile cu mare 
prestigiu cultural și cu o structură gra
maticală mai simplă vor avea o parte 
mai mare de contribuție.

Articolul Cum se studiază limba lite
rară, publicat în 1957, încearcă să răs

pundă la patru probleme : 1. Cînd apare 
limba literară în România 2. Limba poe
ziei populare este literară? 3. Baza dia
lectică a limbii române. 4. Cum se stu
diază la noi limba literară. Ne vom re
feri doar la a doua și la a treia. Acad. 
Al. Graur consideră că limba literaturii 
populare este literară. Că literatura 
populară a avut un rol însemnat în a- 
pariția și dezvoltarea limbii literare, nu 
ne îndoim, dar această literatură nu este 
creată într-o limbă literară, indiferent de 
epocă. Nu știm dacă în discuție pot fi 
aduse poemele homerice. Poezia noastră 
populară și basmele erau recreeate de 
fiecare individ în graiul său, adăugîn- 
du-se sau eliminîndu-se unele elemen
te fonetice sau lexicale. Lipsea conștiin
ța neces.tăiții unei limbi unice. Pe cînd 
poemele homerice, după ce au fost scri
se, erau învățate de fiecare generație, 
indiferent de variantele în circulație. 
Cîtă vreme au circulat oral nu au re
prezentat o limbă literară cît de cît 
normată. Dacă am admite, împreună cu 
acad. Al. Graur, că limba literaturii 
populare este literară, ar însemna că 
nu există popor fără o astfel de limbă. 
Ideea aceasta se contrazice cu următoa
rea afirmație : .In Uniunea Sovietică, 
pentru populațiile care n-au cunoscut 
regimul burghez, s-a ales dialectul cel 
mai potrivit, și acela a fost promovat 
ca limbă literară". Ne întrebăm: a- 
ceste populații nu au avut o literatură 
populară? Deci: nu au avut o limbă 
literară? Aceeași este situația multor 
limbi, să zicem, din Africa sau Ocea
nia.

Nu înțelegem sensul „unificării lim
bii" (p. 101). Ar reieși că limba română 
literară nu era unificată acum 13—15 
ani. Sau este vorba de unificarea gra
iurilor populare ? In acest caz ar însem
na ca vorbitorii să renunțe definitiv la 
particularitățile lor de grai și să adopte 
limba literară. Este greu de presupus 
că se va întîmpla acest lucru într-un 
viitor apropiat. Dovadă : volumele apă
rute din N.A.L.R. (Noul atlas lingvistic 
român, pe regiuni) în care materialul este 
cules în ultimii ani. Dacă s-ar studia 
comparativ hărțile A.L.R. cu cele ale 
N.A.L.R. pentru Oltenia și Maramureș, 
am vedea că deoseb rile sînt neesenția- 
le — și intervalul dintre culegerea ma
terialului pentru cele două atlase ling
vistice este de peste 30 de ani. Am vrea 
să subliniem că ritmul de înlăturare a 
elementelor regionale este foarte lent 
deși limba literară influențează astăzi 
mai mult limba vorbită decît altădată.

Este cunoscută poziția acad. Al. Graur 
în privința limbii române și dialectelor 
sale. Domnia-sa consideră că în sudul 
Dunării ar fi vorba de limbi romanice

independente (aromâna, meglenoromâna 
și introromâna) și nu de dialecte ale 
limbii române. In nordul Dunării se 
vorbește limba română, nu dialectul 
dacoromân. Discuția privitoare la aceas
tă chestiune, foarte importantă, a dat 
dreptate celuilalt punct de vedere, sus
ținut de cei mai mulți lingviști: limba 
română are patru dialecte, unul în nor
dul și trei în sudul Dunării.

Nu știm dacă autorul nu a revenit 
asupra acestei probleme. Pentru că, tre
buie să precizăm, acad. Al. Graur re
vine asupra unor puncte de vedere mai 
vechi, pe care le consideră nejuste 
(vezi p. 33—34 din volumul prezentat 
aici). Aceste reveniri presupun o dis
cuție neîncheiată și sînt în avantajul 
clarificării. Oricum, concepția domniei- 
sale, exprimată în scris, a prilejuit, la 
vreme, o catalizare a discuțiilor și i-ia 
determinat pe ceilalți lingviști să-și ex
prime punctul lor de vedere.

Este justă observația de la p. 105 
că limba literară, la noi se studiază aft- 
fel decît ar trebui: „Marea majoritate 
a cercetătorilor se mulțumesc să dre
seze un inventar, un fel de catalog, de 
toate neologismele, arhaismele, regio
nalismele etc., pe care le folosește cu
tare scriitor". La cele spuse mai sus am 
adăuga că se cercetează nu limba scrii
torului, ci unele elemente ale limbii 
sale, ocolindu-se tocmai ceea ce este 
mai important: folosirea limbii literare 
de către scriitorul analizat Inșirarea u- 
nor liste de cuvinte nu folosește cu 
nimic studiului limbii literare.

La data cînd s-a publicat acest articol 
se putea scrie: „Dacă cunoaștem aceste 
teorii (cele idealiste, n.n.. I.P.) vedem 
de unde vine felul în care Fngviștil 
noștri studiază limba literară. Nu inte
resează colectivitatea, masele, ci cîțiva 
artiști talentați, care creează limba" 
(p. 111). Intr-o discuție care are ca scop 
clarificarea unei probleme și stabilirea 
unui punct de vedere comun într-o pro
blemă atît de importantă, se pot expri
ma și păreri greșite. Aceasta însă nu 
înseamnă că este vorba neapărat de 
idealism.

O mențiune aparte trebuie făcută în 
legătură cu amplul articol intitulat Neo
logismele, reprodus după „Revista Fun
dațiilor", nr. 8, 1937, în care se d'scută 
unele probleme de cultivare a limbii 
șl se vorbește despre „cuvintele princi
pale din limbă, fondul esențial" care 
„rămîne mereu același" — chestiune re
luată de autor, după cum se știe, pe un 
plan foarte larg, după aproape două 
decenii.

Participant activ la toate discuțiile 
mai însemnate din lingvistica româneas
că în ultimii 40 de ani. acad. Al. Graur 
și-a exprimat întotdeauna clar punctul 
de vedere. Firește, nu toate părerile e- 
mise a>u fost sau sînt acceptate. Cartea 
aceasta va prilejui, poate, reluarea unor 
dezbateri.

ION POPESCU

DIN BIBLIOTECA
„G. T. KIRILEANU"

NATURA ACUZĂ
Un savant englez, ecologul Gordon Raltray Taylor a 

scris o carte care se traduce In toate limbile globului, pen
tru că interesează deopotrivă Întreaga omenire. Aceasta, 
deși pe banca acuzării se ailă Omul, iar cea care rostește 
rechizitoriul este Natura. După opinia revistei franceze .L'Ex- 
press" (nr.1011/1970) cartea intitulată „Judecata cea din 
urmă* e un recensămlnt lucid și precis al crimelor pe care 
omul le comite împotriva „echilibrului natural".

Dar pentru a pătrunde In această ultimă judecată, mai 
lntli în ce constă echilibrul natural de care se ocupă eco
logia ?

Dacă extermini vulturii, riști să ai de-a face cu lăcustele, 
fiindcă vulturii se hrănesc cu șopîrle. care ia rîndul lot 
vînează broaștele, iar broaștele adoră picioarele de lăcuste. 
Un asemenea lanț al slăbiciunilor poate fi numit ecologie. 
Sau invers: o încercare de a stăvili malaria din Malaezia 
a declanșat ciuma și totodată prăbușirea acoperișurilor ia 
numeroase locuințe. Cum ? Aerosolii au decimat o dată cu 
țînțarii din bălți o specie de crabi mărunți, ceea ce a de
terminat reducerea numărului de șopîrie-gekos. ceea ce a 
dus la Împuținarea pisicilor. In raport invers, lipsa pisicilor 
a condus la înmulțirea șoarecilor purtători de ciumă. Dacă 
se trecea la otrăvirea neamului șoricesc, puricii — adevărații 
purtători de microbi — fugeau pe oameni. Din fericire. Ser
viciul mondial al sănătății a judecat logic situația și a para
șutat imediat un regiment de pisici. Astfel, epidemia de ciumă 
a fost stăvilită.

Și acoperișurile ?
Un corolar al acțiunii: o anumită omidă care trăiește 

pe acoperișurile din frunze ale colibelor s-a înmulțit din 
cauza lipsei șopîrlei-gekos în asemenea hal Incit a macerat 
cușmele vegetale.

lată, deci, care e domeniul de cercetare al ecologiei și 
lecția de extras: atenție la echilibrul naturii. In caz con
trar se pot întîmpla multe aparent ciudățenii, în iond însă 
explicabile prin ecologie.

Nu ne-ar digera nici antropofagii!
Studii făcute la universitatea din Miami au stabilit că 

cei mai improprii pentru consumul antropofagilor par a fi 
americanii, întrucît țesuturilor lor conțin zece la sută peste 
limita normală de substanțe nocive, captate din aer poluat. 
Ar urma englezii și suedezii. Recordul pe 1970 l-a deținut 
Insă Israelul cu nouăsprezece Ia sută, dar a fost depășit 
de India (douăzeci și nouă la sută) unde praful și acizii 
poluanți urcă chiar la 6000 metri altitudine.

Poporul american se mișcă purtîrid de ici-colo, 20 tone 
de plumb, în corpuri, fără a mai ține seama de plumbii 
pe care și-i trimit gangsterii. Or, plumbul e un metal foarte 
periculos, O pasăre care primește alice, dacă nu din cauza 
rănii, moare otrăvită de plumb. Bălțile pe care se vînează 
mult ajung să otrăvească rațele.

In cursul ultimilor ani, producția de plumb a atins 4 mi
lioane de tone pe an, adică de 40 ori cît în perioada pre- 
industrială. Dar nu plumbul integrat în utilaje și construcții

e cel care ne amenință serios, ci plumbul pe care 11 respi
răm, începînd cu cel amestecat în benzină. S-au găsit urme 
de plumb în cele mai îndepărtate regiuni din Pacific, în 
timp ce deasupra marilor metropole concentrația e de 10.000 
de ori mai mare decît nivelul normal.

Vom fi congelați cu scobitoarea în dinți ?
Nici n-au apucat bine cercetătorii să studieze fenomenul 

Încălzirii climatului planetar, semnalat în 1910. că din 1965 
situafia s-a răsturnat total, tn 1969, gheața Atlanticului de 
nord a depășit cotele ultimilor 60 de ani. Sosit din India cu 
avionul, prof. Bryson de la Universitatea din Wisconsin, a 
observat o ceață uniformă, albăstruie, suspendată deasupra 
continentului la o altitudine de 6—7000 metri, care bine
înțeles oprea o parte din razele soarelui. Cercetările fiind 
extinse, asemenea pături de ceață au fost observate și In 
Brazilia și In Africa centrală. în Golful Persic. în China— 
Cine le formează ? Praful purtat de vlnt, gazele naturale 
arse, uzinele mașinile, avioanele—

Presupunlnd că pe zi zboară cam 3000 de avioane, a- 
ceasta Înseamnă sporirea păturii de nori Cirus cu 5—10 la 
sută. S-a calculat că. datorită curselor aeriene. Atlanticul 
de nord a depășit deja norma de acoperire cu 10 la suta. 
Avioanele supersonice vor spori pătura de nori, ceea ce con
duce la răcirea atmosferei.

Unul din consilierii agenției spațiale britanice, dr. Y. 
Lovelock, a stabilit și curba de răcire, prevăzind pentru 
1980 o eră glaciară (o scădere de 5—8 grade) așa cum s-a 
Intim plat la sflrșitul pleistocenului cînd au fost brusc con
gelați mamuții cu iarba în dinți.

Statele Unite fură oxigen
Se știe că atmosfera e un produs biologic, oxigenul fiind 

furnizat de vegetal. Or, niciodată oxigenul n-a fost distrus 
cu mai multă frenezie ca astăzi, fără a se lua măsuri de în
locuire. Un Boeing 707 arde 35 tone de oxigen la fiecare 
traversare a Atlanticului; la orice oră se află în aer circa 
3000 avioane cu reacție, deci circa 16 milioane tone de oxi
gen pe an. Adăugați uzinele consumatoare de oxigen, ar
derile etc. și gîndiți-vă în ce proporție scad pădurile șl 
crește asfaltul (care în nici un caz nu produce oxigen) și 
vedeți consecințele. La ora actuală, Statele Unite nu produc 
decît 60 la sută din oxigenul pe care-1 consumă, diferența 
fiind furată din totalul planetei.

Trecînd peste poluarea oceanelor cu produse petrolifere 
reziduuri de tot felul, metale nocive, delergenți etc etc. — 
amintind declarația lui Thor Heyerdahl că în cursul ultimei 
sale traversări a Atlanticului cu vasul de papirus, nu s-a 
putut spăla pe dinți multe sute de mile de coasta americană 
într-atît de murdară era apa, ne punem întrebarea esen
țială: cum va lupta omul împotriva acestor primejdii? Va 
avea puterea să aleagă din darurile tehnicii moderne, pe 
cele care li ajută existenta, dintre multele ce-1 conduc la 
sinucidere ? Va putea reveni la cadrul echilibrat al naturii? 
E greu de presupus, întrucît omul trece printr-o criză de 
responsabilitate. Pînă acum, mediul optimiza totul, fiind re
zervor de viață, tn viitor va trebui să ne comandăm mediul. 
Ne așteaptă deci cea mai grea responsabilitate din istoria 
omenirii. Trad, de AL ARBORE

Sub auspiciile bibliotecii mu
nicipale Bacău, a fost tipărită 
recent o nouă lucrare valoroasă: 
Cartea românească veche în bi
blioteca „G. T. Kirileanu' Pia
tra Neamț (1970). Prețiosul fond 
de cărți vechi adunate de căr
turar, a cărui personalitate a 
fost evocată de curînd într-un 
modest volum omagial, se re
comandă astfel în chipul cel 
mai indicat atenției cercetători
lor. Modelul prezentării este a- 
cela instituit de I. Bianu, Ne- 
ra Hodoș și Dan Simionescu 
în Bibliografia românească ve
che (vol. I—IV, 1903—1944), du
pă sugestiile anterioare alg lui 
Hasdeu.

Cele 173 de cărți vechi (13 
din sec. XVII,, 60 din sec. 
XVIII și 100 din primele trei 
decenii ale sec. XIX) adunate 
de G. T. Kirileanu, ,un adevă
rat tezaur al culturii românești', 
cum îl apreciază, într-o căldu
roasă prefață, prof. Dan Simo- 
nescu, au fost repertoriate cro
nologic. cu toată armătura bi
bliografică și cu reproducerea 
însemnărilor făcute de-a lungul 
anilor de diferi ții posesori, ca 
,sâ se știe'. Cel ce le-a strîns 
cu un zel pilduitor, a făcut el 
însuși diverse însemnări cu pri
vire la aceste note manuscrise 
pe care autorul bibliografiei, Mir
cea Filip, le a întrebuințat par
țial In studiul introductiv.

Trebuie spus că, deși cărțile 
repertoriate sînt în totalitatea lor 
cunoscute din Bibliografia româ
nească veche, unele dintre ele 
prezintă particularități poligra
fice care s-ar cuveni să fie cer
cetate amănunțit. Nu este vorba 
de ediții deosebite, ci — cum o- 
pinează prefațatorul — de tiraje 
deosebite. Aceste elemente deo
sebitoare prezintă interes pentru 
istoria cărții, a tiparului, a gus
tului tehno-redacțional, după cum 
însemnările autografe reproduse 
de fiecare dată sprijină cunoaș
terea interesului pentru lectură, 
a criteriilor de apreciere, a cir
culației cărților. Pentru istoric, 
dar și pentru istoricul literar, 
ele prezintă un interes aparte. 
Este cazul, de pildă, al Istoriei 
României, tipărită în grecește la 
Leipzig, în 1816 de către Danii 
Philippide, de la care exempla
rul citat (nr. 109) păstrează și o 
interesantă epistolă (reprodusă, 
din nefericire, numai în tradu
cere, p. 85—86) adresată geogra
fului francez Jean Denis Barbiâ 
du Bocage. O alta (nr. 122), 
Pedagogia și metodica lui Vi- 
llaume, tradusă de Naum Petrovici 
(Buda, 1818) are un exlibris din 
care rezultă că a aparținut la 
un moment dat lui Ion Crean
gă — amănunt care interesa, des’ 
gur, pe monografist.

Lucrarea lui Mircea Filip, bo
gat șl bine ilustrată cu facsimile, 
nu dublează totuși Bibliografia 
românească veche, ci reține în 
descriere elementele pe care au
torii monumentalei opere nu 
le-au consemnat, adăugind preți
oase comentarii. Din acest punct 
de vedere ea urmează, în bună 
măsură, exemplul lui G. Hîncu 
din Cartea Românească veche în 
Biblioteca ,V. A. Urechi a’ (Ga
lați, 1965), aceasta din urmă mai 
norocoasă sub raportul noutăților 
strict bibliografice.

Autorul merită desigur felici
tările prefațatorului, ca și insti
tuția care l-a înlesnit și valori
ficat cercetarea.

AL. ZUB

CERCETĂRI ISTORICE
Culegerea .Cercetări istorice' 

(Iași, 1970, 367 p.), care a-
pure sub egida Muzeului de Isto
rie al Moldovei reunește studii 
ae istorie (națională și univer
sală), muzeografie, arheologie. Nu 
mai puțin interesante sînt rubri
cile intitulate ^Documente", .Mo
numente și locuri istorice', .No
te'.

Din domeniul istoriei antice, 
semnalăm studiul lui N. Goslar 
despre Numele și originea costo- 
bocilor (pp. 109—117). Pe linia 
unor preocupări constante, care 
Îngăduie cunoașterea aprofundată 
și critica temeinică a izvoare
lor medievale străine, C. Ciho- 
daru ajunge la unele dale certe 
privind Localizarea unor triburi 
din lista geografului bavarez 
(pp. 119—132). Gh. Platon resta
bilește caracterul Complotului lui 
loniță Popoviei din Moldova din 
anul 1839 (pp. 133—154). Viața și 
opera unora dintre strălucita re
prezentanți ai școlii istorice ie
șene formează obiectul unor pă
trunzătoare examinări (Ci. Al. 
Zub, A. D. Xenopol. Note isto- 
riografice, pp. 187—201 ; Em. Dia- 
conescu, Teohari Antonescu — 
înaintaș al muzeografiei româ
nești, pp. 21—27). Mai multe stu
dii — elaborate pe baza unor 
cercetări minuțioase efectuate în 
diverse arhive din tară — se 
referă la aspecte importante ale 
perioadei contemporane : Em. 
Bold, Problema reparațiilor si re
lațiile internaționale de la Confe
rința păcii la planul Dawes (pp. 
203—218) } A. Karețki, Problema 
tacticii P.C.R. în perioada luptei 
pentru instaurarea puterii popu
lare (pp. 251—263) ; A. Loghin, 
Contribuția organizațiilor munci
torești ieșene la crearea parti

dului unic al clasei muncitoare 
(pp. 265—274) : l. Saiiu. Greve 
ale muncitorilor textilișd din leș* 
(februarie-aprilie 1940) (pp. 243— 
249).

Materialele adunate șl 
rile desprinse în curs*’ mm 
campanii de săpături arheologice 
permit Iui V. Spinei. V. Prii*. 
Stela Cheptea și Al. Andwie 
să comunice date noi despre evț>- 
lutia societății omenești în Mol
dova din perioada veche șl pinâ 
In veacul al XVH-lea.

Contribuțiile muzeografice îm
bogățesc conținutul volumului la 
care ne referim. Dintre aces.ea 
se disting articolele datorate lw 
1. Grigoriu (Din is*oricul muzeis
ticii ieșene, pp. 9—19), Maria Hu- 
miniuc (Colaborarea dintre unio- 
niștii moldoveni și munteni în 
lumina unor documente ale 
mii aflate în Muzeul Unirii din 
Iași, pp. 29—42} și C- Florea (Re
flectarea muzeistică a relațiilor 
revoluționare dintre Al. I- Cuza 
și Giuseppe Garibaldi, pp. 43— 
50). Ele sînt însoțite de un bogat 
material ilustrativ, cum și de do
cumente edite și inedite (tipărite 
în anexă).

Despre monumentele șl locurile 
Istorice ale lașului citi'o’ul în- 
tîlnește boaa'e informații îndeo
sebi în materialele semnate de 
N. Grigoraș (Două monumente de 
artă feudală din împreiurimile la
șului : mănăstirile Hlincea șl A- 
roneanu, pp- 283—308) și C. Cloș
că (Un prestigios lăcaș de cultu
ră : .Ateneul popular din Tătâ- 
rașl", 1919—1940, pp. 317—328).

Considerăm că, în linii generale, 
compartimentarea volumului Cer
cetărilor istorice a fost judicios 
făcută. Credem, totuși, cd în vii
tor va trebui lărgit sDatiul re
zervat rubricii de „Documente'. 
Apreciem ca Hind fericită solu
ția la care au ajuns editorii, prin 
selecția nimerită a materialelor 
reținute pentru tipar, în privința 
îmbinării istoriei locale cu cea 
generală.

Înainte de a încheia se Impu
ne să precizăm că volumul de 
fată amlnteș’e de prestigi
oasa revistă tipărită Ia lași _ în 
urmă cu cîteva decenii de către 
profesorul Ilie Minea. Titlul ales 
și programul formulat obligă — 
trebuie s-o spunem — foarte mult. 
In acest sens, cel dinții volum 
al Cercetărilor Tstorice nrez.intă 
îndeajunse garanții de reușită.

GH. BUZATU

MECANISMUL MEMORIEI
Doi cercetători americani, I. S. 

Griffith și H. R. Mahler, de la 
laboratoarele de chimie ale uni
versității Indiana (S.U.A.) au e- 
laborat o nouă teorie asupra me
canismului molecular al memo
riei. Conform teoriei lor, capa
citatea de memorizare care este 
codificată într-o polinucleotidă 
crește foarte mult dacă respecti
vul polimer este sintetizat in a- 
cest scop. Faptul că celulele nei- 
voase ale adulților nu se divid 
este explicat de marea stabilitate 
a acidului dezoxiribonucleic 
(ADN) care se dovedește a ti 
un excepțional sistem ce înma- 
gazinar? a informațiilor biologi
ce. ADN-ul, se află în celule 
sub formă de lanțuri lungi cu re
giuni ce corespund secvențelor 
de aminoacizi ai proteinelor îm
preună cu arii adiacente care 
controlează funcționarea genelot. 
Cei doi cercetători sugerează ca 
aceste proprietăți «de control” 
ale secvențelor menționate pot fi 
modificate prin metilare, reacție 
ce schimbă caracteristicile nu- 
cleatidice. Alternanța acestor re
acții ar putea explica multe feno- 
uene specifice memoriei ome
nești.

ZAHĂR DIN... LEMN
Recent, un grup de cercetători 

de la PULP MANUFACTURES 
RESEARCH LEAGUE' au comuni
cat noi procedee pentru transfor
marea deșeurilor de la fabricile 
care utilizează pasla de lemn. 
Unul dintre acestea urmărește re
cuperarea zahărului din lemn — 
produs dulce dar sărac în calo
rii. Producerea acestui material 
este importantă dacă avem în 
vedere acțiunea împotriva dulciu
rilor pe bază de ciclamat — cle
ment dăunător organismului. Ală
turi de recuperarea acidului ace
tic din pasla de lemn, prelucra
rea xilozei (zahăr de lemn) ar 
putea permite nu numai reali
zarea unei noi industrii ci Si pro
ducerea unei mari can'ifăU de 
oxigen, necesar la tratarea eflu- 
enților din fabricile de celuloid
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rearea Partidului Comu
nist Român în mai 1921 
a constituit un moment 
de mare însemnătate în 
istoria patriei noastre. 

Procesul de clarificare ideolo
gică a mișcării muncitorești a 
cunoscut un puternic avînt, 
lupta revoluționară s-a ridi
cat pe o treaptă superioară. 
Dezvo’tînd bogatele tradiții ale 
mișcării muncitorești și so
cialiste din România, Partidul 
Comunist era, în noile condi
ții istorice, exponentul intere
selor maselor largi populare. 
Noua forță politică a proleta
riatului și-a spus cuvîntul în 
cele mai importante eveni
mente ale țării, s-a situat în 
fruntea luptei pentru progres 
social. Partidul Comunist, de-

Semicentenar:
ANII PREMERGĂTORI

FĂURIRII P. G R. 1918-1921
pășind greutățile de natură i- 
deologică, organizatorică din, 
propriile rînduri, greutăț le ex
terne, teroarea cercurilor gu
vernante, s-a întărit continuu, 
s-a legat treptat de mase, a 
militat permanent pentru rea
lizarea scopului său final, so
cietatea socialistă și comunis
tă.

Împlinirea a 50 de ani de la 
crearea Partidului Comunist, 
reprezintă un prilej deosebit 
de cunoaștere a perioadei res
pective, de înțelegere a fac
torilor interni și externi, o- 
biectivi și subiectivi, care au 
contribuit la realizarea aces
tui important act istoric. Is
toria mișcării muncitorești, a 
Partidului Comunist este lega
tă indisolubil de dezvoltarea 
social-economică, politică și 
culturală a țării. înțelegerea 
mișcării muncitorești necesită 
analiza poziției tuturor clase
lor sociale și forțelor politi
ce față de evenimentele cru
ciale ale istoriei țării, exa
minarea activității oamenilor 
politici în lumina intereselor 
claselor pe care le-au repre
zentat, necesită prezentarea ei 
în strînsă legătură cu acti
vitatea celorlalte forțe pro
gresiste, democratice, într-un 
cuvînt, discutarea ei în con
textul vieții economice, sociale 
și politice generale a țării. 
Iată de ce ne vom opri, în 
ce'.e ce urmează, asupra ta
bloului social-economic și po
litic al ani'or imediat urmă
tori primului război mondial.

Perioada cuprinsă între anii 
1918 și 1921 este cunoscută ca
o perioadă de puternice fră-

^mîntări, de evenimente 
^le în istoria patriei, 

desăvîrșirea unificării

crucia
de la 

statului
național român și pînă la cre
area Partidului Comunist.

Viața economică cunoaște o 
puternică criză., o scădere sub
stanțială a producției indus
triale și agrare, un dezastru fi
nanciar ca urmare a pagubelor 

GCObicL BADEA : „l-qmilie"

cauzate de primul război mon
dial în general și, în special, 
a jafului organizat de arma
tele dușmane în teritoriul o- 
cupat. Șomajul, fiscalitatea ex
cesivă asupra păturilor mici și 
mijlocii, scăderea salariilor, 
scumpetea, inegala repartiție 
a pămîntului, lipsa inventaru
lui agricol, ravagiile săvîrșite 
de boli, și în special de tifo
sul exantematic, la care se a- 
daugă măsurile antidemocra
tice inițiate de cercurile gu
vernante, au generat marele 
val de nemulțumiri ce a cu
prins întreaga tară la sfîrși
tul primului război mondial. 
Regimul burghez a cunoscut 
o adîncă criză care a avut la 
bază cauze imediate, izvorîte 
din consecințele războiului și 

care au acționat într-un anu
mit stadiu de dezvoltare - a so
cietății românești, în condițiile 
nedesăvîrșirii revoluției bur- 
ghezo-democratice.

Unirea Transilvaniei cu 
România, încheierea pro
cesului istoric de forma
re a statului național u- 
nitar a creat deosebite posibi
lități în vederea dezvoltării 
mai rapide a forțelor de pro
ducție, a economiei în general.

Unirea a avut și consecințe 
social-politice importantei prin 
sporirea forțelor progresiste 
democratice, prin integrarea în 
viața politică a României a 
noilor partide și grupări poli
tice. In afară de consecințele 
războiului, existente și la alte 
state, România cunoștea — așa 
cum observau și oamenii politici 
lai vremii — trei mari prefaceri 
care nu existau, simultan, la 
nici un alt popor. Este vorba, 
în primul rînd, de desăvîrși
rea statului național român și. 
apoi, de reforma electorală și 
reforma agrară. Cercurile con
ducătoare românești au fost 
nevoite, în fața unor necesi
tăți social-economice obiective 
și sub presiunea avîntului re
voluționar, să promită și să 
satisfacă unele cerințe ale ma
selor populare, în limite im
puse de menținerea și întări
rea regimului respectiv.

Structura economică și so- 
cial-politică a României post
belice suferă importante schim
bări. Burghezia și relațiile de 
producție capitaliste înregis
trează o consolidare. în timp 
ce moșierimea și rămășițele 
feudale cunosc o restrîngere 
considerabilă. Noile posibili
tăți de dezvoltare deschise de 
unificarea deplină a pietii na
ționale și reformele înfăptuite 
au dus la consolidarea bur
gheziei române. Reforma agra
ră, care a îmbunătățit, pentru 
o anumită perioadă situația ță
rănimii, a întărit pozițiile bur

gheziei sătești, reforma elec
torală și recunoașterea egali
tății în drepturi a tuturor ce
tățenilor, indiferent de națio
nalitate, deși îngrădite de ine
galitatea materials, de măsu
rile represive ale unor gu
verne, au impulsionat dez
voltarea relațiilor capitaliste, 
au slăbit puterea economică a 
moșierimii, reducînd rolul ju
rat de aceasta în viața socia
lă și politică a țării și, impli
cit, au sporit rolul burgheziei. 
Acești factori, la care se 
daugă și alții, 
tații în viața 
au generat o 
racterizată, în 
rîmițarea partidelor și prin in
stabilitate guvernamentală.

Viața politică din România 

a- 
au provocat mu- 
politică a țării, 

adîncă criză ca- 
special, prin fă-

s-a complicat la sfîrșitul pri
mului război mondial și prin 
înființarea de noi partide preo
cupate să-și formeze o bază 
economică și socială. Reforma 
agrară și lărgirea sistemului 
electoral au dus la activizarea 
politică a unor pături țără
nești, mic-burgheze care se 
pronunțau pentru prefaceri de
mocratice și constituiau, în 
noile condiții, o importantă ma
să electorală. Astfel se expli
că popularitatea deosebită de 
care s-au bucurat, într-o anu
mită perioadă, noile formațiuni 
politice.

Programele noilor partide, și 
în special ale Partidului țără
nesc, conțineau revendicări mai 
largi, cu un caracter burghe- 
zo-democrat:c. In sînul acestui 
partid s-a.u manifestat, însă, di
recții deosebite. Exponenții cu
rentului de stînga, Paul Bujor, 
C. I. Parhon, Ion Borcea, dr. 
N. Lupu și alții, reprezentînd 
pături ale intelectualității, ale 
micii burghezii, ale maselor ță
rănești, erau sincer atașați de 
popor și făceau parte din miș
carea democratică a vremii. E- 
lementele conducătoare, cei 
care urmăreau interese poli
ticianiste și priveau programul 
partidului numai ca un mij
loc de atragere a maselor, au 
intrat în legătură cu cercurile 
marii burghezii. Ele vor con
tribui în mod hotărîtor la li
mitarea programului, la pre
gătirea fuziunii din 1926 cu 
Partidul național român și, prin 
aceasta, formarea celui de-al 
doilea partid politic burghez, 
ca importanță. Partidul națio- 
nal-țărănesc.

In afară de frămîntăriJe și 
reorganizările din cadrul parti
delor burgheze, criza politică 
din acei ani s-a manifestat, cu 
deosebită pregnantă, sub for
ma instabilității guvernamen
tale. Din octombrie 1918 și 
plnă în ianuarie 1922 s-au 
schimbat șase guverne iar re- 
manierele guvernamentale eu 
depășit cifra de 40. La grave
le probleme interne ce se ce
reau rezolvate s-au adăugat 
dificultățile de ordin extern 
întîmpinate de delegația ro
mână la Conferința de nace. 
în semnarea tratatelor care au 
consfințit desăvîrsirea unității 
de stat a României.

Guvernele perioade: 1918— 
1921 au îmbinat. Intr-o ma
nieră poate nemaiîntilnită In 
istoria modernă, măsurile de 
reprimare cu recunoașterea u- 
nor drepturi și libertăți, cu 
adoptarea unor reforme demo
cratice.

Legea votului universal, ma
sacrul din Piața Teatrului din 
București, decretul primei mari 
exproprieri. — sfîrșitul anu
lui 1918, măsurile represive de 
la sfîrșitul grevei generale din 
octombrie 1920. cele din 1921 
împotriva participanților 'a 
congresul de creare a Parti
dului Comunist si reforma a- 
grară din vara anului 1921 — 
iată cîteva exemple ilustrati
ve privind modul In care 
cercurile conducătoare au îm
binat „în mod organic", într-o 
perioadă relativ scurtă. cele 
două metode principale de gu
vernare.

In viața politică a țării, for
ța cea mai avansată a fost, 
pînă în 1921, Partidul socia
list care a cunoscut o puter
nică activizare, în timp ce par
tidele burgheze erau în plină 
criză. Din documentele sale, 
din importantele acțiuni orga
nizate, etc., rezultă cu priso

sință poziția sa înaintată, ro
lul său în contextul epocii. 
Căutările programatice, con
fruntările de idei în vederea 
imprimării în Partidul socialist 
a unei linii de conduită con
formă cu noile necesități ale 
României postbelice, aveau loc 
în condițiile unui puternic a- 
vînt al luptelor greviste, al 
mișcărilor țărănești, al frămîn- 
tăirilor ce a cuprins o mare 
parte din intelectualitate.

Pentru a se marca și mai 
clar detașarea de reformismul 
Internaționalei a Il-a, în no
iembrie 1918, Partidul social
democrat și-a schimbat denu
mirea în Partidul socialist din 
România. Proiectul de program 
al partidului socialist intitulat 
„Declarație de principii" și pu
blicat în ziarul Socialismul din 
9 (22) decembrie 1918, subli
nia „opoziția completă" între 
partidul clasei muncitoare și 
„toate partidele politice bur
gheze" care „întrucît vor men
ținerea proprietății private, a 
claselor și deci a robiei de cla
să, sînt și rămîn partide de 
conservare a societății de azi". 
Importanța deosebită a aces
tui document programatic re
zultă din prevederea conform 
căreia Partidul socialist luptă 
„pentru cucerirea prin orice 
mijloc a puterii politice din 
mîinile burgheziei române și 
întronarea dictaturii proletare 
în vederea realizării idealului 
comunist". Partidul socialist 
arăta, pe drept cuvînt, nece
sitatea transformării radicale a 
societății românești de după 
desăvîrșirea unității de stat. 
„România nouă de astăzi tre
buie să devină România so
cialistă de mîine", afirma o 
declarație a Comitetului exe
cutiv al Partidului Socialist din 
februarie 1919. Partidul lupta 
în același timp pentru cuceri
rea libertăților democratice, 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului, cerințe ce 
trebuiau rezolvate într-un timp 
cît mai scurt.

In acei ani s-a lărgit baza 
socială, popularitatea partidu
lui, apreciindu-se chiar la în
ceputul anului 1920 el avea 
circa o sută de mii de mem
bri. Cu toate măsurile repre
sive luate de autorități, în a- 
legerile parlamentare din 1920 
Partidul socialist a obtinut 20 
de mandate în Camera depu- 
taților și 3 mandate în Senat. 
La sfîrșitul anului 1920 și în
ceputul anului 1921 majorita
tea membri'or săi s-au pro
nunțat pentru transforma-ea 
partidului în partid comunist 
Eemente’.e de dreapta, refor
miste e-au depășite de în
săși dezvoltarea mișcării m-m- 
citorești din țara noastră. In 
preajma Congresului din mai 
1921 s-a desfășurat o intensă 
activitate ideologică-politică. 
Presa socialistă a publicat do
cumentele care urmau să fie 
discutate la congres pentru a 
fi cunoscute de cît mai multi 
muncitori. Mișcarea muncito
rească e_a dominată de ideea 
făuririi Part.dului Comunist. 
Acțiunile puternice desfășura
te de clasa muncitoare în pe
rioada avîntu'ui revoluționar, 
greva generală din octombrie 
1920 au scos in evidentă ne- 
cesi'atea creării partidu'ui ca
pabil să conducă proletariatul 
în luata pentru îndeplinire 
sarcinilor sale istorice.

La 8 Mai 1921 s-au deschis 
la București lucrările Congre
sului care au hotărît făurirea 
Partidului Comunist Român. 
„Coatinulnd lupta de veacuri 
pentru eliberarea socială și 
națională, cele ma: bune tra- 
d.tii ele mișcării muncitorești 
și socia ts’e din România — 
arăta tovarășul Nico'.ae Ceau
sescu — Partidul Comunist este 
In noile condiții isterice ex
ponentul fidel al intereselor 
clasei muncitoare, ale între
gului popor. Inceplnd din ace! 
moment clasa m-ncitcare. sub 
conducerea Partidului Comu
nist a fost prezentă și și-a 
spus cuvîntul în toate eveni
mentele mai importante ale tă
rii. s-a situat în fruntea luptei 
pentru progres socia’".

In contextul avîntului revo
luționar. al perioadei de pu
ternice frămîntări social eco
nomice si politice ce au ur
mat primului război mondial, 
crearea Partidului Comunist 
Român a reprezentat momentul 
de maximă importantă cu con
secințe hotărîtoare asupra dez
voltării ulterioare a țării pe 
drumul democrației și al so
cialismului.

ION AGRIGOROAIEI

UMANISMUL SI DINAMICA 
VALORILOR
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pin pe timp, stăpîn al cli
pei prezente și al viitoru
lui. Socialismul a rupt 
măștile imposturii sau mis
tificării, a scos din anoni
mat miile de talente și ap
titudini nerealizate și iro
site în trecut, creînd în sfe
ra relațiilor sociale cadrul 
necesar pentru ca fiecare 
individ să-și poată afirma 
personalitatea, să-și găseas
că pe scara valorilor locul 
ce i se cuvine, potrivit ca
pacității, talentului și cali
tăți or proprii.

Clădită pe acest criteriu, 
patria noastră socialistă 
este fructul viu al muncii 
eliberate, al muncii con
știente și pline de abnega
ție a poporului. Cea mai 
mare cucerire revoluționa
ră a socialismului rezidă 
tocmai in această trăire 
plenară și demnă a uma
nismului muncii, care, a- 
semenea unei iorțe dimiurq 
acționează nu numai asu
pra naturii propriu-zise, ci 
și asupra omului însuși, 
făcindu-1 un participant ac
tiv la întreaga viață socia
lă. Munca, prin conținutul, 
roade’e și revărsarea ei, a 
căpătat învestitura celei 
mai importante activități u- 
mane, baza democrației 
noastre socialiste. Ea defi
nește însăși structura țării 
noastre, care conferă fie
cărui cetățean calitatea de 
făuritor al unei patrii în 
care criteriul principal de 
conduită, de morală, îl 
constituie hărnicia, talentul, 
capacitatea omului, dorin
ța lui de a se dărui colec
tivului. Relațiile socialiste 
accelerează și desăvîrșesc 
devenirea unei noi atitudini 
față de muncă și față de 
bunul obștesc, încheqarea 
unei active poziții față de 
treburile publice, față de 
multiplele activități ale or
ganelor locale și de stat. 
Legăturile care se stabilesc 
între partid, colectivitate și 
persoană, devin din ce în 
ce mal trainice, îmbogă
țind prin complexitatea lor 
însăși „esența umană* a 
omului societății noastre 
socialiste.

Succesele obținute, în 
dezvoltarea economiei na- 
ționa'e și In sporirea ve
nitului național pentru pe
rioada cincinalului parcurs, 
dau partidului și guvernu
lui posibilitatea să înfăptu
iască in mod sistematic mă
surile destinate ridicării ni
velului de trai materiri și 
spiritual al poporului — 
scop al întregii noastre ac
tivități. Socialismul se con- 
stru’ește tocmai pentru ca 
cei ce muncesc să se bucu
re de o viață tot mai bună, 
de nn nivel de civilizație tot 
mai înalt. Premisa acestui 
dez'derat — devenit azi 
realitate — este satisface
rea necesităt'lor materiale 
și de cultură ale oameni
lor. Totuși, satisfacerea ne
cesităților materiale și spi
rituale, cu toată importanța 
ei primordială, nu ajunge 
pentru a face plenară viața 
omului. Prin însăși natura 
sa, pr’n care se deosebeș
te esențial de celelalte 
flinte vii, omul nu este 
numai un consumator, ci 
Si nn creator de valori ma
teriale si snirituale. Crea
ția. mai vastă sau mai res- 
trinsă. es*e o condi’ie fun
damentală. de esență, a 
realizării și fericirii omu
lui. De aceea, a doua sar
cină umanistă, desigur 
strins legată de prima, este 
asigurarea, în condiții’e so
cietății noastre socialiste, a 
cadrului optim care face 
reală valorificarea maximă 
a posib Etăților de creație 
ale omului.

Socialismul, prin însăși 
natura re'ațiilor de produc
ție, prin ridicarea la crea
ție conștientă a maselor și 
a fiecărui individ în parte, 
nu poate fi de acord cu 

retragerea omului în co
chilia unei specializări ex
cesive, care degradează în
săși calitatea respectivei 
specializări. Omul erei so
cialiste nu poate fi străin 
de progresele generale ale 
științei și, în aceeași mă
sură, el nu poate ignora 
bucuriile artei. Intensitatea 
trăirii conștiente face po
sibilă și necesară maxima 
intensif care a vieții cultu
rale, setea de cunoștințe 
multiple care depășesc ne- 
voi'e imediate ale produc
ției, avintul fanteziei că
tre perspectivele deschise 
de furtunoasa dezvoltare a 
șfinței contemporane. Bucu- 
rii'e artei dev'n o necesi
tate inexorabilă; reflecta
rea artistică a vieții noi 
capătă valoarea unui im
perativ.

Acestea sînt doar cîteva 
elemente semnificative care 
dovedesc că. în procesul de 
dezvoltare mu'tilaterală a 
societății socialiste, conști
ința socialistă se amplifică 
și se adîncește mereu, că 
dezvoltarea istorică deter
mină o lărg’re continuă a 
ariei de manifestare și cre
ație a omului, că o activă 
atitudine politică, o înaltă 
elevație morală, un larg o- 
rizont științific, o intensă 
preocupare pentru va’orile 
artistice sînt părți constitu
tive ale umanismului socia
list care înflorește astăzi în 
țara noastră.

Realizările cincinalului 
1966—1970 relevă pregnant 
că scopul fundamental al 
eforturilor pentru crearea 
bazei tehnice materiale a 
societății noastre socialiste 
este făurirea cadrului ma
terial care să ofere tuturor 
membrilor colectivității con
diții de viață și civi'izație 
demne de epoca pe care o 
trăim. Progresul economic 
al țării stă la baza îmbună
tățirii traiului populației, a 
dezvoltării viguroase a na
țiunii noastre, a înfloririi în
tregului popor, a creării 
perspectivelor de continuă 
și rodnică afirmare a tu
turor forțelor creatoare ale 
omului, a dezvoltării sale 
multilaterale. Puterea exem
plului pozitiv — care se 
întruchipează astăzi în re
prezentanții cei mai înain
tați ai societății noastre, în 
rîndurile personalităților 
vieții politice și sociale, în 
rîndurile oamenilor muncii, 
In exponenții de seamă ai 
științei șl culturii, pre
cum șl .marele flux de fap
te ale vieții de toate zl- 
este o dovadă că un ase
menea om calitativ nou e- 
xistă, că el reprezintă în 
viața noastră o realitate.

Transformările economice 
șl sociale petrecute în țara 
noastră constituie baza 0- 
b’ectivă a formării omului 
nou, a conștiinței sale so
cialiste. In actua'a etapă 
de dezvoltare multilaterală 
a societății socialiste, fac
torii sub’ect’v capătă, prin 
însăși virtutea noilor con- 
di’ii ob:ective, un conținut 
ca’itativ superior și un cîmp 
infinit mai mare pentru ac
țiunea constructivă îndrep
tată în d recția realizării o- 
mului ca om.

Umanismul caracterizează 
întreaga activitate a parti
dului nostru — activitate pe 
frontispiciul căreia stă în
scrisă, ca o lege cucerită 
prin lupte și jertfe, ceea ce 
numim grija fată de om. 
S’ibordonînd acestui țel toa
te mijloacele materiale ale 
societății, socialismul vizea
ză dezvoltarea materială, 
spirituală și morală drept 
suprema năzuință a colec
tivității socia'e, iar colec
tivitatea se definește, în a- 
cest sens, ca o comuniune 
calitativă de valori.



PROBLEME INTERNATIONALE 
ALE ORGANIZĂRII UNIVERSITARE

administratorConvorbire ca prof. dr. JEAN SONET vicerector general și 
al Universității din Cordoba—Argentina

Red.; — Am vrea să știm la Început cărui fapt datorăm 
șl care este In general obiectul vizitei dv. In România și, 
bineînțeles, la Iași ?

J. S.: — Vizita mea în România răspunde unei invitații 
adresată prin intermediul ambasadorului român în Argentina 
dl. V. Florescu care, afllnd că sînt belgian și că timp de 20 
de ani am predat în universitățile belgiene filologie roma
nică — fiind doctor în filologie și limbi orientale, — și afllnd 
că am făcut aceste lucruri în limba română, în cursul unei 
vizite pe care domnia sa a făcut-o la Cordoba, mi-a oferit 
posibilitatea de a profita de una din călătoriile mele în 
Europa pentru a face o vizită și în România.

Red,: — Am dedus că slntefi interesat de problemele de 
organizare a sistemului de lnvățămlnt In universitățile ro
mânești ...

J. S.: — Este o ideea care m-a interesat toată viața de
oarece am început activitatea universitară acum 40 de ani 
Această idee se referă la organizarea vieții universitare în 
Europa. Pentru a putea răspunde numărului mare de pro

re are circa 3.500.000 locuitori. Cu o poziție geo
grafică interesantă — la poalele munților, acolo 
unde începe pampas-ul — Cordoba este un oraș 
multilateral industrial, agricol, militar, religios, 
cultural și bineînțeles turistic. Capitală de pro
vincie, veche capitală intelectuală a tării, Cor
doba este în același timp simbolul rebeliunii in
teriorului împotriva capitalei. Dacă ar fi să com
par, Argentina ar fi un copil diform, enorm, a- 
vînd un cap foarte mare — capitala — și un 
trup foarte mic. Capitala organizeazăi totul în 

funcție de necesitățile proprii uitînd prea mult dezvoltarea in
teriorului țării, monopolizînd în general toate domeniile vieții 
sociale din Argentina.

Red: Acum, ce ne poate spune un organizator al vieții 
universitare intr-un mare centru argentinian despre viața 
universitară a Cordobei l

J. S.: Pentru a înțelege viata universitară a Cordobei tre
buie să spun mai întli că în 1613 iezuiții au deschis aici uni
versitatea accesibilă nu numai preoților ci și laicilor, din 
1763 la plecarea iezuiților universitatea a fost condusă de 
franciscani și dominicani, iar din 1810 universitatea și-a cîști- 
gat pentru prima dată independenta. Pînă în 1955 în Argen
tina au fost doar universități de stat. După această dată au 
apărut universități particulare astfel că astăzi, pe lîngă uni
versitățile de stat există zece universități particulare recu
noscute oficial și zece nerecunoscule încă defintiv. In total, 
în Argentina sînt circa 250.000 de studenti dintre care 
210.000 în universitățile naționale si 40.000 în cele particulare. 
La universitatea din Cordoba, unde funcționez, există 3.400 
de studenti, repartizați pe facultăți: drept, filozofie, agro
nomie, servicii sociale, economie, arhitectură, chimie și po
litehnică.

Red.: Ca un profund cunoscător al vieții universitare din 
Europa și din America, considerați că ar fi necesare unele 
remedieri In viața unhersitarâ internațională 1

J. S.: Intr-adevăr, am fost șocat atît în Anglia. Franța, 
Belgia, cît și în multe alte universități pe care le-am văzut, 
de identitatea problemelor care frămîntă lumea universitară 
de astăzi. Există, după părerea mea. trei puncte esențiale în 
care se așteaptă rezolvări: 1) Democratizarea universităților, 
In sensul accesului în Invătămîntul superior a celor prove- 
niti din mediul rural și muncitoresc. în care ambianta cul
turală este mai săracă, se cere conciliat cu o anumită exi
gentă fără de care nivelul de pregătire al studenților ar 
scădea. 2) Libertatea alegerii carierei de către tînăr se cere 
împăcată cu planificarea de stat. în sensul că nu trebuie 
forțată calificarea pînă la împiedicarea spontaneității voca
ției universitare,- 3- Este necesar apoi realizarea unui echi
libru între participarea studenților în Consiliile și Senatele 
universitare și indcpcwtewf corpului profesoral — condu
cător, de multe ori absolut, al anumitor domenii ale vieții 
universitare.

Red.: Ce ne puteți spune despre publicațiile periodice din 
Argentina 1

J. S.: Cred că în Argentina sînt 60 de cotidiene, ceea 
ce nu este outin dar nici mult, considerînd că tara are de 
cinci ori dimensiunile Franței. In capitală sînt trei mari 
cotidiene. .Prensa*. .La Nacion* și .Le Clarin*. Ultimul s-ar 
traduce In românește Buciumul .Prensa' și .Nacion* au zil
nic 24 de pag.ni cu ediții speciale, suplimentare sîmbătă și 
duminică, consacrate în general istoriei, artei, literaturii.

In Argentina există apoi nouă canale de televiziune cu 
emisiuni zilnice, în mare parte comerciale. Intre acestea 
există două canale universitare care servesc la completarea 
sistemului de invătămînt

Rep.: Care este impresia pe care v-a lăsat-o viața uni
versitară din România ?

J. S.: In primul rînd doresc să-mi exprim recunoștința 
față de Institutul Român de Relații Culturale cu Străinătatea 
pentru amabila invitație cît și pentru programul foarte dens 
pe care mi l-a oferit. In același timp am fost plăcut impre
sionat de Facultatea de filologie din Iași, cu atît mai mult 
cu cît, pentru mine, care am studiat acum 25 de ani în 
cadrul romanisticii multe despre România, revenirea bruscă 
între filologi a fost revelatoare. Tot trecutul a revenit în a- 
ceste zile cînd mi-am amintit de Iorga, Sextil Pușcanu, 
Iordan sau Sever Pop — pe care l-am cunoscut personal. In 
același timp am cunoscut foarte bine școala românească de 
la Paris, vizita în România reconfirmîndu-mi bunele impresii. 
Ani tost uimr *ă văd interesul deosebit al cercetătorilor 
români pentru studiile de lingvistică sau literatură și am 
simtit un profund regret pentru că am abandonat studiile de 
romanistică.

Interviu realizat de AL PASCU

bleme care se ridică actualmente în lumea universitară inter
națională mi-am ales ca fir conducător al acestei călătorii 
ideea pe care ați enunțat-o anterior, referitoare la modul de 
organizare a vieții universitare în această parte a lumii pre
cum și modul în care ideile Înaintate în acest domeniu sînt 
aplicate în diverse țări.

Red.: — De alt tel, Însăși personalitatea dv. este un simbol 
al vieții universitare internaționale. Ați spus că slntețl 
belgian ...

J. S.: — Intr-adevăr, sînt belgian, fost rector al Uni
versității din Namur, dar în 1956 mi s-a cerut să plec în 
Argentina pentru un an sau doi unde să ajut la organizarea 
primei universități particulare care tocmai fusese deschisă 
Am acceptat pentru un an sau doi dar de atunci au trecut 
mai mult de treisprezece ani— Acum sînt vicerector general 
și administrator al Universității catolice din Cordoba ceea 
ce înseamnă că opt luni pe an lucrez în Argentina, iar patru 
luni între Europa și America pentru un complex de relații 
academice internaționale care se referă Ia un larg schimb de 
studenți, profesori, echipament de laborator, biblioteci etc.

Red.; — Peniru că vorbeam de Cordoba, ce credeți că 
ar fi interesant peniru cititorul român sd cunoască din viața 
acestui oraș ?

J. S.: Cordoba — orașul are 800.000 de locuitori, fiind al 
doilea oraș, ca mărime, din Argentina după Buenos Aires ca

POETUL JOHN KEATS
Motto :

Moarte — rară șl veche băutură 

La hanul tău s-a oprii David, 
Celebrul Keats, Golama s-a oprit.

SIDNEY LANIER
Romantic ce nu și-a legat visele 

de scama norilor diafani sau de 
susurul misterios al izvoarelor, vi
sător care se plimbă prin muzeele 
Londrei și contemplă amfore gre
cești, cîntăret ce aude in trilurile 
privighetorii glasul frumuseții mi
lenare — poetul John Keats. Ima
ginația era pentru el fantezie aju
tată de rațiune, era singura ce pu
tea să-i procure frumusețea pe care 
o voia nu oferită, ci căutată, des
coperită. Cînd ajungea la ea o 
transforma în artă, in poezia de 
care era îndrăgostit, în forme ne
terminate. Avem, de aceea, două 
fragmente Hyperion, tragedii doar 
începute, multe poeme nefinisate. 
Forme neterminate pentru că poe
tul era convins că împlinirea dis
truge frumosul, că dragostea ce de
pășește momentul inițial se urîțește, 
că mișcarea completă își pierde far
mecul. Este fascinat de urna gre
cească pe care a înghețat gestul 
băiatului îndrăgostit, laudă pe ar
tistul care a transformat prin arta

mocnea risl la eternitate.
Sch-mbările sînt dureroase, dis

trug o frumusețe și creează alta, 
răstoarnă titani și întronează zei. 
Lni Hyperion h este frică de du
rere. se revoltă, se resemnează, stră
lucește sigur și u.nm ia P<-*te de 
aur._ Poetul s-a temut să-i arate 
sfirșitul j: a preferat să reia poemul, 
să ne desene tragedia înfricoșătoa
re ascxnsă de vălul ce acoperea 
fata Moaeter Pierderea identității, 
trecerea la una nouă. Ingăîbenirea 
frunze; or si apropierea cu.e$ului« 
perspective iernii din toamna ce a 
imblinzit soarele, moarte și naștere 
— pe toate le trăia Keats fiindcă 
•In întunericul îmbălsămat* trăia 
orice element al naturii. Natura era 
In el. Dintre zei ia cintat cel mai 
mult pe Pan și Apollo-

Sonete, ode. poeme, tragedii, e- 
pistole, imnuri, balade... In Soma 
și poezie cerea .doar zece ani* pentru 
a se îmbăta cu versuri, cu Platon, 
cu frumosul. Nu i s-au dat și poe
tul John Keats a murit la Roma 
în februarie 1821 cînd avea doar 
24 de ani. Poetul odelor si al Iui 
Hyperion și-a întrerupt zborul îna
inte de a-1 termina, de a-I uri ți. 
,Ca un vultur bolnav cu privirea 
spre cer*...

ȘTEFAN AVADANEI

Ci, legănată de uitare 
Ea susură nepăsătoare

De strașnicul Chenar.

O I De s-ar intimpla așa
Cu-atîtea inimi frinte I 

Dar nu I Un drag trecut va sta 
Mereu să le frăminte ; 

Cînd nimeni pe pămint nu știe 
Vreun leac de inimă pustie, 
De-ar fi acestea să se scrie— 

S-ar scrie-n stih amar.

Strofe
In miez de iarnâ-n noapte grea, 

Copac preafericit,
Nu-și amintește creanga ta

De frunza-i ce-a pierit; 
Ci nd Miazănoapte-o viscolește, 
Ea nu se fringe-n-al lui clește

In mart să dea lăstar.

Cind geru-ți pune aspru strai, 
Fîriu cu trup de jad,

După seninul cer de mai
Nu-ți plînge unda-n vad :

Cind mă-nspâimint că voi pieri ’nainte 
De-a secera prin holda-mi de visare,

Să-mi văd cules belșugul din cuvinte 
In tomuri precum boabele-n hambare,

Gnd noaptea cat pe bolta instelată, 
In joc de nouri, semne de poveste

Și mă gîndesc că n-o s-ajung vreodată 
Să le pot toarce umbrele celeste ;

Și cînd presimt - minunea, ea de-o clipă - 
Că nu voi mai sorbi al tău descint, 

N-oi mai culege-a dragostei risipă,
Pe-al lumii țărm atunci, cu fruntea-n vînt, 

Stau pînă ce-n neant, fără hotar,
Și dragoste și glorie dispar.

Despre moarte
Să fie moartea somn cînd viața-i vis 

Și clipe dragi trec ca un abur lin?
Fugare desfătări - ce scurte ni-s I

Dar credem c-a muri-i supremul chin.

Și ce ciudat cum omul se agață 
De-un trei de iad, nu-și iese din cărare,

Nici nu-ndrăznește să-și privească-n față 
Ursita, care-i tot o deșteptare.

In românește de : STEFAN AVADANEI și 
ADRIAN PORUCIUC

comentar
DECENIUL DEZARMĂRII
Intensificarea primejdiei ce o reprezintă pentru Întreaga 

omenite cursa înarmărilor nucleare, precum și cu arme con
venționale, a iăcut ca în ultimii ani să asistăm la o sporire 
a cererilor reprezentanților opiniei publice, a unui mare nu
măr de guverne, partide și torțe progresiste din numeroase 
țări ale tuturor continentelor, de a se Începe negocieri de 
substanță asupia unor acțiuni concrete de limitare a arma
mentelor, de a se depăși faza declarațiilor verbale. Tot mai 
numeroase sînt glasurile care subliniază că bilanțul nego
cierilor din ultimii 25 de ani apare lipsit de consistență, 
intrucît cele cîteva acorduri de prevenire a înarmărilor — 
cu toată valoarea lor, desigur limitată — nu conduc la de
clanșarea unui proces real de dezarmare.

îngrijorarea manifestată apare pe deplin justificată, Io 
lumina sporirii permanente a cheltuielilor militare, ele avînd 
implicații deosebit de grave pe planul păcii și securității 
și afectînd în mod serios bunăstarea economică și socială a 
omenirii.

In ultimii 50 de ani, cheltuielile militare In lume au cres
cut de aproximatliv zece ori, în timp ce produsul social mon
dial a sporit de numai cinci ori. Intr-o perioadă de șase ani 
(1964—1969), în lume au fost cheltuite pentru arme și forțele 
armate 1-000 miliarde dolari, adică echivalentul a mai mult 
de doi ani de venituri ale tuturor celor 93 de țări aflate în 
curs de dezvoltare.

In 1970, cheltuielile militare pe glob au continuat să 
crească, atingîna cifra de peste 200 miliarde dolari. Ele re
prezintă 7 la sută din produsul mondial brut și depășește 
cu 40 la sută cheltuielile lumii destinate învătămintului. Media 
cheltuielilor anuale per soldat este de 7.800 de dolari, în timp 
ce pentru un copil de vîrstă școlară, din cei peste 1 miliard 
de pe întregul glob, se cheltuiesc anual numai 100 de do
lari.

La fiecare 24 de ore, în lume se Irosesc pentru arme Vi 
armate peste 500 milioane de dolari. Sustragerea acestei părți 
considerabile a avuției umanității din sfera activităților prOz 
duclive are loc în timp ce pretutindeni este nevoie toi 
mai multe mijloace materiale i umane pentru edificare pașnică 
și progres, în condițiile în care foametea în lume constituie 
o problemă a dezvoltării generale. Sîntem martorii unui dra
matic paradox : sute de milioane de dolari se cheltuieso 
zilnic pentru arme și armate si tot zilnic zece mii dintre 
semenii noștri mor din pricina foametei. Potrivit unei sta- 
ti^iici a F.A.O., 10—15 la sută din populația lumii este sub
nutrită, iar mai bine de jumătate suferă de un regim alimen
tar dezechilibrat, in țările în curs de dezvoltare, unul din 
cinci locuitori nu mănîncQ pe săturate, iar unul din doi, are 
o alimentație deficitară, sub aspect calitativ. Ne aflăm deoi 
la fața celei mai importante probleme din punct de vedere 
moral, social și economic a secolului nostru. Dar problema 
foametei nu este o racilă a naturii, ci a orînduirii sociale, a 
relațiilor care au permis apariția polului bogăției și belșu
gului pe seama celui al sărăciei șj mizeriei. Pentru istoria 
omenirii este o pagină neagră faptul că în vreme ce mase 
imense de oameni suferă cronic de pe urma foametei, în 
timp ce pămînturile așteaptă să fie mai bine valorificate, iar 
resursele alimentare nebănuit de generoase, cum ar fi mă
rile și oceanele, nu au fost înră fructificate, cheltuielile 
pentru înarmare au atins sume uriașe. Cu prețul unui singur 
bombardier, ce seamănă moarte în Indochina, s-ar putea asi
gura alimentele necesare într-o zi pentru 500.000 de oameni. 
Este imoral Și revoltător că în vreme ce la opt secunde 
moare un semen de-al nostru din pricina foamei, neavînd nici 
u. mijloc de a-și piocura cele strict necesare, în această in
fimă fracțiune de timp se cheltuiesc în Vietnam pentru uci
derea altor oameni, aproximativ 7.500 de dolari. Pe drept 
cuvin? specialiștii subliniază că cu cele 4.000 de miliarde de 
dolari cheltuițj de omenire pentru înarmare în aceste șapte 
decenii ale secolului nostru s-ar li putut asigura alimentarea 
întregii populații a globului pe această perioadă, lichidîn- 
du-se, totodată, criza de locuințe din lume.

lată de ce dezarmarea, una dintre cele mal acute proble
me nerezolvate ale vieții internaționale, se impune cu deo
sebire în centrul actualității. In acest dosar voluminos și 
vechi, cnut care l-am încheiat de curînd, a înscris un eve
niment particular — Deceniul dezarmării, In lumina rezolu
ție» speciale a O.N.U. din decembrie 1969. Țara noastră o 
contribuit la finalizarea acestei importante acțiuni, venind cu 
numeroase propuneri concrete la elaborarea programului De
ceniului dezarmării.

Ideea proclamării lui a fost determinată de dispioporțfa 
care există în prezent Intre volumul și durata negocierilor 
privind dezarmarea, pe de o parte, și rezultatele obținute, pe 
de altă parte. Mai mult, așa cum s-a văzut în ultimii zece 
ani, spirala înarmărilor a înregistrat ritmuri și proporții tot 
mai mari. In aceste circumstanțe, se impun adoptarea unor 
măsuri radicale de încetare a cursei înarmărilor, întreprin
derea unor acțiuni hoiărîte în direcția dezarmării, în primul 
tind a dezarmării nucleare, efectuarea unor pași concreți 
pentru diminuarea Și eliminarea, în cele din urmă, a perico
lului nuclear.

Coroborat cu cel de-al doilea Deceniu al dezvoltării, în
tâiul Deceniu al dezarmării vrea să plaseze evoluția societății 
In următorii zece ani pe două coordonate majore . securitate 
și dezvoltare. In lumea de astăzi, cîștigă tot mal mult teren 
convingerea că există un raport nemijlocit între dezarmare 
și securitatea popoarelor, orice progres pe calea dezarmării 
Și adoptarea unor măsuri efective în acest sens putînd de
termina întărirea climatului de încredere si de cooperare 
între țări. Raportul dintre dezarmare și progresul fiecărei 
națiuni apare și mal evident. Adoptarea unor măsuri efective 
de aezarmare ar elibera uriașe tondurl și resurse, acestea 
puțind fi transferate în sfera activității practice, productive.

Programul concret al Deceniului dezarmării trebuie să cu
prindă elaborarea unui tratat de dezarmare generală și corn- 
p.etă, ca obiectiv general. De asemenea, el trebuie să aibă 
în vedere adoptarea neîntîrziată a unor măsuri de trînare a 
cursei înarmărilor, încheierea unor acorduri privind interzi
cerea și distrugerea armelor nucleare și a mijloacelor de 
transportare a lor la țintă, interzicerea și lichidarea celorlalte 
arme de distrugere in masă (chimice șt bacteriologice), adop
tarea unor măsuri eficiente de dezarmare și securitate pe plan 
regional.

Proclamarea Deceniului dezarmării ilustrează, înainte de 
toate, preocuparea comunității internaționale de a se da un 
Impuls nou șl concret negocierilor de dezarmare. Reafirmînd 
înalta responsabilitate ce trebuie manifestată față de această 
importantă problemă a contemporaneității, tovarășul Nicola© 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, sublinia în cuvîntarea rostită la sesiunea ju
biliară a Adunării Generale a O N.U. • „Organizația Națiunilor 
Unite, conducătorii tuturor statelor, toți oamenii politici poartă 
o grea răspundere in fața popoarelor, o viitorului civilizației 
umane pentru eliberarea lumii de povara înarmărilor șl de 
coșmarul unui război atomic.

Trebuie să spunem cu hotărlre NU cursei înarmărilor, NU 
armelor nucleare /*.

RADU SIMIONESCU

cronica

sâptăminal politic, social, cultural
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