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COMUNA in celelalte pagini:

La 18 martie, toți cei ce muncesc, de pe toate me
ridianele, sărbătoresc un secol de existență a celui 
mai înalt ideal al proletariatului, intrat în dreptul său 
deplin de a-și conduce singur destinele. Idealul comu
nard a îost, este și va rămîne veșnic idealul fiecărui 
om de bună credință, conștient că fericirea sa înseam
nă fericirea cetății întregi. Umanismul desăvîrșit al 
acestui ideal a înflăcărat dintotdeauna masele, a de
venit credință, a devenit deviza cea mai mobilizatoare, 
exprimată prin cuvintele muribundului de pe barica
dele Comunei: libertate, egalitate, fraternitate — ape
lul cel mai tulburător adresat omului universal. 
.Cauza Comunei, scria Lenin, este cauza revoluției, 
cauza eliberării politice și economice depline a oame
nilor muncii, cauza proletariatului din lumea întrea- 
gă. Și în acest sens ea este nemuritoare". In istoria lu
mii 'această cauză a determinat lupta înflăcărată pe 
baricadele revoluțiilor popoarelor ce și-au cucerit, cu 
arma în mină, libertatea și egalitatea socială.

Idealul Comunei a incendiat timpul în numele su
prem al libertății Omului. Dar pentru ca omul să poată 
atinge libertatea este necesar să fie realizată însăși 
libertatea Istoriei. Acest fapt categoric al radicalității 
s-a deschis în lume datorită marxism-leninismului, prin 
realizarea unității indestructibile între teoria și prac
tica revoluționară — transformatoare a maselor con
dusă de partidul comunist al clasei muncitoare. Apa
riția primului stat socialist din lume prin victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, a consfințit deschi
derea omenirii într-o eră nouă, materializarea în prac
tică a comunismului. In numele adevăratei libertăți, a 
comunismului, lupta eroică a popoarelor a condus Ia 
biruința ideilor comunismului în 14 state, la realiza
rea sistemului mondial socialist care constituie astăzi 
forța fundamentală a contemporaneității. Fidelă princi
piilor și țelurilor comunismului, patria noastră. Repu
blica Socialistă România desfășoară, prin politica știin
țifică ă P.C.R., o vie și bogată activitate de edificare 
și afirmare creatoare a socialismului.

Comuna din Paris a ținut 72 de zile. Niciodată isto
ria nu a cunoscut orînduire de durată atit de scurtă 
dar atit de densă în frămintări, în transformări care 
vizau resorturile esențiale ale vieții economice, socia- 

» Ie și' politice. Este suficient să amintim reorganizarea 
► muncii cerută ca imperativ de Leo Frankel — unul 

dintre marii militanți ai Comunei: „Nu trebuie să uităm 
că revoluția de la 18 martie a fost înfăptuită de clasa 
muncitoare. Dacă noi nu facem nimic pentru această 
clasă, nu ,văd rațiunea de a fi a Comunei" ; reformele 
din învățămînt introduse de Vaillant care dau și as
tăzi principiile de bază ale învățămîntului modern: 
„Un învățămînt gratuit, obligatoriu și laic"; reformele 
din viața culturală artistică sub imperativul: „Atunci 
cînd statul se numește Comună, el trebuie să inter
vină In treburile artistice, făcînd acest lucru în nume
le justiției și libertății" ; — trecînd astfel peste mul
tiplele prefaceri în administrația noii orînduiri. Omul 
modern este surprins și cuprins de cea mai sinceră 
admirație pentru excepționalul zel reformator al ce
lor care, în numai 72 de zile, au reușit să zdruncine 
din temelii o organizare socială ce părea imuabilă. 
Se poate spune fără greș, astăzi, că, într-adevăr, Co
muna din Paris a însemnat pentru posteritate 72 de 
zile care au zguduit lumea.

„Săptămîna sîngeroasă" avea să pună capăt Co
munei. „Asaltul cerului", înăbușit în sînge, nu a fost 
o înfringere. Ea a fost semnalul care ă declanșat o 
amplificare a mișcării muncitorești internaționale, a 
fost o experiență izbutită din care Revoluția, socialis
mul științific și-a extras cele mai profunde învăță
minte. Comuna din Paris a rămas în Istorie simbolul 
celei mai impresionante solidarități a oamenilor mun
cii de pretutindeni. Pe baricadele Parisului și-au dat 
viața pentru apărarea Comunei revoluționari șl de- 
mocrați italieni, germani, polonezi, ruși, români, por- 

K tugbezi etc. Dar, așa cum a precizat Marx, Comuna a 
oferit „tuturor străinilor cinstea de a muri pentru o 
cauză nemuritoare.

Intre acești străini, Franța, oamenii muncii din În
treaga lume cinstesc memoria unor români ca D. 
Dobrescu, I. Cernătescu, C. Haralambie, precum și 
pe comunarzii români care au apărat fortul Issy și 
au condus cu pricepere artileria de la Montmartre. 
Sint pe deplin cunoscute acțiunile de solidaritate ale 
oamenilor muncii englezi, germani, italieni, americani, 
cu lupta înverșunată a comunarzilor parizieni, ac
țiuni ce reflectă ecoul profund pe care Revoluția pen
tru prima dată triumfătoare a avut-o In Europa și 
peste ocean.'

Astăzi, la centenarul Comunei, păstrăm un moment 
de reculegere pentru cei jertfiți, pentru martirii unei 
cauze mărețe șl nobile, ale cărei deveniri în realitate 
le simțim plenar în condițiile ascensiuni) rapide spre 
comunism — visul drag al celor care l-au înfăptuit 
atunci, doar pentru 72 de zile.

CRONICA

HONORS DAUMIER ; .Familie pe baricade* (detaliu)

Așa, priviți din apa depărtărilor noi sintem 
fructe de ceară străvezii ca cerul.
Focul ne ține loc de miez și ardem 
in sinea noastră, sărutind pămintul 
cu genele legănind apele, 
cu pleoapele in marmora luminii 
ochiul de timp modelind 
și-ntr-una focul - de-a atita dragoste - 
mai subțiri ne face, topindu-ne-n cuvinte. 
...Și Patria blind murmură peste cer 
și peste somnul nostru, blind ca un izvor 
lumini nesfirșite strecurîndu-ne-n suflet..

ochiul de timp
Și arborele crescu. El din totdeauna
in inimile noastre ca o sămință de lumină, 
era ochiul de timp înspre care 
lunecam prin propriul nostru singe.
Și arborele crescu. Noaptea-i simțim rădăcinile 
cum valuri blinde unduie prin suflet 
și știm că-n ramurile lui singele nostru 
mai pur se face coborind in fructe...

- VASILE MIHĂESCU

_______________>

ANCHETA CRONICII

Tradiție și inovație in
proza actuală

uviu leonte

cronica literară; Ion Băiesu-teatru

MIHAIL GRĂDINARU

gindirea poetică

MAGDA URSACHE

scriitori contemporani:
Cezar Baltag

I. HUMĂ

Marxismul și spiritualitatea 
românească

explozii
Să ieșim Ic zăpezile
Timpului tinăr
Care viscolesc cerbi
Și cimpii odormite-n sămință ;
Să dăruim fintini limpezi
Timpului ce se naște
In sete
Și explozii lunare de crini ;
Miine dimineață i
Vom fi mai adinei c-un mileniu
In imnurile timplelor. \

curat
Cit de curat, la naștere
Și sfint va fi fost acest tărim de lume 
Incit cu Luceafărul, tremurătorul 
Și-a inrudit rostul din nume ?

Ca norii, ca ploile, ca viscolirile
Trec anii mârmurindu-se vreme.
El,
De nici un pustiu, cu adine, 
Nu se teme.

Ci, vocea lumii prin anotimpuri 
E insăși strigătul acestui tărim 
Plin de geniu și cu Luceafăr, 
Mai inainte de Râmi...

ION CRINGULEANU



jurnal

AMINTIRI PE ZAPADA
In copilărie zăpada mi-a adus destule zile nenoro

cite. De pildă, o întîlnire între patru ochi cu un coleg 
de școală care repeta — nu știu ce clasă de mai mulți 
ani și care se specializase în a da pumni și picioare. 
Mă ura pentru că nu-i suîlasem o dată la lecție, mi-o 
pregătea de mult și, m-am întîlnit cu el pe o cărăruie, 
între adevărați munți de zăpadă (pentru înălțimea noas
tră de atunci). M-a tăvălit cumplit, ca un tîlhar, rîzînd 
tot timpul. Aș ii putut să-l apuc și eu de-o ureche, sau 
să-mi înîig mîinile în claia lui de păr, dar îniățișarea-i 
grosolană, fălcile acelea aproape pătrate și mai ales ochii 
de pui de fiară, m-au paralizat de cum l-am întîlnit. Nu 
l-am mai putut ocoli, cărăruia era atît de îngustă încît 
aproape că m-am aruncat cu disperare în brațele lui. 
Poate un pumn plasat în ficat, sau numai frica mi-a 
provocat o greață, ce, în amintire, se amplifică îngrozitor, 
de cile ori rememorez clipa aceea sînt aproape de spasm 
și trebuie s-o alung repede.

Așa m-am întîlnit acum cîteva zile, în capitală, pe 
o cărăruie asemănătoare ca cea din copilărie, cu un 
ins ce este adus în fiecare zi cu mașina la slujba lui 
importantă (sau vine cu mașina personală). Zăpada că
zută noaptea blocase accesul mașinii pînă la scară și 
insul respectiv se strecura ca și mine pe cărăruie, ferin- 
du-și servieta impecabilă de zidurile albe. L-aș fi ocolit, 
M-aș fi aplecat să-mi deznod și să înod la loc un șiret 
de la pantof, sau aș fi scos ziarul, mi-aș fi ascuns fața 
cu el, dar acum nu mai era posibil. Mi-a întins 
o mînă plăcută, ca de femeie, cu palma jilavă, apoi m-a 
bătut pe umăr: — Ce mai faci, prietene ? — și m-a 
tras după el pînă la scară, n-am mai avut puterea să 
mă opun, era aceeași paralizare ca în copilărie, colegul 
meu, bătăușul, parcă îmi sufla în ceafă și insul era 
gata să vină. — Bine, i-am zis eu, in timp ce el îmi 
alungă cu un bobîrnac un fulg de pe reverul paltonului. 
Ce mai scrii ? Mormăi ceva, întrebarea asta n-o pot 
suferi, mai ales cînd o pune unul ca eL Nu-i mulțumit 
și începe să-mi vorbească despre curaj, despre grija lui 
față de unui ca mine, iar eu îi mulțumesc, căutind dis
perat în jur, pe unde să dispar. Curajul față de oameni 
și grija față de ei. Formidabil subiect!...

Stau și-l ascult, stau neclintit, și-mi simt picioarele 
cum amorțesc. Mai încolo, portarul a ieșit și stă și el 
la fel ca mine, privindu-mă cu un nemaipomenit respect. 
Este gata să-mi zîmbească. acum, în prezența șefului 
său, fiindcă mai înainte m-a lăsat să aștept vreo zece 
minute, aranjîndu-și hîrtiile pe masă. Curaj ! — zice 
insul de lîngă mine, și mă bate iar pe umăr. Cuvintul 
sună ciudat în gura lui, ca și celălalt; grijă. Ca și cum 
el ml-ar scrie cărțile, ar avea grijă să-mi aerisească în
căperea cînd se umple cu fum de țigară, sau mi-ar aduce 
cafeaua, spunîndu-mi că este totuși prea multă, că infarc
tul a coborît pe la patruzeci de ani și alte asemenea griji. 
Stau și-l ascult, îl ascult paralizat ca în copilărie, 
pe colegul meu, cel care m-a tăvălit cumplit în 
zăpadă, și nu sînt în stare să-i spun : Las-o baltă, omu
le, mai știm noi cîte ceva / Mi se pare că a trecut o 
oră, dar în realitate s-au scurs doar cîteva minute, insul 
nu-și poate permite să-și Irosească timpul. II știu doar 
cit mă urăște pe mine și pe alții ca mine, dar numai 
nenorocita asta de zăpadă mă împiedică să—i întorc spa
tele, sau să-i pun și eu o întrebare: nu mă interesează 
dacă îți place despre ce scriu și cum scriu, nu te în
treb dacă mi-ai citit cărțile, nu mă interesează, vreau 
să știu de ce urăști așa, în general ? Pentru că vor
bești acum de dragoste și respectul dintre noi, așa zici 
— noi! — și despre curaj și griji... Mai încolo, cînd 
vei îmbătrîni (fizic) vei începe să scrii amintiri, vei pune 
în circulație memorii stupide ca multe alte asemenea 
cuvinte tipărite, și, unul ca mine, păcătosul va afla 
atunci cît l-ai iubit, cît l-ai stimat ș.a.m.d.

Ii văd mina întinsă și i-o string ușurat, în sfîrșit 
pot să plec. Dar el mă strigă din nou, a uitat un amă
nunt, dar amintirea aceea din copilărie acum e atît de 
puternică, încît îl las sigur, cu mina întinsă, dezonorat 
în fața portarului lui. Ciudat, amintirile mele se conver
tesc de cele mai multe ori într-o atitudine de nepoli- 
tețe, aproape de obrăznicie. De aceea le prețuiesc atît 
șl mă întorc mereu la ele.

îmi amintesc că cel care m-a tăvălit în zăpadă era 
un copil laș. In prezența întregii clase, n-ar fi îndrăznit 
să se atingă de nimeni. Ne pîndea pe fiecare în parte și ne 
altoia cînd eram singuri, în imposibilitatea de a ne 
apăra sau a cere ajutor de undeva. Nu știu cum a 
evoluat, dacă a devenit apoi un laș adevărat. Un laș 
în sensul că între patru ochi te mîngiie, iar în lipsa ta. 
ascuns sau public, îți administrează pumni și picioare 
Oricît l-aș urî pe copilul acela, colegul meu, repetentul 
și bătăușul, îi respect pumnii dați pe față, atunci cind 
darima cu mine zidurile de zăpadă. De fap nici nu-1 
urăsc, pumnii Iui mici îmi aduc aminte cît de veni
noase sint marile mingîieri.

CORNELIU ȘTEFANACHE

„RUMANIAN STUDIES”
Primim din Illinois (S.U.A.) un 

deosebit de interesant volum cuprin- 
zînd „Rumanian studies”. Editat și 
redactat de Keith Hitchins (Univer
sitatea Illinois), Gretchen Buehler 
(Universitatea Indiana), Philip Eidel- 
berg (Universitatea Rutgers-Newark), 
Richard Todd (Universitatea Wichita) 
și Glenn E. Torrey (Colegiul de 
stat Kansas), volumul înmănunchează 
studii aparținînd unor cercetători 
din România și din S.U.A. Barbara 
Jelavich (profesoară de istorie la 
Indiana University) este preocupa
tă de „Dubla alegere a lui Alex. 
Ioan Cuza" ; Philip Eidelberq (profe
sor de studii europene la Newark) 
cercetează aspecte ale politicii agra
re în România anilor 1900—1916 ; 
Richard Todd semnează studiul 
„Arheologie și istorie Ia Histria* — 
în vreme ce Dan Berindei, Mircea 
Zaciu, Petru Comarnescu, Ștefan 
Pascu și Paul Simionescu își aduc 
o substanțială contribuție redactind 
studii consacrate istoriei României 
ori unor personalități marcante ale 
culturii noastre (Camîl Petrescu. 
Brâncuși). Dincolo de soliditatea stu
diilor ca atare, se cuvin remarcate 
condițiile grafice deosebite in care 
a fost editat acest frumos și re
prezentativ volum.

0.1. f. „CARTEA”
La cea mai mare librărie din fă

rașul Bo'oșani *e poete constata 
cu surprindere că lipsesc toate ti
tluri ie din producția edUo'ială a 

uni mii" in 1970. Responsabilul în
cearcă si ne convingă că ... anul 
trecut editura ieșeană n-a existat ! 
Solicităm lista de comenzi pe 1971 
și constatăm că. din punctul de 
vedere al aceluiași elevat respon
sabil, .Junimea* a început să 
xisle. dar... numai pe jumătate : 
cea mai mare librărie dintr-un oraș 
capitală de județ nu a comandat 
nici un exemplar din volumele de 
poezie ce vor apare tmul acesta ! ! 
.A. lucrurile s-au rezolvat- — ne 
consolează inocentul responsabil — 
„ara fost obligati de C.LD.C Su
ceava sâ comandăm cîteva exem
plare".

Scurt și cuprinzător.

MANUSCRIPTUM
Revista Manuscriptum condusă de 

academicianul Perpessicius este un 
excelent instrument de lucru pentru 
criticul și istoricul literar care in
tenționează să se documenteze asu
pra unui scriitor, să epuizeze o 
temă de studiu sau să rectifice «- 
numite date, să facă, cu un cuvînt, 
muncă de biograf sau exeget. Re
vista și-a ciștigat un bine meritat 
prestigiu datorită utilității ei practi
ce, imediate, prin valorificarea tex
telor inedite, prin publicarea unor 
pagini necunoscute din viata scrii
torilor români și străini. Respectin- 
du-și programul, clar exprimat $> 
urmat cu mare strictete (.Accentul 
periodicului nostru cade așadar pe 
tipărirea documentului literar, pe 
care il introduce în circuitul cul
turii de specialitate, ce singură ea 
este chemată să-I înregistreze Și să-l 
valorifice"), Manuscriptum oferă și 
in nr. 2, 1971, un bogat material
de referință pentru istoria noas
tră literară. Este un remarcabil nu-
măr al redescoperirilor clasicilor, a 
unor 
cute 
doar 
general : 
doreanu, Cum am scris 
corespondența aparținînd
Blaga (Revelația corespondenței de 
Nicolae Florescu), Panait Istrati, 
Marcel Proust, C. D. Gherea, Ion 
Minulescu șa. Textul scrisorilor 
inedite este însoțit de comentarii 
judicioase și cu informații la zi asu
pra subiectelor discutate. Critica tex
telor corectează 
rile de istorie 
date si hume 
tei mai cuprind 
terial iconografic, 
fișier bibliografic, o
face cunoscut cititorului creșterea 
colecțiilor etc. Manuscriptum se a- 
nunță ca una dintre cele mai se
rioase și interesante reviste de in
formație istorico-literară, un perio
dic de o inaltă și binevenită ținută 
academică.

laboratoare de creație necunos- 
publicului. Spicuim 
cîteva texte de un 

conferința lui 
Cum am

din sumar 
interes mai 
Ionel Teo- 
Medelenii, 

lui Lucian

mai 
literară, 
noi.
un

totdeauna ero- 
comunică 

Paginile revis- 
interesant ma- 
autografe, 

rubrică
un

care
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NE-A RĂMAS BRONZUL
Cerbii carpatini migrează spre 

nord, dorind probabil o întîlnire cu 
etanii și renii. Aurul acestui festi- 
vai a plecat în Suedia, argintul în. 
Cehoslovacia, nouă rămînîndu-ne 
bronzul. Subiectivismul sau patrio
tismul local, cum vrem să-l numim, 
parcă întocmise un alt clasament, 
dorind (acesta e cuvîntul) pentru 
Corina, pentru Cătălina, pentru 
Ruxandra un trofeu cît mai con
sistent. Și a venit, duminică sea- 
ta, hotărî rea juriului trezindu-ne la 
obiectivitate.

Recapitulînd desfășurarea pe zile 
a concursului, stînd strîmb și ju
decind drept, putem ajunge la une
le concluzii certe și îmbucurătoare. 
In primul rînd ele țin de nivelul 
general al candidaților veniți la 
Brașov, nivel excepțional de astă 
dată, începînd cu marea cîștigă- 
toare Ann Louise Hannson și ter
mini nd să zicem, cu mezina Ru- 
xandra Ghiață, și în al doilea, de 
competența si exigența juriului, de 
asemenea, fără cusur de astă dată, 
Toate trofeele au revenit pe merit, 
calitățile celor aflați în luptă fiind 
cîntărite cu o balanță scutită de 
orice influență ... terestră.

Ambele condiții sînt menite a spori 
prestigiul acestei competiții inter
naționale care exercită an de an 
o atracție crescfadă. Cînd irlande
zul Dickie Rock nu găsește obositor 
să cînte la Brașov, să plece aca
să pentru un spectacol de televiziu
ne șj să revină cu sufletul la gu
ră pentru a primi, fericit, în decorul 
carpatin, premiul acordat, indife
rent de valoarea acestei recompen
se. și cînd Dalida nu precupețește 
nici un efort venind cu avionul pînă 
la Arad și apoi în expediție ... po
lară prin nămeți, spre a fi pre
zentă totuși pe scena de la Bra
șov, e limpede că festivalul acesta 
înseamnă ceva In Europa, așa cum 
recunoștea cîndva și Kalinka : „du
pă ce ai fost remarcat la Bra
șov ești cineva în Europa".

Sub acest titlu, regizorul Lucian 
Giurchescu, director al Teatrului de 
Comedie face o binevenită și înțe
leaptă pledoarie pentru pluralismul 
modurilor de expresie teatrală ; „In
diferent de haina în care îmbră
căm afirmațiile noastre, tendințele 
totalitariste, intențiile de impunere 
a unei singure forme, a unei unice 
modalități, subînțeleg un sentiment 
de frică nemărturisită față de po
sibila contradicție". Autorul aminteș
te și un „decalog" al spectacolului 
„ultramodern”, ale cărui porunci sînt 
prea fidel respectate (spirit de imi
tație și dorință superficială de a 
ieși din comun !), trecînd din spec
tacol în spectacol. Este acuzat, cu 
alte cuvinte, mai ales epigonismul. 
Fiecare artist trebuie să se găseas
că pe sine, apoi să creadă „cu 
fanatism" în idealul său. Dar a se 
găsi înseamnă ceva mai mult (dacă 
nu contrariul) lui a împrumuta, a 
imita, și fanatismul uman este .ra
țional", pentru că omul .nu poate 
avea un fanatism visceral, ci unul 
filtrat prin inteligență, amendat de 
cultură". Că sîntem de acord cu

afirmațiile lui Lucian Giurchescu, în- 
tr-un moment cînd modalitățile prea 
„se fac" în sensul că se copiază 
precum modelele de fustă sau de 
pantaloni, șj prea puțin se impun 
printr-o elaborare mai profundă, ori
ginală, nu mai este nevoie s-o spu
nem. Că apreciem consecvența aces
tor puncte de vedere, dacă ne re
ferim la spectacolele regizate de 
Lucian Giurchescu, o spunem acum. 
Cu atît mai ciudată ne apare a- 
t'unci procedarea (de care s-a mai 
vorbit) a unui regizor care, punînd 
în scenă „Arca bunei speranțe" la 
Teatrul de Comedie, disprețuiește 
modalitatea de expresie a autoru
lui și semnificația umană a piesei, 
remoreînd spectacolul la convoiul 
cu multe atașe al unei modalități 
respectuoase față de acel decalog 
al ultramodernității, ironizat de 
Giurchescu pe drept cuvînt. Or, poa
te, între Giurchescu-regizorul și 
Giurchescu directorul există un dez
acord de modalități ?

P Ă C A T!...
Cine o fi avut idee a reluării for

mulei „Incoruptibililor" într-un se' 
rial pentru cei mici — că cineva 
trebuie să o ii avut, totuși — 
are posibilitatea să urmărească pe
riodic, pe micul ecran, urmările de
plorabile ale unui asemenea gest. E 
vorba, firește, nu de idee în sine, 
ci de modul în care a fost aplicată, 
termenul „rudimentar" nereușind in 
acest caz să depășească o aprecie
re eufemistică a faptului conside
rat. Pentru că totul, începînd cu 
scenariul și terminînd cu regia, ține 
de un cras diletantism al gîndirii 
cinematografice. Drept urmare, nr 
se înfățișează un univers uman con
stituit ad-hoc, cu singura funcție de 
a servi (în ce fel ?) morala fabu
lei : unul sau mai multi excroci fu
ră (ca un sau ca niște ageamii) o 
mașină sau monedele de 25 de bani 
de la primul telefon public dispo
nibil ; unui sau toți micii imba
tabili descoperă cu matură perspica
citate ticăloșia și se angajează me
todic încruntați în direcția în care 
conflictul duce (hilar de simplu) că
tre demascarea ticăloșilor • conform 
regulilor jocului, toți se dau cu 
zel în spectacol, ticăloșii demon- 
strînd public, prin gesturi, rînjete, 
țipete, priviri viclene etc., cît sînt 
de ticăloși, iar imbatabilii, prin ° 
recuzită adecvată — cît sînt de 
imbatabili. Și — atunci cînd tică
loșii nu fac decît tot ceea ce tre
buie pentru a se trăda, iar imba
tabilii — tot ceea ce trebuie pen
tru a mima că numai bănuiesc ce
ea ce de la bun început e evi
dent, conflictul rămîne practic fără 
substanță, iar povestirea — fără 
sens și fără finalitate. Mai pe ro
mânește, fără noimă.

Păcat de bani, păcat de pelicu
lă. păcat de idee. Care idee, îna
inte de a trece prin capul cuiva, 
era, probabil, total nevinovată. A- 
bia după aceea, coruptă, a decăzut 
pînă la nivelul la care a ajuns 
datorită amintitului serial.
Așadar, adevăratul vinovat e altul. 
In ce ne privește, bănuim că se află 
chiar printre semnăturile de pe ge
nericul filmului. A-l depista, iată 
o problemă demnă de toti imba
tabilii.

Care au mai mult decît întemeiate 
motive ca să se răzbune.

NOTĂ
Nota asupra ediției la volumul : 

Tudor Vianu. Scriitori români. Edi
tura Minerva. (îngrijit de Cornelia 
Botez și Pompiliu Mareea), cuprin
de, printre altele, o listă a erorilor 
.excesive’ dintr-o culegere anteri
oară din același autor (Studii de li
teratură română), apărută la Editura 
didactică și pedagogică. Epuizați, se 
vede, de efortul de a deoista gre
șelile de tipar ale ediției incrimi

nate, noii editori ai studiilor de 
istorie literară semnate de Tudor
Vianu nu au mai putut suprave
ghea cu toată atenția propria lor
ediție. Rămîne, deci, în sarcina unui
viitor editor corectura ediției re
cente, în sprijinul căruia venim și 
noi cu indicarea cîtorva erori la 
fel de „excesive" : „obiceiul pro
priu al paginilor de față” în loc de 
„obiectul ..." (I, 239), „Forma lirică
să fie ..." în loc de „nu trebuia 
să fie ...“, „Heresianum" în loc de 
„Theresianum" (I, 22), „conlocuito
rii" în loc de „conlocutorii” (II, 
196), „leternellement jeune" în loc 
de „Leternellement ..." (II, 245) si 
alte numeroase mici pozne tipografi
ce. La pagina 307 (vol. I), după ul
timul rînd mai lipsește, probabil, 
unul, pentru că fraza e fără sens. 
Cîteva date • studiul lui Maiorescu 
Comediile d-lui Caragiale nu putea 
să apară în 1866 (I, 4'09) cînd co
mediile nici nu erau încă scrise ; 
P. P. Carp, născut în 1837, nu pu
tea ține un discurs în ... 1822 ș.a.

CHESTIONAR
In vederea alcătuirii Arhivei de 

folclor a Moldovei și Bucovinei, 
Centrul de lingvistică, istorie litera
ră și folclor, din cadrul Filialei Iași 
a Academiei R. S. România, a edi
tat de curînd un amplu Chestionar 
folcloric și etnografic generai, pe 
baza căruia vor fi întreprinse' in
vestigații amănunțite, prin anchete 
directe și indirecte în cele opt 
dețe ale Moldovei.

Chestionarul, întocmit de cercetă
torul științific I. H. Ciubotaru. are 
un pronunțat caracter monografic. In 
nouă capitole sînt însumate peste 
1200 de întrebări referitoare Ia com
ponentele de bază ale culturii popu
lare : Credințe și superstiții. Medi
cină populară, Obiceiuri rituale, O- 
biceiuri calendaristice, Folclor lite
rar, Portul popular, Arhitectura 
populară etc. Chestionarul mai cu
prinde trei fișe model (a informa
torului, a localității și a colabora
torului) precum și o scrisoare meto
dică — adresată colaboratorilor ex
terni — în care se dau Indicații 
privitoare la modul de pregătire 9i 
desfășurare a anchetei. Anchetele 
folclorice indirecte urmează să fie 
realizate de aproximativ 1800 de ca
dre didactice și alțl intelectuali din 
Moldova, cărora le-a fost trimis de
ja chestionarul.

Cercetătorii care alcătuiesc colec
tivul de folclor al Centrului vor 
efectua anchetele directe și totoda
tă vor verifica, prin sondate, re
zultatele anchetelor indirecte, re
zultate ce vor fi completate prin în
registrări sonore, filme, diapozitive 
și fotografii.

N. IRIMESCU

[RATĂ
In nota intitulată .Bietul Nea-gu !*„ 

în numărul de săptămîna trecută, 
printr-o neglijență a paginației, s-au 
intercalat cîteva rînduri dintr-un alt 
material.

Cerind scuze cititorilor, reprodu
cem fraza corectă : „Dar, de aici 
înainte, duioșia pe care ne-o inspi
rase Ia început preopinentul nostru 
se transformă într-un penibil senti
ment de jenă**.

Intrucît în convorbirea cu N. Ma- 
n ol eseu, apărută în revista noas
tră (nr. 10—”71) s-au strecurat cîte
va .inadvertențe" tipografice, ru
găm cititorii să îndrepte după cum 
urmează :

In col. a Il-a, înainte de „G. P. : 
Ce caută etc." se va citi : .intrucît 
N. M. a răspuns comasat la cîte
va întrebări, le transcriu ca atare», 
în lanț'.

0 PROPUNERE DE AUR (ex aequo)
A venit iarnă cu fotbal, cu junghiuri, cu 5—1 și cu alte 

alea. La asemenea vreme de restriște, cind arbitrii de tușă 
inoată prin troiene, cind portarii, rebegiți, visează țuică fiartă 
și o cadă de baie cît tot universul, cind din tranzistoorele 
bocnă picură în contratimp melodia optimistă despre primă
vara in care .n-o să ne înghețe,/ nasul și picioarele’, pe o 
asemenea vreme bună de mers cu capra, pe mine m-a fulgerat 
o idee core s-ar putea să-mi aducă premiul Nobel pentru gaze
tărie sportivă. De ce ne încearcă uneori atîta amărăciune în le
gătură cu fotbalul românesc ? De ce atitea oase rupte, suflete 
chinuite, contestări și reclamații ? Din pricina sistemului gre
șit in baza căruia a fost edificat întregul campionat. Mai exact 
spus, din pricina ideii ciudate și nedemocratice de a se desem
na o singură echipă campioană. Ce, sîntem la „Eurovision" ? 
Și mai falimentar mi se pare sistemul retrogradării ultimelor clasate. 
De ce retrogradare? Ce, sîntem la școala elementară, cu repe- 
tenți, corigențe și „banca măgarilor”? Stimați cititori, sînt sigur 
că sistemul pe care am de gind să-I propun în cele ce urmea
ză vâ va merge la inimă și va ajunge rapid de notorietate in
ternațională, aducînd faimă autorului și pace stadioanelor.

Propun să înlocuim Federația cu un juriu. Președintele 
poate fi ales printr-un larg referendum, dar eu v-aș propune 
să nu ne complicăm și să-l numim direct pe ing. Economu : 
este atît de neutru, încît nu participă la nici o reacție. Acest 
juriu ar urma sâ decemeze în fiecare an o serie de premii. 
Cam așa :

— Mențiune pentru popularitate ; „Progresul*
- Mențiune specială pentru popularitate (ex aequo) : „Pro

gresul"
— Mențiune excepțională pentru popularitate : „Progresul*
— Mențiune pentru tinerețe: „Farul"

— Premiul municipiului Cluj : „C.F.R." Timișoara
— Premiul municipiului Timișoara : „C.F.R." Cluj
— Premiul „Cursaru* pentru intransigență : „Steaua"
- Premiul Ministerului Sănătății : „F. C. Argeș"
— Premiul de consolare oferit de O.N.T. : „Rapid”
- Premiul de consolare oferit de revista „Fotbal" : U.T.A.
- Premiul pentru fair play (în achiziții) ; „Dinomo"
- „Jambiera de bronz” (ex aequo) ; ,S. C. Bacău", „Uni

vers it." Craiova
- „Jambiera de argint" (ex aequo) : „Petrolul", „Steagul 

roșu"
- „Jambiera de aur" : „Universitatea" Cluj (fiindcă are tri

bunele orientate spre N-N-E și Someșul curge de la deal spre 
vale).

Nu găsiți propunerea colosală ?

Citind „Cronica" (mai puțin rîndurile prăvălite brambura 
în pagină), aflu că caricaturistul (cacofonia n-am putut-o evita) 
Neagu Rădulescu s-a interesat, în stilul său caracteristic (vezi 
„Sînt soldat și călăreț", „Neață în concediu”, „Matisse") de să
nătatea subsemnatului. Totul a pornit de la notă pe care n-am 
scris-o eu, dar care, vă asigur, aș fi scris-o din toată inima dacă 
mi se oferea prilejul. Mulțumesc „Cronicii" pentru că s-a ostenit 
sâ-mi ia apărarea și sc mă scoată din cauză, deși, ca să vă 
spun drept, oboseala e zadarnică. Neagu face parte dintre 
indivizii care, dacă le arăți c-au pus virgula între subiect și 
predicat, îți replică „bâ, deșteptule, vezi că te înșeală nevosta", 
dialogul devenind, automat, și imposibil și inutil.



laurențiu 

Fulga: 

Moartea 
lui Orfeu

Romanul lui Laurențiu Ful
ga este o stranie elegie a e- 
xistenței și a mortii trecută 
printr-un coșmar al unei hi
persensibilități. E un bocet 
înflorit prăpăstios de dramatic 
pe marginea sterilă a nepu
tinței de a te salva de timp, 
de moarte, de a te împotrivi 
total condiției umane. Toată 
valoarea compoziției stă în 
extraordinara tensiune a na
rațiunii. în halucinantul si 
densul dialog care se con
sumă între existentă și ne
ființă; într-o estetică a mon
tajului care frecventează Di
nă la abuz repetiția ca efect 
inepuizabil al ideii de destin, 
de nepotrivire a ceea ce 
este real si a ceea ce este 
ficțiune, memorie suprasolici
tată. Ecranul romanului, atît 
de neliniștit, atît de supus u- 
nui viforos spațiu existential 
se umple de obsesia pierde
rii Horației, personaj enig
matic. fascinant, de realita
tea rememorărilor, de un se
cret si voluptos sentiment al 
vinovăției. Este o confesiune 
care însumează o temă, dat 
mai ales un ceremonial al 
experiențelor limită. Roman
cierul derulează un film e- 

^metitor al percepțiilor care 
se dezvinovățesc de ideea de 
refuz al uitării, de experien
ță care a reorganizat o nouă 
durată a existentei. Totul 
trebuie spus, totul trebuie co
municat pe de-a-ntregul, to
tul trebuie mai cu seamă re
memorat. Sculptorul își re
povestește viața și reprezintă 
un tipic personaj care ascul
tă de memorie. Ea poate ti 
definită ca un coșmar și o 
rană totdeauna deschisă : „Nu, 
nu se mai poate suporta, me
moria e cel mai cumplit lu
cru cu rare ne-a împovărat 
natura". Memoria nu uită ni
mic, nu lasă nimic fără să nu 
fie adus la suprafață ca rea
litate, adevăr sau minciună. 
Romanul opune și o rezisten
ță, provoacă și o dificultate 
de a fi parcurs. Prolixitatea, 
sufocanta scriitură este curat 
faulkneriană (p. 38—42). Lau- 
rențiu Fulga dă drumul unui 
șuvoi, unei cascade de cuvin
te care vin, curg fără înce- 

*tare, neguros, dezmățat, cu o 
vitalitate enormă. Rațiunea 
lor de a fi este dictată de o 
copleșitoare dramă existen
țială. $i în acest flux de mis
terioase și demonice explozii 
subterane, se ivesc, brutal, 
fără putință de a fi neglijate, 
nedefinite, ideile, reflecțiile 
morale și filozofice. Ele au o 
singură justificare : sunt un 
răspuns limpede, direct la vi
na personajului, această „pa
săre bolnavă" care își coboa
ră inima și sufletul în con
tradicție, în neliniște și exces 
de rememorare. Romanul este 
simfonia traqică a unei exis
tente măcinate de două cri
ze : una a creației și una ero
tică, amîndouă supravegheate 
de o luciditate ieșită din co
mun („Fiindcă simt nevoia 
să mă îmbăt de moarte, dar 
știu bine că n-o să mă îmbăt, 
Sunt prea lucid, și luciditatea 
asta o să mă piardă"). Ro
mancierul nu narează în în
țelesul clasic, ci dramatizea
ză totul, ridică faptele pînă 
la semnificația fundamentală 
și de acolo le contemplă cu 
o privire grea de îndoieli ca
re restituie o metamorfoză 
morală excepțional de bine 
regizată. Timpul este un ex
traordinar personaj al nega
ției și al dilatării monstruoa
se, neobișnuite. El este ima
ginea realului și a ficțiunii, 
durata verosimilă a identifi
cării cu senzația de dezorga
nizare, de perpetuu coșmar, 
de intensificare a obsesiei.

Toate personajele lui Lau
rențiu Fulga au conștiința 
condiției lor pe care nu și-o 
„sentimentalizează" deloc, li
na dintre cele mai frumoase, 
mai tulburătoare pagini ale 
romanului, dusă pînă la înăl
țimea unei excepționale înțe
legeri a destinului, cu acor
duri de simfonie beethove

niană este aceea a descope
ririi bolii de care se stinsese 
ca o luminare și Horația și 
iin tînăr, la doctorul care nu-i 
putuse salva. Este o accepta
re simplă, netulburată de ni
mic, anonimă și ceea ce dă 
textului vraja unui ritual ve
rosimil, neîmpovărat de ex
cese retorice este dialogul 
care dovedește posibilitatea 
realității de a răspunde con
diției umane :
„ — Cum să vă înțeleg mai 
bine ?

— Peste o oră am tren spre 
Constanta, și de la Constanta 
iau trenul de Mangalia, voi 
coborî undeva la întîmplare, 
la o cherhana, voi aștepta să 
să se lase noaptea, și voi fu
ra o lotcă, voi porni cu ea 
in larg, ș-acolo în larg, fiind
că nu vreau să se facă expe
riențe pe mine, fiindcă mi-e 
groază de durerile care m-ar 
aștepta, fiindcă vreau să-i 
scutesc pe ai mei (nevasta, 
copiii) de spectacolul unei 
astfel de morți, și nimeni, ni
ciodată, nu va ști în ce chip, 
dumneata ai să taci, sper, ju
ră că !

— Vă jur, domnule doctor!
— Și nu-i mai cinstit așa ?
Da, sigur, e o soluție, au 

apelat la ea atîția alții înain
tea lui, de ce să-l condamn ?, 
și cu ce este el mai laș decît ?, 
poate că și eu, dacă, și a- 
tîta vreme cit medicii n-au 
curajul să ne scutească de 
dureri, oferindu-ne mai repe
de moartea, boala asta e prea 
degradantă ca să merite să 
faci pe viteazul. Hei, tu, o- 
mule al acelei femei, si tu. 
Horația. sunteți mulțumiți ?, 
ce repede vi s-a făcut drep
tate ?, dacă asta se cheamă 
dreptate, lua-o-ar dracu s-o 
ia !

Și niciodată n-am simtit mai 
acută nevoia să mă îmbăt, să 
mă tăvălesc în mizeria con
diției mele, și pe doctor să-l 
tîrăsc în mocirla asta, dar 
doctorul refuză să mai bea.

— Ce pot să fac pentru 
dumneavoastră, domnule doc
tor?

Are un zîmbet ciudat, și 
ochii lui capătă o lucire subi
tă :

— Dacă vii vreodată la ma
re, roagă un barcagiu să te 
ducă în larg și lasă în larg 
o floare pentru mine, da ?“

Filozofia romanului (....caut 
filozofia care să mă îm
pace cu condiția mea tragi
că, să mă protejeze contra 
condiției mele tragice...*) stă 
în recunoașterea limitei crea
ției și a condiției de artist 
care nu-și desăvîrșește opera 
(„Ci limita la care ai ajuns 
în creația dumitale, neputin
țele dumitale de a sparge a- 
ceastă limită") decît prin sa
crificiu și o intensificare a 
dramei, prin impulsurile de 
natură erotică („De cîte ori 
îmi mușcam pumnii și-mi 
blestemam soarta, umilit că 
materia mă înfruntă și despe
rat că nu reușeam s-o do
min, apelam de fiecare dată 
la tine și-mi regăseam dato
rită ție puterea s-o iau mereu 
de la capăt. De mă ucidea re
zistența materiei, necunoscu
tele ei, înviam prin tine. Dar nu 
cumva acum, tu fiindu-mi luată, 
mi se ia și ultima șansă de 
a mă realiza, de a dura ne
pieritor prin ceva?"). Nara
țiunea lui Laurențiu Fulga 
este înflorită de maxime, de 
reflecții („Eternitatea e in
compatibilă cu ideea de anar
hie") care dau romanului (bi
neînțeles, nu în totalitate), un 
chip de discurs programatic 
filozofic, însoțit de patetism, 
de o retorică care uneori dez
avantajează ideea de epic.

Moartea lui Orfeu este po
ema narativă care ascultă de 
o singură realitate posibilă: 
autenticitatea estetică și cred 
că acest roman, răvășit de 
expresionism, de erupții sub
terane, de obsesii ale condiți
ei artistului i-ar fi plăcut în 
mod deosebit lui Camil Pe
trescu.

Octav Șuluțiu: G. COȘbllC
„Azi, pare-se, Coșbuc nu se 

mai citește. Fără îndoială că 
lucrurile trebuie să se în
drepte, că o critică, deloc 
retrogradă, trebuie să lege 
generațiile între ele și să 
indice punctele trainice. Da
că printre poeții mai vechi 
unul este nedreptățit, aceia 

este Coșbuc". Rîndurile lui 
G. Călinescu sînt din 1937 și 
stau și acum cu hotărîre în 
picioare. Cine se mai des
coperă estetic în poezia lui 
G. Coșbuc ? Iată o întrebare 
la care critica devine mută 
și dă semne de împotrivire, 
de iritare. După Ion Barbu 
și Tudor Arghezi, după Lu
cian Blaga și Al. Philippide, 
cine își mai întoarce privi
rea la opera Iui G. Coșbuc ? 
Proiesorii de liceu care îl 
analizează după tipic: temă, 
conținut, mijloace artistice, 
mesaj etc., banalizind în se
rie o operă și neîntegrind-o 
deloc unui sentiment de no
utate. Tema critică G. Coșbuc 
își așteaptă încă eseistul sau 
istoricul literar care să vadă 
în ea un arhetip poetic re
marcabil. de analizat cu mii- 
loacele criticii moderne. Stu
diul inedit (Editura Minerva. 
1970) al lui Octav Șuluțiu nu 
se îndepărtează de la studiile 
aplicate și nici nu aduce <> 
perspectivă esențial deosebită 
de celelalte cunoscute. Totul 
este ridicat pe o descoperire 
didactică și destul de cenu
șie a temelor fundamentale 
a.e poeziei. E o analiză care 
are drept scop o „inițiere' o 
.punere In temă' (DMicu) și 
se adresează mai ales profe
sorilor. Studiul nu a lost în
cheiat și ne vine greu să ve
dem ce ar li însemnat capi
tolul final Contradicțiile și 
unitatea operei lui Coșbuc 
pentru întreaga sinteză. Oc
tav Șuluțiu cercetează te
matic întreaga creație lirică 
și analizează traducerile poe
tului intr-un stil pur didactic 
Noutatea interpretării stă în 
energetismul coșbucian. căci 
aiurea analiza rămîne în ca
drele unei compoziții foarte 
cuminți și care nu se poate 
detașa de un rudimentarism 
și expozitivism de neînțeles 
azi. Limbajul critic este extrem 
de sărac, iar creația critică, 
de care vorbea și Dumitru 
Micu în sinteticul și genero
sul Cuvînt introductiv este ab
sentă. Experiența și tinerețea 
nu i-a îngăduit criticului 
(mort la vîrsta lui Eminescu) 
să-și periecționeze sensibilita
tea, o modalitate critică. El 
rămîne un critic oprit cu ac
tivitatea la jumătate, iar ceea 
ce a scris rămîne un șan
tier deschis. Orice viitoare 
construcție critică despre o- 
pera lui G. Coșbuc nu poate 
neglija intuiția lui G. Călt- 
nescu: „Coșbuc este nu nu
mai un desăvîrșit tehnician, 
dar nu rareori și un poet 
mare, profund original. un 
vizionar, cu accent ardelean 
evident, al mișcărilor sulle- 
tești sempiterne". Încăpută 
încă pe miini.’e unor spirite 
didactice, opera lui G. Ccș- 
buc agonizează melancolic in 
așteptatrea criticului.

Virgil
Mazilesca:

Fragmente 
din 
regiunea 
de 
odinioară

Poemele lui Virgil Mazi- 
lescu (Editura (Cartea Ro
mânească, 1970) sînt „frag
mentele" unei sensibilități 
melancolice rănite de timp, 
de vama pe care trebuie 
s-o dea numaidecît. Triste
țea este în aceste versuri 
de un rafinament stilistic 
desăvîrșit, o boală care orga
nizează cuvintele după veș- 
mîntul lor esențial („lecția 
mea : o tu simplitate plină de 
respect"). Poeziile nu se co
boară la o retorică de alămu
ri care să ne ia auzul, să 
ne amăgească cu cenușa cu
vintelor nemuzicale, ci sînt 
serios conduse spre liniște 
și armonie, spre o difuzare 
a sentimentelor pure, vii. 
Poetul dirijează degajat, sin
cer ideile spe emoție, într-un 
ceremonial de o execuție i- 
reproșabilă, care amintește 
direct de poezia lui Mircea 
Ivănescu prin ridicarea iro
niei lirice, a banalului și co
tidianului, la o semnificație 
necunoscută. Virgil Maziles- 
cu are vocația începutului 
liric a spunerii neinfatuate: 
acolo unde privirea cade ne

vinovată peste lucrurile cre
zute nedemne de adevărul 
poeziei, ele încep să se nu
mească, să ia cunoștință de 
o relație inedită. Toată poe
zia este o comunicare care 
nu-și mulțumește sensurile 
decît negindu-se într-o dra
mă a invenției pe care poe
tul nu și-o poate refuza: 
„plînsul în oraș: / mfni fri
coase își schimbă intr-ascuns 
culoarea / și încă o noapte 
izabela va fi a dreptății nisi
purilor, / (respirația cavale
rului printre cavaleri / e 
cea mai galbenă) / și spre 
dimineață la castel dacă s-ar 
auzi cîntece / o cheie pe bu
ze oho și pe trădare dulce 
strigăt/ sarea depusă la 
porți. spera să se joace mai 
frumos / (cavalerul in depo
zite mari de singe) tu dormi 
/ dragostea mea. sînt singur 
am inventat poezia / și nu 
mai am inimă* (Dormi dra
gostea mea).

Virgil Mazilescu este în
că un cavaler al mlhnîrii 
purtind in ochi o melancolie 
grea, de efeb.

Zaharia SÂNGEORZAN

Mita 

leninc:

„-.Mihai Beniuc — spune 
I. Negoițeșcu — are toate 
șansele barzilor pururea tine
ri*. Afirmația urmează unei 
demonstrații abile și convin
gătoare ce subliniează ferm 
existența în poezia lui Mihai 
Beniuc a unei irapante con
tradicții de ordin valoric. 
I. Negoițeșcu vorbește des
pre prăpastia dintre poezie și 
non-poezie, prăpastie datora
tă unei „exemplare" lipse de 
control artistic. Faptul supăra 
cu atît mai mult, cu cit poe
tul „a izbutit totuși să facă 
să se audă în versuri'e sale 
un sunet numai al lui. o coar
dă lirică ce vibrează de im
pulsuri originale'. („Luceafă
rul', Nr. 2. 1966).

Nu știu dacă în esență se 
poate spune ceva deosebit 
despre Mihai Beniuc astăzi, 
in 1971, nu la mult timp după 
apariția noului său volum — 
Lumini crepusculare. Voiumul 
este obositor in primul rină 
datorită cantității și. calitativ, 
apare neconvingător. Sînt 
aici versuri sau poezii în
tregi ce-ar putea .înduioșa' 
orice „Poștă a redacției', t~i- 
tez (doar) un cctren: „Dă-i și 
iui dreptul la odihnă [e vorba 
de un urs] / Aco'o-n parcul 
zoologic, / Să cugete mocnit 
și-n tihnă / La tot ce-n vra- 
ță-i fu nelogic-.' (Urs bătrin’. 
Piesele de rezistență ampli
fică prin contrast senzația 
cumva penibilă produsă de 
„creații' in genul celora din 
care am citat mai sus.

Mihai Beniuc arată uneori 
o neașteptată disponibilitate 
în ceea ce privește forța me
taforei, a metaforei statice, a 
imaginii captate într-un licăr, 
într-o zvîcnire (vezi admira
bila Final de legendă!), dar 
pe cuprinsul a peste două 
sute de pagini există suficient 
spațiu pentru ca scinteile să 
se stingă. El este foarte rar 
interiorizat. Ii este caracteris
tică o rostire clară și răspi
cată, însoțită de o gestică 
amplă. Poezia aceasta presu
pune un „joc" perfect, un 
neștirbit simt al firescului. 
Poetul păstrează sau, cel pu
țin, aspiră la o simplitate rar 
întîlnită azi în poezie, simpli
tate care are la bază refuzul 
categoric al mistificării și a) 
gratuității. Ambiția nu este 
dintre ce'.e mai mici căci poe
zia și gratuitatea sînt greu 
separabile. Transpunerea ele
mentului frust prin proce
dee neîntortochiate, urmări
rea integrală a fluxului emo
țional — iată o operație cu 
multe șanse de eșec. Aceasta 
ar putea fi una din explicați
ile acestor pseudo-poezii care 
populează și Lumini crepuscu
lare, dar, trebuie să admitem 
și contrariul, în sensul că re
lativ puținele împliniri se cu

vin a fi privite cu justificată 
prejuire. Volumul îl reprezin
tă pe poet întrutotul. încep 
să cred că personalitatea sa 
este expresia contradicției re
ușită — eșec, contradicție ce-1 
distinge de cei din jur, con- 
ferindu-i implicit originalita
tea. îmi permit să reiau ideea 
exprimată nu de mult de Ilie 
Constantin potrivit căreia pînă 
la urmă se poate face o „se
lecție invidiabilă' din toate 
poeziile lui Mihai Beniuc și 
aș adăuga că un volum an
tologic Beniuc. rod al unei 
severe ..decimări", ar deveni 
o pagină în lirica românească 
de după război, o pagină u- 
nică. înscriind o coordonată 
clară, neconlundabilă. Pînă 
atunci, a comenta în amănunt 
un volum de genul celui apa
rul curînd. iar însemna. în 
tond. a cauza prejudicii seri
oase tocmai ace'ei părți rezis
tente. De aceea ne-am mărgi
nit doar la cîteva aprecieri 
generale, căci numai ele pol 
conveni deocamdată poetului

nu

FBMUI
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Radu
Boureanu:

Piramidele
Frigului

O anumită îndoială a înso
țit întotdeauna creația lui Ra
du Boureanu .- de unde o per
manentă oroare de certitu
dini și o constantă__ nesta
tornicie. Efectul acestei îndo
ieli s-a manifestat în sens 
constructiv, ea a impulsionat 
mereu conștiința artistică. 
Mai mult, a imprimat trăirilor 
frenezie, expansivitate, un fel 
de patos compensatoriu, desi
gur ingenios ofilite de roman
tica melancolie contrastantă. 
„Cartezianismul" poeziei sale 
va implica în mod firesc o doză 
de luciditate (și ea rod al ar
moniei contrastelor), lucidita
te care privește în exclusivi
tate structura intimă a eului 
poetic. In sensul afirmațiilor 
de mai sus, voi cita dintr-o 
poezie din volumul de debut 
de acum aproape trei decenii 
(Zbor alb): „Stau înfipt in 
negrele tăceri / și nasc în
trebări cu iadul vecine, /, dar 
aripile depărtării dau adieri.

adieri ce alungă negura din 
mine* (Zbor negru).

Evoluția ulterioară a poezi
ei lui Radu Boureanu a con
firmat mărturisirile de început. 
Se pare însă că odată cu tre
cerea vremii, dincolo de me
tamorfozele firești ale expre
siei poetice ca atare, îndoiala 
și neliniștea s-au amplificat 
și esențializat în același timp. 
După volumul antologic So
lara noapte din 1969 ce, pro
babil. închide o etapă a evo
luției creatoare. Piramidele 
frigului (Editura Cartea Ro
mânească. 1970) dovedește o 
mai acută predispoziție pen
tru Întrebările cu caracter a- 
bisaL o sporită și puternic in
teriorizată neliniște. Astfel, 
semnele de întrebare se suc
ced mai des, dînd acelei în
doieli de la început caracte
rul imanenței, al persisten
ței și al tragicului: „Sînt cel 
mai neînsemnat exemplar / 
n-am nici pornire, n-am nici 
hotar / Nu-mi amintesc cînd 
m-am dat jos din pom, / sînt 
cel mai neînsemnat exem
plar : / o virgulă, un oareca
re... / Nu lua în seamă că 
pe tăblița indicatoare / tot se 
mai deslușește șters cuvîntul 
I Om" (A aștepta anti-elegie). 
Poezia a căpătat un aer de 
meditație gravă, sensul explo
rărilor s-a deplasat în jos (să 
nu uităm că volumul de de
but' se numea Zbor alb), din- 
tr-un ținut al vălmășagurilor 
fierbinți spre templele frigu
lui. în prelungirea acestei 
stări apare mai mult ca ori- 
cînd sentimentul unei supre
me și inevitabile renunțări 
ce privește creația însăși, al 
unei crize a cuvintelor. Acest 
nou „mal du siecle" numit 
„obsesia necomunicării" a 
contaminat, și pe reflexivul 
Radu Boureanu. Iată un foar
te explicit final de poezie: 
„Nouă ne este dor de ceva 
necuprins în cuvinte; / ne
este dor de cîndva, de acolo, 

/ de paranteze albastre îna
poi, înainte / de translucida 
minciună stîrnită pe corzi de 
Apolo" (Somn, foame, sete și 
clgr). La fel de clar expri
mată .apafe iorbarea de tot 
ceea ce lumea modernă are 
nociv ' ;și deprimant în ea j 
e vorba, pe deoparte, de gra
dul înalt de conceptualizare 
și, implicit, de sterilizare a- 
fcctivă (Marele spărgător de 
nuci), pe de alta, referirile vi
sează moartea lentă a natu
rii otrăvită de civilizație : „Nu, 
n-am să-ți mai arăt pădurile 
/ moartele noastre păduri o- 
zonifere; / s-a petrecut o în
cremenire de spaimă / ne
am întors la starea altei ere 
..." (Templul de piatră).

Lumina din Piramidele fri
gului este mai scăzută, un 
gol simțit foarte aproape în
tunecă și obsedează, întrebă
rile fără răspuns sînt mai 
multe, zborul cocorului „cu 
penaj perlaceu" este atît de 
jos... Radu Boureanu rămî
ne un romantic lucid, ușor 
calofil, cu izbucniri de since
ritate echilibrată, cu neliniști 
permanente, în fond germina- 
torii, absorbit de introspecție, 
de căutări și de regăsiri me
reu aminate.

DANIEL DIMITR1U

Mihail Crama:
Determinări

Poet autentic dar cu circu
lație redusă în presa literară, 
Mihail Crama se află ia a 
treia culegere de versuri, ac
tualul volum venind după 
cele intitulate „Dincolo de cu
vinte' (1967) și „Decor peni
tent' (1947).

Aparținînd generației ini 
Constant Tonegaru și Mircea 
Popovici, acea generație care 
a întîlnit încă din adolescen
ță brutalitatea războiului, nu 
este de mirare că Mihail Cra
ma profesează o poezie de 
coniesie, sesibilă prin însăși 
materia ei, din care nu lip
sește protestul umanității 
grav ultragiate: „Bocet la 
pietre, la frați; / la ciobani, 
la mioare, l la steaua-n veci 
călătoare, / la cimitire de 
soldați, t / Bocet la .umbre, 
la somn, / la stilpii de da
tini', (Bocet). Că avem de o 
domni, / la stejari și la pal
tini'. (Bocet). Că avem de a 
iace cu lirica unui sentimen
tal refulat nu încape îndoială 
atîta vreme cit sub haina a- 
parent neutră a fiecărei ima
gini refugiul în trecutul eva
nescent se ghicește cu ușu
rință. Reținerea poetului este 
mai mult formală, i tinzînd 
spre obținerea unei expresii 
cit mai polivalente, cu mini
mum de mijloace. Rezultatul 
este o onorabilă și bine echi
librată poezie de notație, cu 
suficiente sonuri personale.

Autobiograficul, epurat de 
banalitate, slujește această 
poezie delicată amintind ade
seori de hai-kaiul nipon. Eta
lările mai ample sînt rare și 
atunci cînd se produc devin 
ușor discursive, exterioare, 
așa după cum se întîmplă in 
poemele Intîi a fost, Adoles
cență, Cum a fost. Totuși, 
cînd tentația narațiunii este 
învinsă, Mihail Crama obține 
rezultate demne de laudă, 
precum în această Cantilenă, 
probantă în privința capaci
tății sale de transfigurare și 
de esențializare a lirismului: 
„Pe un pămînt nesigur mu 
clatin, t pe un pămînt ca 
frunza de paltin. / / Strig in 
infern, / tac în infern... / 
Bunicii foșnind, / ca o călă
torie de frunze foșnind... / / 
Caut un obelisc, o coloană, 
ceva / să mă sprijin — Tac 
în infern / de teamă. / Vine 
o stea ca un porumbel / să 
lumineze nițel, / apoi un cal 
cu botul de lapte — / Cfne-a 
trimis calul cu botul de lapte 
/ să mă ducă ? •— Unde să 
mă ducă departe ?“

Mai aproape de lirica vn- 
garettiană decît de altele, atît 
prin tipul de viziuni poetice 
cit, mai ales, prin tehnica no
tației, poezia din volumul 
Determinări are meritul de a 
se constitui din vibrații sufle
tești autentice trecute prin
tr-un dens filtru de elaborare. 
De aici și sunetul ei interior, 
definind un poet al semneloi 
tăcute din intimitatea exis
tenței.

HARALAMBIE ȚUGUI



SISIIMAT1/ARH ORA$flfll 
ÎN BEZBATERE PUBLICĂ
Reproducem începutul articolu

lui „Perspectivele urbanistice ale 
Crafovei" din revista „Ramuri", 
nr. 2 — 1971 :

. .Spre deosebire de pictură, 
sculptură sau grafică — arhitec
tura apare în expoziții cu in
tenția mărturisită de a provoca 
un dialog între autorii lucrări
lor neexecutate încă și critici. 
Toate manifestările de .acest gen, 
care au avut ioc Pînă acum la 
Cluj, București sau Brașov, au 
iscat vii polemici și nu de pu
ține ori js-au ivit opinii deosebit 
de prețioase care au înlesnit o 
mai reală cunoaștere a evolu
ției fenomenului urban. Intenții 
asemănătoare există și la Cra
iova".

In continuare, Mihu Basarab, 
semnatarul articolului, se ocupă 
de „Schița de sistematizare a 
municipiului Craiova" expusa pu
blic în toate variantele, dună ce 
au fost dezbătute în cadrul u- 
net plenare a Uniunii arhitecte
lor și cere, în concluzie, ca mă
car pentru zona centrală a ora
șului să se organizeze un con
curs fa scară națională.

Ne-ar fi plăcut ca printre °~ 
rașele în care s-au purtat dis
cuții contradictorii privind siste
matizarea, să fi fost cazul a fi 
citat Și lașul. Suceava, Piatra 
Neamț, adică acele orașe mol
dovene în care s-au efectuat mo
dificări urbanistice structurale. 
Și, din nou, ne-ar plăcea ca 
măcar în ceasul al X-fea (ca 
să nu zicem al XII-Iea) să ®e 
organizeze și la fași asemenea 
dialoguri între autorii proiecte
lor șf marele public. Poate că 
s-ar ivi opinii prețioase din 
care desigur că aspectul ora
șului ar avea de cîștigat. 
poate că ar fi evitate unele gre
șeli ca cele din trecutul apro
piat de care nimeni dintre noi 
nu-șt amintește cu plăcere.

PREST1GIUI GALERIILOR

A
rtiștii plastici, pe deo

parte, $i publicul pe de 
alta militează de cljlva 
ani pentru crearea în fie
care oraș a unor galerii 
de artă, apte din toate 

punctele de vedere pentru expo
ziții. In oarecare -măsură dezi
deratul a fost realizat, amatorii 
de artă din anumite orașe ale 
tării știind acum unde trebuie să 
meargă spre a se putea întîlnl 
cu arta plastică, bineînțeles în 
afară de pinacoteci. Un aseme
nea oraș fericit poate fi consi
derat de pildă lașul, avtad o 
sală centrală „Victoria- și alături 
o altă sală a Galeriilor de artă, 
dar nu Piatra Neamț de pildă, 
unde Anuala 1970 a artiștilor 
plastici a fost... evacuată peste 
noapte pentru a face loc unei 
expoziții de carte veche. In o- 
rașe cu cenacluri plastice pu
ternice, cum e Piatra Neamț. 
Bacău, Galati și chiar Suceava, 
existența unor asemenea aalerîl 
de artă e condiția respirării, 
asemeni Teatrului pentm drama
turgie, sau librărie pentru carte.

Pe de altă parte, lașul ca’ re
cunoscut centru cu tradiții si cu 
o afirmată scoală con*emporană, 
are datoria de a găzdui tot ce 
Moldova dă mai reprezentativ, 
așa cum Bucurestiu! o face pen
tru întreaga arie națională.

Ori, cum am privi lucrurile, nu 
stnt neqlijabile amănuntele ce țin 
da prestigiul unor asemenea săli, 
acolo undo ele există. Acest 
prestiqfu depinde în primul rînd 
de valoarea expozițiilor. Or. se 
pare că tocmai aici nu operea
ză ac°a selecția necesari, ©ro- 
babfl dafori!5 faptului că autori
tatea tutelară trebuie sj satis
facă variase si uneori nepotri
vite solicitări. SI atunci Galeria 
coboară în anonimat, fiind con
fundată cu o sală oarecare unde 
se etalează de toate.

Tragediana Agatha B'rsescu ob
serva pe bună dreptate : .Dacă 
vrei ca Dublicul să creadă în 
tine ca renfnă pe scenă, nu-* 
da ocazia să te vadă pe stradă 
cu găuri la ciorapi".

A. LN.

SERILE MUZICALE AII 
C9NSERVATWBLUI

In programele prezentate re
cent de formații ale Conservato
rului .George Enescu" (orchestra 
simfonică, ansamblul .Mușica 
viva"), ca de obicei nelipsite în 
cadrul „Serilor muzicale ale Con
servatorului- au existat o serie 
de momente interpretative care 
merită a fi relevate în mod 
deosebit. Astfel, formația „Musica 
viva“ a prezentat în prima 
audiție două valoroase si inte
resante lucrări .Integrale- de 
Edgar Varese și .Păsări exotice" 
de O. Messiaen. Dacă numele 
Iul Vârâse nu mai este de mult 
străin formației și dirijorului său, 
Vicente Tușcă, din ce în ce mai 
intim familiarizați cu stilul și sis
temul său muzical de gîndire, 
muzica Iui Messiaen a fost oj 
veritabilă premieră.

Poate că membrii formației vor 
ajunge cu. timpul în execuția a- 
cestei lucrări Ia mai mari subti
lități de dozaj și Ia un plus de 
sugestivitate dar este cert că. 

date fiind dificultățile partiturii, 
chiar și această primă realizare 
este cu adevărat meritorie. Pia
nista Ivone Piedemonte căreia i-a 
revenit sarcina extrem de grea 
de a rezolva problemele tehnice 
și interpretative ale partidei -de- 
pian s-a achitat cu strălucire si 
la figurat și la... propriu,- ma 
refer la sonoritatea puțin stic
loasă, foarte luminoasă, foarte 
vie pe care printr-un efort spe
cial în atac a reușit ^-o men
țină în permanență, indiferent de 
nuanța. Acesta era de altfel 
punctul—cheie al interpretării 
sale, dat fiind faptul că în Lu
crarea lui Messiaen liantul. for
mal este. în primul rînd func- 
ționaîitatea timbrală, raportul co- 
loristic.

*
Din programul orchestrei sim

fonice trebuie menționată ci
deosebită interpretarea - -
nelor" de Cl- Debussy. b:ne șle
fuit!, inteligent si sensibil co
lorată, frumos constmită Valoa
rea realizării a fost ridica* 1 >
prin faptul că Ion Baciu a plasat 
micul cor de femei soFc ‘it de 
a treia secțiune a lucrăr Si
rene-) în mijlocul orchestrei con
ferind astfel vocii rolul de in
strument așa cum probabil ci a 
gîndiț și compozitorul Efec*u’ 
sonor a fost Intr-adevăr remar
cabil.

★
Dintre celelalte mau:fes*5- —-

terpretative inc’use !- ace«* c'C*' 
de .Seri muri case ccrf®e ’ 
fi menționat recitalul sustimi* de 
violonistul Stefan Lot acom
paniat la pian de Tr-
navschi. Cei doi nstrumeu*- 
care lucrează de mult! vreme îm
preună au atuns la o interes iută 
sudura bazată nu numai De acea 
similitudine a oîndirii muricale. 
care se naște firesc printr-o în
delungată colaborare ci și. para
doxal, prin contrastul tempera
mental fundamental.

Acest ultim recital prezenta* de 
cei doi instrumentiști a dovedit 
o minuțioasă pregătire, cu res
pect fa*ă de stil, cu înțelegerea 
specificității structurale a fiecă
rei lucrări interpretate. (Progra
mul a cuprins muzică de Bach, 
Beethoven, Chausson, Procofiev și 
Șt. Lory).

Cred că nu exagerez afirmînd 
că In reușita de ansamblu un rol 
precumpănitor a revenit pianistu
lui Vasile Tarnavschi, care, pe 
lingă o deosebită muzicalitate și 
o tehnică bine pusă la punct, 
posedă echilibrul, stăpînireA de 
sine și-n același timb maleabi- 
litatea înășcută a acompaniamen
tului de elită.

LILIANA GHERMAN

EERNANDF L

A făcut peste 140 de filme. 
Le mai ținem minte subiectul 
vreunuia ? Nu prea cred. Nici 
nu-i nevoie. Are dreptate D. I. 
Suchianu care, ocupîndu-se în 
.România literară" de filmul 
.Clanul sicilienilor' scrie că a- 
ceastă uitare nu-i un cusur. Iar 
uneori e o calitate. înseamnă 
că nimic, dar absolut nimic, în 
toată desfășurarea lui, nu fu
sese supărător".

Șl, subliniem noi, nu întâm
plător se afirmă astfel despre 
.Clanul sicilienilor" realizat de 
Henri Verneuil, adică tocmai re
gizorul preferat al lui Fernandel.

Actorul se numea Fernand 
Cons‘.andin șl urma să împlineas
că la 9 mai virsta de M d» 
ani. Ați știut ? La ce-ar ti fo
losi tf

In toate piesete, revistele si 
operetele ia care a furat, in 
toate filmele, Fernand a fosl 
Fernandel, cu profilul ca
balin ți cu zi mbe tui atit de 
contagios. N-a interpretat cutare 
sau cotare rol de poștaș, vameș 
sau contrabandist, ci ! _ .acat 
Pe Fernandel. asemeni M Char
iot. asemeni tuturor marilor co
mici. Timp de 43 de ani (a de
butat cu filmul -Alb Și negru" 
în 19391 a desfișurct o ac tivi
ta* e uluitoare. trepidantă, mici- 
nind bobinele de celuloid. Sigur 
ne talen'ul si priza sa Ia pu
blic. Fernandel a realizat film 
după fila fără a schimba for
mula.

Și. în adevăr, o realizare cu 
Fernandel n-a plictisit niciodată 
pentru că acest mare actor W 
mim știa sd umple cadrul. ch’cr 
dacă subiectul era anost și dis
tribuția modes’ă. Adecvindu-și 
creațiile la figura sa «fît de 
fotogenic hilari, exploa'înd fie
care amănunt al aspectului con
ferit de na*ură. Fernandel a 
creat un .tip" care rămtne în 
galeria de aur a comicilor ecra
nului.

Bonomul acesta etern optimist, 
eu stîngăcii și naivități încin- 
tătoare, cu care soarta era atit 
de înțelegătoare, scotindu-l cu 
bine din toate boroboațele, a 
fost nevoit DÎnâ la urmi să Pi
tească omenescul tribut. A ple
cat de pe platou zîmbind ștren
gărește, ca pentru a revedea un 
alt film. E sigur că în multe 
săli obscure de pe glob oameni 
în toată firea rîd cu lacrimi în 
continuare, de neîndemînatecu’ 
„le cheval" — cum I se spunea. 
Se amuză fără a înteleqe tex
tul, fără a ști că numitul Con- 
standin Fernand nu mai există. 
Fernandel însă nu are moarte.

Premiul Oscar, marele și mult 
rîvnitul Oscar, l-a fost acordat 
nu pentru un rol anume, ci pen
tru popularitate. E taman ceea 
ce 1 se potrivea.

înțelegerea pe care Grecii 
au avut-o despre esența ar
tei este exprimată de ei în 
mitul Mnemosynei. Acest 
cuvînt, despre care dicționa
rele spun astăzi că înseam
nă memorie, reprezenta pen
tru dinșii numele unei Titani- 
de. Iubită de Zeus, Mnemosy
ne a dat naștere, în decursul 
a nouă nopți celor n<" uă muze. 
Izvoarele inspirației artistice 
curg, așadar, dintr-o origine 
comunătrăsătura definitorie 
a tuturor formelor de artă 
autentică, esența însăși a 
artei trebuie căutată, prin ur
mare, în ceea ce unește di
versele ei înfățișări de la o- 
rigine. Chestiunea esenței ar
tei este chestiunea oriqinii 
sale. Întrebarea: Ce este ar
ta 7 — se reduce la intero
gația. mai originală : Care
este originea artei ? —, adi- 
ră. într-o formulare rcitoloct- 
că: Cine este Mnemosyne ?

Recursul la psihologie nu 
ne-ar fi aici de nici un aju
tor. Memoria — Mnemosyne 
— nu reprezenta pentru 
Creci puterea de a retine in 
gtncir reprezentările lucrun- 
lor trecute- O astfel de înțe
legere asupra memoriei este 
pcslbilj numai in cadrul unei 
interpretări particulare a ceea 
ce gîndirea. in esența sa es
te. Care este această inter
pretare 7

In aur-ra elină a desfășură
rii istoriei europene. primii 
gânditori care, giadind esen
ța gindirii au pus pe ființa 
îns^>i a spiritului nostru «’ 
amorentă decisivă, au consi
derat drept trăsătură funda
mentală a gindirii perceperea. 
A percepe. percepere se 

noein. cu
pa r meni le

spune In greacă 
vînt care pentru
însemna: a băga de seamă 
un lucru prezent, a-1 lăsa, du 
pă ce l-ai observat, să râmi 
nă acolo unde l-ai intîlnit. în
felul de a fi propriu lui.

Perceperea, ca trăsătură 
fundamentală a gindirii, o pu
ne pe aceasta în stare de de
pendență față de lucrul per
ceput. Pentru ca o percepție 
sa poată avea loc, este ne
cesar ca un lucru prezent să 
se fi prezentat deja.

„Ou gar aneu tou eontos, 
en hoi pephatismenon estin, 
heireseis to noein" — spune 
Parmenide (fragm. VIII, v. 35 
—36) : „Căci fără firea fiindu- 
lui, în care ea (perceperea) 
rezidă ca spunere a lucrului, 
nu vei găsi percepere".

Rezultă că gîndirea este 
pentru că prezentul se pre 
zintă, pentru că fiindul este. 
Firea fiindului o aduce și pe 
ea la ființă. Dar ce înseamnă 
aici firea fiindului ?

Pentru întreaga lume grea
că, de la Anaximandru pînă 
la Aristotel, firea fiindului a 
însemnat prezența prezentu
lui. Aristotel, a cărui gîndire 
marchează marele sfîrșit al 
marelui început. încă mai 
consideră că esența ființării 
(in greacă ousia) stă in pa- 
rousia: faptul de a se găsi 
pentru un timp in netăinuira. 
Fiindul este pentru el ceea 
ce se qăsește deja in orizon
tul unei deschideri, oferin du
se acolo judecății. Numai du
pă Aristotel, și numai din a- 
fara lumii eline, firea a fost 
înțeleasă de o altă manieră. 
— pentru prima dată ca ac- 
tualitas a lui actus punis.

Dar ce semnifică pentru 
qindirea greacă prezența ?

Prezența este modul de a- 
pariție al firii, ieșirea firii din 
tăinure. dezvăluirea ei. Acea
stă prezență este ceea ce gîn
direa ca percepție, percepe. 
Gîndirea percepe prezentul 
în prezența sa. Este pre
zent ceea ce persistă, a- 
pare și rătfnîne pentru un 
timp în zona de netăinuire a 
firii, adică în prezență. Pre
zent este un cuvînt echivoc; 
el semnifică, deopotrivă, atit 
lucrul aflat în netăinuire eîl 
și prezentul ca esență a 
timpului. In ambiguitatea fun
ciară a cuvîntului prezent se 
anunță conexiunea esențială 
dintre fire și timp.

Percepînd prezentul, gîndi
rea îl constată în afara, ei, du- 
rînd în nonocultație. Prezen
tul este orientat împotriva 
conștiinței, îndreptat către 
dînsa, este ceea ce o priveș
te și la care conștiința gîndi- 
toare se referă. Raportul de 
excluziune dintre gîndire și 
lucrul gîndit este reciproc. 
Prezentul se găsește în afara 
conștiinței, dar și conștiința 
în afara lucrului prezent

GÎNDIREA POETICĂ v
Prezentarea — actul împlinit 
de conștiința ce percepe pre
zentul — este o distanțare de 
prezent, o retragere din fa
ța lui și o rămînere la dis
tanță în fața prezentului, care 
se prezintă prin aceasta drept 
ceea ce este: ca prezent.

Lucrul prezentat este rapor
tat la conștiință, legat de ea. 
Această raportare a primit 
numele de repraesentatio --- 
reprezentare — și ea este 
modul concret de realizare a 
prezentării. Prezentarea este 
reprezentare.

Trăsătura fundamentală a 
gindirii (percepției) a fost 
considerată așadar, de-a lun
gul istoriei gindirii europene, 
reprezentarea. Dacă acum 
gîndirea este luată pentru ea 
însăși, făcînd abstracție de 
lucrurile pe care și le repre
zintă atunci doctrina gindirii 
ce rezultă dintr-o asemenea 
considerație, adică logica, se 
înfățișează ca disciplina ce 
tratează despre reprezentarea 
reprezentării obiectelor, act 
fundamental al gindirii cu 
noscut in concepția tradițio
nală sub numele de judecată.

Europeanul care vrea să 
știe ce este qindirea se a 
dresează logicii. Logica este 

ctrina gindirii. Ea cr.nsich - 
ră reprezentarea drept trăsă
tură fundamentală a gindirii. 
Gindirea este pentru logică 
gîndire reprezentativă. Repre- 
zen’.atarea este o percepere 
act prin care are loc o pre
zentare. Lucrul prezentat v* 
prezintă in orizontul prezen 
tei. El este prezent ca urmare 
a persistentei sale in Iumi- 
rea unei deschideri.

Prezența este zonă de ilu
minare a firii deschidere e 
firii, mod propriu ei de a se 
arăta. Dar ce este firea tăinu
ită care se dezvăluie apă 
rînd ca prezentă 7 Iată o în
trebare pe care logica nu și-o 
pune, — și nu numai logica 
întreaga meditație filozoFră 
europeană s-a mișcat, de !a 
începutul istoriei sale și pe 
tot parcursul ei, In orizontul 
prezenței, considerată origine 
a gindirii, asupra căreia nici 
o întrebare nu mai este posi
bilă și nici necesară.

Dar alături de gîndirea pro
prie filozofilor, lumea greacă 
a sesizat totuși și a exprima' 
prin mit un al doilea tip de 
gîndire, propriu creației artis
tice. Pentru această lume i- 
deea că o retragere face par
te din dezvăluire a fost la 
fel de familiară ca și aceea că 
firea fiindului este prezența 
prezentului. Fața vizibilă a fi
rii, compusă din nesfîrșita va
rietate a totalității lucrurilor 
prezente, luminîndu-se lumi
nează in același timp și re
tragerea a ceea ce este absent. 
Retragerea este vizibilă pli
cind de la prezență. Absen
ța nu este pur neant, ci fire 
aflată In afara regiunii descht- 
derii. Ea este fire care se re
trage în timp ce se prezintă.
Firea nu se dezvăluie toată 
deodată, intrucît este continua 
dezvăluire, ieșire la lumină a 
unui izvor inepuizabiL Retra
gerea este rezerva firii, care 
tine ascuns și păstrează strîns 
la un loc, deopotrivă, te 
se pregătește să iasă in regiu
nea deschiderii ca și ceea ce 
pleacă de aici.

Dacă o gîndire umană tși 
propune să gîndească retra
gerea firii, în loc să perceapă 
prezența în lucrurile acum 
prezentate, ea vizează, în ten
tativa ei, strîngerea ce ține 
în pază, unite, cele ce au lost 
și cele ce vor fi, care sîat 
fundamentul lucrurilor acum 
prezente, considerînd că pre
zența se luminează dea
supra abisului obscur al ab
senței. Această gîndire se în 
dreaptă către retragerea cule
gătoare, opusă prezentării lu
crurilor ce-și separă esențele 
individualizîndu-se, adică des- 
fășurîndu-se în prezență.

Intrucît raportarea gînd rU 
la lucrurile prezente a fost 
numită reprezentare, raporta
rea ei la culegere va putea fi 
intitulată, pe drept cuvînt recu
legere. Reculegerea este acea 
atitudine umană care admite 
în apropierea ființei noastre 
retragerea culegătoare a firii 
și reține, nelăsînd să scape 

gindirii, ceea ce este adunat 
și ocrotit în tăinuirea ei. Reține
rea în gîndire a firii reuni*" 
a fost numită de Greci memo
rie, — Mnemosyne. Ea este o 
raportare a gindirii, nu la lu 
crurile prezente, ci la originea 
din care lucrurile ies la lumi 
nă și se desfac unele de alte
le, individualizîndu-se și des 
fășurindu-și esența. Memoria, 
în sens grec, este gîndire a 
ceea ce, lăsînd să se ivească 
prezentul în prezență, dă gin
dirii de gîndit. Memoria gîn- 
dește ceea ce dă de gîndit. A- 
cest izvor al gindirii, care .c 
găsește' întotdeauna înaintea 
tuturor lucrurilor — trecute,, 
prezente și viitoare — ca □- 
rigine a lor, este ceea ce a 
fost gîndit deja înainte, chiar 
dacă fără știrea noastră, în 
orice lucru gîndit, și va. fi 
mereu înaintea oricărui lu
cru ce se oferă gindi
rii, adunat într-o ocrotire tăi- 
nuitoare și unificatoare. Me
moria este luare în pază, 'le 
către gîndire, a ocrotirii firii.

Mnemosyne este numele u- 
nei gîndiri, — dacă gîndire 
înseamnă ceea ce îi constituie 
omului ființa, prin luare In 
pază a firii care i se adresează 
(îi vorbește) venind în preaj
ma sa, arătîndu-i-se, sub un 
chip sau altul. Omul nu are altă 
ființă în afara celei pe care 
o ia în pază prin gîndire. Gîn
direa, care îi constituie ființa, 
este excluziune din lucrurile 
reale și raportare la ele. O- 
mul, ca ființă ginditoare, se 
definește prin comportamentul 
său fată de lucruri, — ceea 
ce vrea să spună: prin felul 
său de a fi printre lucruri și 
in afara lor raportindu-se lî 
ele. A fi printre se spune in
ter esse. Interesîndu-se de lu
cruri. intentionindu-le, gîndi
rea umană stabilește o relație 
intre lucrurile ce compun lu
mea înconjurătoare. Ea este 
relația lucrurilor între ele. no
dul care strînge Intr-un singur 
tot lucrurile prezente (mani
feste) în sinul deschiderii.

Luînd în pază lirea care sp 
retrage, omul adoptă un com
portament cu totul par
ticular. Plecat de la simpla 
afluență a actualității imediate 
către absență, către firea aflata 
în afara regiunii deschiderii 
el aduce la lumină ceea ce se 

ascunde, — ca necunoscut, ca 
retragere obscură și fecundă 
ce dă naștere și fundează an
samblul a ceea ce, in toate 
chipurile, este prezent. Această 
scoatere la lumină a necunos
cutului ca atare Grecii au nu
mit-o poiesis. Mnemosyne este 
gândire poetică, gîndire a ori
ginii lucrurilor, care se as
cunde sub ele.

Unui om dotat cu gîndire 
poetică autentică i se arată 
ceea ce stă înaintea lucrurilor, 
in ordine ontologică; et vede 
înainte, el prevede. In acest 
sens, poetul este vizionarul.

Firea ascunsă vine, către -.noi, 
fără a veni vreodată în pre
zență altfel decît ca aceea ce 
vine către, noi. Gîncirea a- 
ceea ce vine este aprehendare 
a viitorului, o pre-zicere și 
in acest sens o ghicire. Poetul 
este un’ inspirat, un vates ob
scura.

Aflată, ca gîndire poetică, în 
apropierea culegerii care se 
retrage, gîndirea, care este ea 
însăși relație și punere în a- 
fară, se găsește de această 
dată în elementul ei. GKndirea: 
poetică este în drum către.... 
în propriul ei element .: • ea 
este înaintare pe drumul gin
dirii. Dacă numim rațiune fa
cultatea de a percepe lucrurile 
manifeste în orizontul prezen
ței, memoria este atenția a- 
cordată la ceea ce trebuie 
gîndit înaintea oricărui alt lu
cru și, ca atare, este ceea ce 
precede și fundează gîndirea 
logică.

Poiesis-ul, adică esența ar- 
tei, rezidă în gîndire. Intr-o- 
gîndire, însă situată în. afara 
cîmpului logicii, o gîndire ca
re nu demonstrează niciodată 
nimic, adică nu derivă, por
nind de la premize convena
bile și trecînd prin lanțuri de 
raționamente, propozițiuni re
feritoare la o chestiune dată. 
Gîndirea poetică este un drum 
către ceea ce se dezvăluie; 
ea arată către ceea ce se a- 
rată. Ceea ce se arată nu poa
te fi nici demonstrat, nici con
testat. Acest ceva poate fi nu
mai văzut, — sau poate să nu- 
fie văzut. Și el nu este nicio
dată bine văzut decît atunci 
cînd este văzut ca aceea ce se 
arată retrăgîndu-se.

MIHAIL GRÂDINARU
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CLIMAT Șl ORIZONT
crochiu

r. v. din nou despre:
Coloana fără sfîrșit s-a născut din lemn, 

apărînd lui Man Ray — prieten al lui Brâncuși 
— „ca un totem preistoric în așteptarea unei 
ceremonii rituale". Artistul a tăiat-o cu secu
rea în trunchi de copac, preluînd un mod 
familiar de a cizela lemnul, incit are dreptate 
criticul de artă Sidney Geist cînd afirmă:

„Felul lui de a gîndi, modul de a „rațio
naliza" cred că se trage de aici de la Hobita. 
Am cunoscut țărani din partea locului, lu
crează lemnul într-un mod foarte „raționali
zat" și gîndesc în aforisme. Numai o filozo
fie „raționalista" reduce totul la o formă foar
te netedă, foarte clară. Sculpturile lui Brân
cuși te frapează prin concentrarea lor, te iz
besc ca un aforism, sînt spirituale și memo
rabile aidoma lui. Artistul a plecat la Paris 
tocmai pentru a întîlni gîndirea artistică cea 
mai avansată în ambianța căreia a devenit 
u» adevărat Brâncuși".

Coloana nu putea fi gîndită decît în mate
rialul de bază al climatului bio-geografic din 
care se născuse și în care urma a fi încorpo- 
ratăi. Ca și Enescu, care prin melosul popular 
a urcat pe culmile oedipiene, Brâncuși a in
tuit legătura între climatul „de acasă" și ori
zontul deschis prin cultură. E vorba ca și la 
Enescu, de integrarea artistului în specificul 
poporului căruia îi aparține, un specific .e 
ține de sensibilitatea artistică și de istoria, 
in sensul reflectării etapelor evolutive în a- 
ceastă sensibilitate colectivă.

Contemporaneitatea are meritul de a scrie 
istorie la timpul prezent, invitîndu-ne să n>> 
semnăm cît mai citeț contribuția, pentru a ne 
justifica poziția în epocă și în ierarhia mon
dială.

In felul acesta, fiecare dintre noi se poate 
considera răspunzător de modul în care ne 
construim istoria. Și ca un corolar, se pune 
problema oglindirii etapei respective în crea
țiile artistice, implicînd deci integrarea artis
tului, ca orizont și climat în esența istoriei 
poporului său, mai precis pătrunderea cu mij
loace artistice în esența adîncului proces re
voluționar pe care îl trăim.

Istoria noastră pe toate coordonatele cu
noaște un ritm acordat la acela al planetei, 
ținînd pasul în domeniul progresului tehnic 
în cele mai avansate țări. Se pare însă că 
uriașului efort al producătorilor de bunuri 
materiale îi lipsește tocmai acea artă care, 
integrată în realitatea imediată, să reflecte 
fidel și superior climatul creat și orizontul

deschis spiritualității românești.
„Ridicarea nivelului de viată al poporului 

impune dezvoltarea tot mai intensă a activi
tății spirituale, a subliniat atit de clar în 
cuvîntarea rostită la întîlnirea cu oamenii de 
artă și cultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Exigențele constructorilor socialismului cresc 
nu numai în materie de bunuri materiale, ci 
și în domeniul valorilor culturale".

Iată un fapt semnificativ pentru epoca și 
regimul politic în care ne aflăm: invitația a- 
dresată artei de a deveni, organic și vizionar, 
a epocii istorice.

A lucra raționalizat e o treabă de mare 
meșteșug, pe care oamenii de artă o pot pre
lua de la industrie și agricultură așa cum 
Brâncuși la vremea sa. a împrumutat-o de la 
meșterii hobițeni: realizarea unei creații artis
tice moderne ține de o serie de probleme pe 
care secretarul general al partidului le-a dez
bătut cu autoritate și competență, fie ele le
gate de climatul în care trebuie să se dezvol
te artele din țara noastră, fie de orizontul ce 
se deschide în fața creatorilor contemporani: 

„Sîntem pentru o largă libertate de creație, 
dorim să avem o artă și o literatură diversi
ficate din punct de vedere al formei, al stilu
lui, ne pronunțăm hotărît împotriva uniformi
zării și sablonismului. a rigidității și dogma
tismului".

„Sufletul omului, nou, conștiința lui, deschid 
artistului un orizont nelimitat de investigație. 
Cercetarea și redarea acestui univers uman 
palpitant — iată ce cerem noi creatorilor de 
artă. Să glorificăm ceea ce e mai valoros, mai 
nobil, în societatea noastră socialistă — omul, 
căruia îi datorăm tot ceea ce s-a înălțat în 
România".

Coloana fără sfîrșit s-a născut dintr-o anu
me epocă fiind sculptuia-aforism a aspirațiilor 
care ne-au urcat actualul nivel istoric. Și 
acum ?

„Dacă un sculptor..." 
„Dacă un pictor. ..“

Putem fi siguri că larga invitație formulată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu nu va rămîne 
fără ecou, arta noastră dorindu-se a fi „cu 
adevărat valoroase" încît omul „ascultînd-o, 
citind-o, privind-o să simtă că ea îi devine 
necesară, indispensabilă, îl transformă, îl e- 
ducă îi lărgește orizontul spiritual".

AUREL LEON

antract

ABSENȚĂ DE CRITERII?
S-ar putea susține că, 

debitoare unor vechi preju
decăți, critica de artă că
mine In urma procesului 
evolutiv al creației. Aces
te prejudecăți, de la 
Boileau și pînă astăzi, și-au 
modificat mereu, sensurile 
au alunecat, rigiditățile s-au 
topit. Și totuși, sub o lar
mă sau alta persistă cel 
puțin necesitatea de a ne 
întemeia pe anumite dispo
nibilități ale spiritului. în- 
cepînd cu percepția exteri
oară și siîrșind cu rațio
namentul, ținlnd seama și 
de datele afectivității și de 
intuifie și de memorie. 
Pentru că sîntem, (din fe
ricire sau din păcate ?) de
terminați în bună măsura, 
croiți ca ființe de o anu
mită orientare spirituală 
prin memoria noastră, adi
că prin tot ce am acumu
lat, prin felul curii am se
lectat experiența culturii șl 
artei trecute și actuale. 
Chiar dacă nu există cri
terii obiective, deci preci
se și quant if icabile, pentru 
a formula judecăți defi
nitive, există măcar imbol
dul de a ne sprijini pe 
ceva, de a ne întemeia 
,,opțiunile" prin asocieri 
sau comparații înăuntrul 
domeniului vizat (pictwă, 
poezie, teatru) și chiar în
tre acestea (simbolismul 
nu a explorat o zonă ine
dită vorbind într-un lim
baj diferit despre muzica
litatea poeziei ?). Este ace
eași permanentă căutare a 
unui arhimedic punct de 
sprijin.

Astfel, mereu vom cău
ta să comparăm ceva nou 
cu ceva cunoscut, preexis

tent măcar în germene, 
mereu vom încerca să asi
milăm, să încadrăm noul 
în cadrele deja știute. Pro- 
cedînd astfel, de prea 
multe ori avem surpriza 
de a constata că o anumită 
noutate nu este chiar atit 
de nouă pe cît s-ar părea 
sau că actul iconoclast al 
autorului nu ne prezintă 
de fapt decît reversul 
unui mod știut, ca o mă
nușă întoarsă ori ca o li
nie frîntă care-mi evocă, 
măcar pe fragmente, posi
bilitatea de a exista a li
niei drepte.

In cele din urmă, cri
teriul de apreciere a ope
rei de artă rămîne cel su
biectiv. Și totuși, efectele 
unei relativizări extreme 
sînt atenuate datorită a- 
celor factori obiectivi care 
determină și subiectivita
tea, care ne determină, in 
ultimă instanță, formația 
spirituală: categoria spe
cificului național, tradițiile, 
cultura comună, istoria, 
proiesia etc. Există o so
ciologie și o psihologie a 
artei care explică și preie- 
rințele fiecărei epoci, de 
la clasicismul canonic la 
avangardismul cel mai re
cent, de la regulile aristo
telice la antiteatru. E un 
prilej de a constata că ou- 
menii, deși se deosebesc 
între ei, și e inevitabil sa 
se deosebească, totuși se 
aseamănă. Intre asemănare 
și deosebire se înșiruie o 
întreagă gamă a dilemelor, 
a disputelor or a entuzi
asmului neofitic. Oamenii 
se deosebesc între ei și to 
tuși se aseamănă. Aici se află 
una din explicațiile surprin
zătoarei eflorescente a artei 

și a culturii umane. Și a- 
tunci ț Unde sini criteriile l 
Dar există criterii valabile 
pentru toată lumea ț A spu
ne nu, înseamnă a negli/a 
asemănările; a răspunde a- 
iirmativ înseamnă a neglija 
deosebirile, deci a absolutiza 
și cea ce e impresie indivi
duală, perisabilă, trecătoare. 
Numai o receptivitate largă, 
bizuită pe însușirea culturii, 
asigură audienta noului. în 
momentul cînd el apare e- 
fectiv. Atunci, inovarea în
săși, în măsura în care în
treaga ambiantă socfială. cul
turală, morală o pretinde, nu 
poate urma drumul aroi- 
trarietătii diletante. Altiel, 
sîntem în aiara oricăror 
criterii, in imposibilitatea 
de a întrefine dialogul ne
cesar, vital. între creator 
și public sau. cu vorbe e 
lui E. Lovinescu: .poziția 
ideologică luată dintr-o 
speculație pur intelectuala 
îmi impune, așadar, obli
gația morală de a admite 
teoretic orice inovare ca 
un element de progres, dai 
onestitatea mă silește de 
a recunoaște totuși că 
sensibilitatea nu aderează 
întotdeauna cu formele ac
ceptate numai principial 
ca elemente necesare ale 
dialecticii estetice, după 
destine diferite: ale ideo
logiei de a se dezvolta 
prin speculație și de'.ibeia- 
fiu)ne și ale sensibilității 
de a ii expresia unei for
mații date" (Memorii, II, 
p. 300). Formația gustului 
presupune la rîndul ei, În
sușirea culturii. Și cultura 
nu poate ceda în fața di
letantismului.

N. BARBU

In mod normal. în progra
mul tv., cantitatea ar trebui 
să lie în funcție de parametrii 
stabili ai unei consecvente e- 
xigențe. Așadar, cantitatea de 
timp afectată unei emisiuni 
nu poate fi justificată decît 
de valoarea și... integritatea 
acesteia. Nu-i poți afecta mai 
multe minute decît cele nece
sare, pentru că practic nu are 
nevoie; nu o po{i frustra de 
clteva minute din cele nece
sare. pentru că o desfigurezi.

Nu poți, în principiu.
Practic, criteriile de distri

buire a spațiului din proga- 
mul tv. sînt încă destul de 
labile ,frosindu-se suficient 
timp pentru unele emisiuni, 
asemănătoare cu steaua din 
poezia lui Eminescu („o ve
dem și nu e!'), în timp ce, 
prin „compensație", altele sînt 
înghesuite într-un fel de pat 
al lui Procust, amputîndu-li-se 
fie începutul, fie siîrșitul, mai 
rar (dar nu chiar foarte rar) 
porțiuni intermediare. De fie
care dată cu rezultate la fel 
de negative.

De ce ? Ne va explica, de
sigur, într-o viitoare Poștă tv. 
Ion Bucheru.

Pînă atunci, nedumeririle 
rămîn. Ele pers'stă cu îndă
rătnicie, hrănindu-se săptămâ
nal din exemplele oferite cu 
o inexplicabilă generozitate 
de către televiziune. In pri
mul rînd, în cazul serialului 
de desene animate. înghesuit 
fără milă între transmisia tra- 
cerelor loto-pronosport și te
lejurnalul de seară. Drept ur
mare, se începe cuce se poa
te, nu întotdeauna însă cu în
ceputul, și se termină unde 
se poate, nu întotdeauna la 
clasicul sfîrșit, ci exact a- 
tunci cînd acul ceasornicului 
se apropie de verticală, în
tocmai unei implacabile săbii 
a lui Damocles. Drept urmare, 
abia ai timp să prinzi sensul 
fabulației (ceea ce nu e tot
deauna ușor, și nu numai din 
motive de cantitate) cînd, a- 
proape de desnodărriînt, ima
ginile se spulberă’ pe neaștep
tate în vînt, transfbrmînd 
suspense-ul într-o amară de
ziluzie ? O mai ii tăiat palo
șul lui Făt Frumos capul 
zmeului ? Nu știm. Și astiel. 
mereu alte și alte iinaluri de 
povestire trec, prin grija tele
viziunii. în rîndul marilor, ne
dezlegatelor enigme ale uni
versului.

La polul ocus se situează 
serialele pentru maturi. Nu 
toate, si de altfel nici nu sînt 
toate seriale, deși ne sînt pre
zentate ca atare. Ceea ce nu 
împiedică de fel excelentele 
pelicule tip .Deșertul Dragos
tei" sau Therese Desgueyroux 
să onoreze pe deplin spațiul 
rezervat serialelor în fiecare 
•uni seară. Ce se întîmpM în
să cu .Incoruptibilii*, serial 
nu lipsit de calități dar prea— 
interminabil 1

Firește, o dată achiziționat, 
serialul trebuie dat în între
gime. Dar tot în întregime ar 
trebui transmise și discuțiile 
tv, încheiate tocmai în mo
mentul culminant al contro
versei ; precum și emisiunile 
concurs, nu arareori compri
mate în ultimile, galopantele 
minute. spre dezavantajul 
concurenților și al telespecta
torilor. Tot în întregime ar 
trebui date și emisiunile se
rialului de desene animate, 
mai susamintit, prea des redus 
la un fel de forșpan-publici- 
late pentru Anima-film.

Și, în general, între infinitul 
mic și infinitul mare, se poa
te adecva, cu siguranță, mai 
pufin aproximativ cantitatea 
de timp funcțional necesară, 
fără ne justificate abrevieri, 
fără a tenta incomensurabilul, 
Sigur, problema e totuși com
plexă și lungimea unei emi
siuni nu poate fi calculată me
canic. nici in extenso nici 
prin eliminarea tuturor deni
velărilor. E, în fond, omenește 
să greșim calculînd sau pro- 
ducînd un serial inegal. Pînă 
și despre Balzac, Sainte Beu- 
ve spunea: „cu el îff scoți 
paguba la cantitate".

Da. Dar era totuși... inco
ruptibilul Balzac.

Despre alții, nu se poate 
spune chiar același lucru.

AL. I. FRIDUȘ

PIAȚA*)
Revenim asupra discuției despre Piața nou creată intre- 

Teotrul Național și Mitropolie, din motive lesne de înțeles. 
Probabil, contrar unor păreri grăbite, considerăm că acest 
spațiu creat in inima orașului este de o importanță covîrși- 
toore pentru păstrarea specificului arhitectural al lașului, 
specific amenințat cu dispariția.

Acum trei săptămîni, tot la această rubrică, ne exprimam 
îngrijorarea că degajarea terenului dintre cele două clădiri 
monumentale, ar putea fi urmată imediat de o soluție preci
pitată, care să ducă Ia amenajarea superficială a Pieții. 
După o zi de la publicarea articolului nostru, citeam în ziarul 
Flacăra lașului, nu fără anume stupefacție, că devizul fusese 
deja perfectat. Laitmotivul îngrijorării noastre de acum trei 
săptămîni era îndemnul către edilii noștri de a nu se grăbi 
cu organizarea acestui vast spațiu, deoarece el rămîne pen
tru totdeauna și implică conștiința noastră, a celor care am 
trăit în lașii acestor ani. Vă dați seama deci de surpriza 
neplăcută avută la citirea notei din ziar, notă care consem
na convorbirea avută de un redactor cu arhitectul șef al mu
nicipiului, tov. Faliboga. Rămînem cu impresia că se sfi
dează posibilitatea ca. o mare parte a populației, a spe
cialiștilor să-și spună părerea despre un loc ce trebuie să 
devină agora nobilă a lașului meditativ.

Cum s-ar zice, de ce ne-am temut, n-am scăpat.
Mai întii, nota ne anunța că nu va fi vorba de o piață 

ci de o esplanadă, deci — etimologic vorbind — nu de un 
spațiu între două clădiri monumentale, așa cum și este, ci 
de un spațiu în fața unei singure clădiri, acum Teatrul Na
țional, un spațiu agrementat, după cîte ne-am dat seama, 
cu multă verdeață, deci un fel de prelungire a grădinii Tea
trului.

Stimați tovarăși edili ai lașului, am mai văzut noi ame
najări de soiul acestora, amenajări de părculețe sărăcuțe, 
care peste noapte au încercat să mai cîrpească pe ici pe 
colo spațiile dintre noile blocuri, în loc să soluționeze pe 
îndelete, pentru noi și pentru viitorime, problema arhitectu
rală de ansamblu a unui oraș de prestigiu istoric ca lașul.

Deci esplanadă. Bine, fie și esp'anadă dar s-o știm și 
noi.

Părerea noastră este că dacă se vorbește azi de un lași 
al monumentelor, nici într-un caz nu se face aluzie la vreun 
monument creat în ultimii ani... De ce să nu spunem ade
vărul : graba, superficialitatea, acordul -pripit între munici
palitate și unii artiști cu verificat spirit practic, lipsa unor 
concursuri publice, toate au dus la realizarea unor lucrări 
monumentale mediocre sau detestabile, cu care acum ne 
jenăm în fața celor care ne vizitează și care au posibilitatea 
să compare.

lată că acum s-a creat din nou un spațiu, ba trebuie să 
' spunem s-a creat cel mai interesant spațiu arhitectonic ieșean, 
și ne e frică să nu i se găsească Soluția cea mai grăbită și 
mai superficială. Nu e vorba, credem, de un loc unde să-și 
poată experimenta înclinațiile de desenator oricine, oricîtă 
fantezie ar avea, ci de unul prin care vom trece cu toții, 
prin care vor trece mulți străini, de un loc unic al lașului, al 
ieșenilor de azi și de mîine.

Față de acest loc nu putem fi indiferenți.
Să reintroducem buna deprindere democratică a expune

rii în public a proiectelor privind monumentele importante, 
așa cum se întimplă în toate marile orașe. Sala Victoria, sala 
Galeriilor Fondului plastic, ar putea fi gazde generoase pen
tru expunerea proiectului la care s-a oprit acum municipali
tatea lașului, dar și a altor proiecte. Un chestionar ar putea 
reflecta opțiunea populației, a specialiștilor.

Așteptăm expunerea proiectelor.
Cu îndrituită nerăbdare.

VAL. GHEORGHIU

•) Vedeți .Cronica* nr. 8 — 1971.

PETRU ARUȘTEI : „Noaptea



GEMENII
Știau cmîndoi c-odată se vor întîlni. S-au uitat unul la 
fără să se mire, deși in timpul foarte lung care trecuse, fie
care se schimbase uimitor de mult. Dar semănau leit, deși 
unui purta barbă asiriană Și-n vițele crețe de păr legase 
monede și efigii de argint, pe cînd țeasta ș< chipul celuilalt 
luceau gălbui, lipsite cu totul de păr.

După tăcere și nemișcare, în noaptea cețoasă Gabriel pro
nunță dus pe ginduri și abia auzit, dar nespus de melodios :
- Bestie.
Tot atit de încet, dar cu ușoară febră în ton, Daniel rosti 
ducîndu-și mina la tîmpla cheală, ca pentru a-și aminti ceva :
- Bestie, o bestie.

Zori cenușii năzăreau dintre cețuri, și gemenii rătăciră, după 
otita vreme întîia oară împreună, pe străzile încă obscure. 
Dar numai în aparență periplul lor era fără țintă, căci ei prin 
labirintul de străzi înguste, printre mari zidiri cu turnuri Ș' 
contraforți cu miros jilav, știau că vor ajunge în strada Sfîntu 
Sava, la casa domnișoarei Floareș.

Ajunși în fața vechei și ciudatei locuințe, ei intonară pe un 
glas ușor cîntat :

Iți mai aduci aminte de casa noastră, 
singuratică, nuci și castani ancestrali ascunzîndu-i 
zidirea imaculată...
Iar către scările albe 
erau două șiruri posomorite de brazi.
Zidire înaltă și zveltă, un templu de spumă, 
sau mănăstire...
Semne ciudate împodobeau frontonul ionic 
pe care ar fi putut exista o inscripție 
neconcepută...
Pe sub ferestrele-nalte cu gratii 
în umbră creștea mărgărintul, floarea cu lacrimi 
a celor de dinăuntru...
O, casa noastră din visuri, 
pe dinăuntru n-o cunoșteam, 
pe dinafară n-o pricepeam...
Casa aceea așezată în locul 
de nicăieri, sub nuci și castani, 
casa aceea cerească, desăvîrșită, 
inexistentă...

In ceață adîncă, durere și spaimă, 
și cită iubire, și cită iubire...
Iți mai aduci aminte?

Apoi trecură domol pe sub poarta de lemn putrezit ți stră- 
bătind cărarea dintre arbori, se opriră chiar înaintea scă
rilor pentru a privi, o clipă doar, frontonul triunghiular și ima
culat de deasupra, pe care părură să descifreze ceva afir
mativ. Ocoliră însă imediat spre curtea interioară, unde Pe 
neașteptate strigară cu glasuri matinale, pe notele «Deș
teptării" :

Stanislav, Stanislav, 
scoală Stanislav !

Abia după a treia invocare bătrinul polonez ieși din ma
gazie, cu înfățișarea unuia acum trezit din somn.

Stanislav, noi sîntem bunii tăi copii, 
Stanislav, Stanislav, tu nu ne mai cunoști ? 
Venim inapoi de departe, din Soare, 
de cînd am plecat barba ta a făcut 
roiuri de fluturi, sprîncenele tale 
atirnă în jos ca o iederă moale.
Stanislav, Stanislav, rugămu-te dâ-ne 
bestia noastră cea veche.

Moșneagul păru să-și amintească o statornică obișnuință sou 
mai degrabă o datorie; îl auziră cotrobăind prin cufere stră
vechi și felurite lăzi, bolborosind stîlcit „beschia, beschia, ° 
beschia". După un răstimp le-o dădu. Avea o bucurie otît 
de dureroasă pe chipul său bătrîn și bun, incit gemenii 
plinseră mult. Dar polonezul dispăruse in fundul magaziei, 
să-și continue somnul.

Din cețurile cenușii se arătă deodată un astru uriaș și inspăi- 
mintător : era Soarele, roșu, enorm și feroce.
Nu departe, pe un ceardac înalt, găsiră capra. Pe capră, 
trunchiul alb al domnișoarei Floareș.

Ingenunchiară, unul de-o parte și altul de cealaltă parte, și 
spuseră în șoaptă, ca o scurtă rugăciune înainte de a pomi 
la lucru :

Atit de fragedă, te-asameni 
Cu floarea albă de cireș.

Apoi totul fu cuprins de sunetele ascuțite ale unei melodii 
pătrunzătoare, ca o romanță țiuită la fierăstrău.

Cînd a fost cu adevărat ziuă, gemenii priviră împrejur și nu 
mai văzură nimic pe locul acela, care acum era uscat și 
sterp ca după un incendiu mistuitor. Pe locul unde odinioară 
stătuse casa, ei spuseră :

Noi ne vom duce în Soare și ne vom face coliba, 
acolo sînt pajiști aievea, cu florile paștelui, 
și păsări duioase ne vor însoți..
Printre zăvoaie albastre îl vom găsi, o, din nou 
pe gârbovitul, atit de iubitul, 
moșneagul Silențio, 
cu cei doi desagi incărcați peste margini 
cu toporași, 
și ca întotdeauna 
el va avea un baston de pe vremuri 
și ghetre imaculate...
Noi îi vom da cozonac, ouă roșii,
și il vom trage de barbă, in joacă...

Da, ne vom duce în Soare și ne vom face coliba, 
acolo sînt pajiști aievea, cu florile paștelui, 
și păsări duioase ne vor însoți...

Apoi plecară iarăși despărțiri, căci dușmănia lor era 
nestinsă.

MIHAI URSACH1

L
a Nicolae Breban socialul, isto
ria, nu au o pondere directă, ime
diată, decît în Francisca. De 
la un roman la altul, formula 
romanescului său s-a cristali

zat într-un „studiu" al devierilor 
și excepțiilor, care, paradoxal, de
gajă însă semnificații general-uma- 
ne. In Animale bolnave această 
ambiguitate fundamentală este mai 
pronunțată decît oricînd; enigmele „legii" interioare a caractere
lor șe dilată, proiectate într-o conștiință-ecran de „dioptrie" spe
cială (Paul'; pe de altă parte, „cazurile" — interferînd — 
relevă o convergență a semnificațiilor în „mitul" legăturilor 
abisale cu originile, revelator al latențelor tragice din omul 
în genere. Surpriza este de a descoperi în textura parabolei 
existențiale (aparent atemporală) reflexul indirect al istoriei.

„Credința" este pentru Krinitzki o fugă de propria-i 
violentă, dar tocmai ea catalizează la Miloia, „ucenicul" de
zaxat, pornirea de a ucide. Urmărirea lui Gașpar se trans
formă într-o „vînătoare" ciudată, în care hăituit este omul, 
ca într-o retrăire halucinantă a condiției ancestrale (de 
înfruntare directă om-animal). Forța erosului este înveninată 
la Titus de violența complementară inteligenței lui orgoli
oase. Frumusețea însăși (Irina) este „blestemată", aducătoare 
de moarte, sobe a Răului. E izbitoare organizarea tuturor 
acestor sensuri paradoxale ale epicului într-o viziune „răs- 
tlJrpața” a tot ceea ce constituie „diferența specifică" a uma
nității : spiritualitatea, elevația afectului, cultul rațiunii, re
perele morale ale adevărului și dreptății. Nu-și are oare 
rădăcinile in primul rînd în istorie relativismul sceptic al 
conșlinței moderne, pe care îl descoperim în subtext ? Ce 
altceva comunică imaginea insolită a virtuților născătoare 
de’ monștri, a credinței, rațiunii și iubirii care secretă ob
sesia, violența, chiar crima ? Dar convenția „rolurilor", de
nunțată de identitatea — în absolut — a „valorilor" puse 
sub semn contrar ? Nu este anchetatorul Voștinaru, com
parativ cu ucigașul Miloia, varianta rafinată, prin cerebrali- 
zare, a aceleiași instinctualități tulburi, în esență ? Desigur, 
romanul este o demonstrație „negativă" făcută de un mora
list sui-generis pe tema paradoxurilor naturii umane. Sem
nul cel mai sigur al culpabilității universale („vina" tragică 
a umanității, proiectată mitic) este fatumul aparte al unui 
„joc" de compensații exacerbate : stihiile primare sînt reche
mate la suprafață de fisurile sau vidul — reflux al depre
siunii ori complexării valorilor specifice ale omenescului. 
Nu rezultă totuși o viziune ontologică sumbră, o atmosferă 
a angoasei excesive. Catharsisul romanului e în conștiința 
dramatică a degradării și în efortul de exorcizare a răului, 
întemeiate pe nostalgia (chiar dacă, în ultimă instanță, uto
pică) a omenescului pur

în Princepele lui E. Barbu, motivul central — demonia 
puterii — ridică fabulația la simbol și semnificație mitică. 
Romancierul nu reconstituie, nu evocă, ci „definește" cli
matul fanariotismului, fenomen mult mai larg reprezentat în 
istorie, devenit în cîmpul ei aproape o „categorie", un reper 
negativ. Este condiția precară a puterii crescute neorganic, 
fără rădăcini, pe un pămînt ostil lăcomiei și deșănțărilor de 
orice fel. Se face astfel „portretul" (esențializat) a nume
roși „principi" descinși din Fanarurile lumii în „scaon" dom
nesc, ia noi, de-a lungul secolelor.

Princepele nu este fascinat de puterea în sine, ca Otta
viano, care transformă mirajul ei în delir. Un gust amar, de 
cenușă, se simte în unele pagini ale romanului (acelea în 
care Princepele amintește întrucîtva de Cezarul eminescian 
din împărat și proletar): „melanholia" crește din conștiința 
acută a sterilității. în el e fața rece a fatalității, în ardoa
rea fanatică a „nebunului tînăr" — principiul ei dinamic. 
Istoria pierzării celor doi, unul prin altul, nu-și restrînge 
înțelesul la „rătăcirile* unui posesor al puterii căzut sub 
influenta unui posedat al ei. în Princepe este o secretă ne
voie de eliberare (împinsă pînă la un ciudat exorcism, al 
autodistrugerii) de coclelile latente ale răului său interior. 
Messerul nu e decît Mefistofelul prin care „blestemul" lăun
tric se împlinește, flacăra la care se dezvăluie și apoi ard 
otrăvuri mai vechi.

Iubirea lor nefirească, ascunsă, este simbolul fascmației 
malefice. „Orbirea" Princepelui (conștient de minciuna din 
vorbele și faptele celuilalt) vine dinl.r-un soi de „prestigiu" 
fatidic al răului total. Sub semnul lui Hermes, Ottaviano 
unește contrariile cele mai neașteptate (adevăr și fals, ra
țiune rece și nebunie a riscului, frumusețe fizică și perver
sitate monstruoasă, experiență uluitoare și tinerețe etc.) în 
imaginea mitică a androginului diabolic, expresie a seduc
ției răului. într-un anume sens, adevăratul „Princepe" din 
roman este bicefal, e cuplul blestemat princepe-messer. 
Blasfemiile, silnicia, extravaganțele lor au si ceva de pa
rodie derizorie a puterii și a corolarelor ei, pe care le „mic
șorează" nu ființa „nevolnică" a țării, duhul locului, ci sta
tura pitică a unor asemenea „făcători" de istorie, mici pînă 
și în nebuniile și violențele lor ... Există o conștiință a „pă- 
mîn'tului" în care sămînta rătăcirilor nu-și are locul.

Dar apologul din Princepele atestă, în primul rînd, un 
moralist al istoriei în genere. „Tot ce distruge ține în sine 
distrugerea", cuvintele lui loan Valahul rezumă ethosul ro
manului. Tragismul nu derivă dintr-o fatalitate înscrisă în 
„definiția" puterii, ci din varianta ei degradată, coruptă, ca
ducă : „fanariotismul*. Romanul trebuie privit ca o fantezie, 
un „vis* cu tîlc sau un „basm" liric (de un excepțional 
rafinament al stilizării, în care triumfă o conștiință literară 
modernă, a fructificării convențiilor) despre pieirea răului, 
nu însă în luptă cu Făt-Frumosul binelui, ci prin el însuși, 
mistuit în propriu-i venin.

îngerul a strigat. Șatra. F. Prins. Intrusul, Păsările. Ani
male bolnave. Princepele. Am urmărit în toate aceste romane 
implicație tragice ale relației destin-istorie, nuanțele sem
nificațiilor ei. Interesul deosebit arătat, în ultimii ani, temei 
nu poate fi o întîmplare sau o modă, cînd tocmai pe această 
direcție se înscriu reușitele cele mai proeminente. Față de 
poezie, teatru sau „genul scurt*, romanul are vocația (și res
pirația potrivită) scrutării istoriei, prin om. cum dovedește 
literatura universală modernă cu unele dintre numele ei de 
primă mărime : Th. Mann, Șolohov, Hemingway, Sartre, Ca
mus. în prezent, mai mult decît oricînd, pretutindeni în lume 
arta caută soluții de intrare în comunicare directă cu fră- 
mîntările și întrebările acute ale epocii. Abordînd istoria ca 
„loc geometric" al socialului, politicului, eticului și exis
tențialului, romanul românesc de azi se dovedește sincron 
cu orientările profunde (nu cu voga unor „școli* sterile și 
efemere) ale literaturii mondiale.

Istoria noastră recentă (războiul, revoluția) oferă, prin 
realitatea sa dramatică revelatoare, un teren privilegiat me
ditației asupra întrupărilor moderne ale destinului. Pe de o 
parte, el apare ca mitizare (din perspectiva unei mentalități 
și a unei drame colective) a forței, violentelor sau absur
dului timpurilor („Destinul"), atunci cînd sursele răului ră- 
min îndepărtate și obscure (dar în aceleași romane există 
și o vinovăție a oamenilor, doar bănuită în Șatra, „ames
tecată" sau schițată eliptic, în Îngerul a strigat, elucidată 
printr-un „proces" intentat trecutului, în F.) Cealaltă ipos
tază este a destinului individual — și totodată reprezentativ 
— care suportă direct presiunea istoriei (Intrusul, Păsările), 
sau, alteori, dezvăluie amprenta ei în tensiunile unor con
fruntări lucide ale conștiinței moderne, atît cu absurdul rea
lului, cît și cu propriile-i complexe (Prins. Animale bolnave). 
Cu tot sensul său general, de „sinteză", povestea despre

DESTIN Șl ISTORIE 
ÎN ROMANUL DE AZI (IV)

putere și demonia ei, din Princepele lui E. Barbu, nu este 
nici ea „indiferentă", lpsită de trimiteri spre izvoarele și 
fețele „Destinului" modern, infiltrat în istorie.

în toate romanele luate în discuție, marile probleme 
ale omului și lumii contemporane (destin colectiv și indi
vidual, responsabilitatea angajării în istorie și raporturile 
cu puterea, criza certitudinilor, culpabilitatea „universală", 
tragismul lucidității) — sînt reformulate din perspectiva unui 
Weltanschauung românesc și a timpului nostru istoric, că
ruia — în polemică implicită cu o defunctă literatură „în 
roz" —• nu i se ignoră asperitățile, erorile și dramele. Cre
dincios adevărului, romanul românesc de azi imprimă coli
ziunilor omului cu istoria un catharsis superor, al definirii 
esenței umane prin confruntare — viril-tonică în tragismul 
ei — cu antinomiile ireductibile ale realului (Intrusul, în
gerul a strigat, Șatra, F, Păsăr le), trimițînd totodată, uneori 
pe linia unei rezistențe tacite, la filozofia populară a dăinu
irii demne sub vitregii (îngerul a strigat, Șatra, Princepele), 
alteori la ethosul modern al asumării individuale a desti
nului, prin rezistență activă la răul moral insinuat în „nece
sitatea" istorică (Păsările, Intrusul, F).

Sensurile relației destin-istorie au dezvoltat, în romanul 
nostru de azi, două „linii" fundamentale, sub raportul for
mulei artistice : pe de o parte, proiecția mitică, simbolică 
și epopeică, prin care, pe căi diverse (stilizarea convențiilor 
în Princepele, simplitatea clasică în Șatra, barocul din în
gerul a strigat și F, parabola ambiguă din Animale bolnave) 
se mitizează istoria ca „Destin", din perspectiva unei menta
lități supraindividuale; pe de alta, monologul reflexiv și 
autoanalitic, „procesul" interior, meditația implicată în ex
periențe (Intrusul, Păsările, Prins), mai deschise, prin febra 
intelectuală a interogației lucide, sensurilor etice, politice, 
existențiale ale asumării destinului indiv dual. Fără a abso
lutiza, pe prima direcție sînt vizate mai mult sensurile ge
nerale ale istoriei, pe a doua se produce o absorbire mai 
firească a concretului istoric. Un reflex aparte al temei (des
tin-istorie) îl constituie preferința romancierilor pentru per
sonajul non-ideal (o singură excepție notabilă : Him-bașa din 
Șatra). Fie că sînt variante ale „omului oarecare" (Ion Moh- 
reanu din îngerul a strigat, Nicolae din F, Călin Șurupă- 
ceanu din Intrusul), fie — structuri de excepție (ca în Ani
male bolnave, Păsările. Princepele), acest gen de „eroi", în 
care condiția de victimă se amestecă în diferite proporții 
cu cea de v'novat, devine, grație privilegiului unei implicări 
totale în istorie, imaginea complexă a tragismului ®i.

Romanele discutate au meritul cert de a privi istoria 
recentă și, în genere, istor a prin adevărurile lăuntrice ale 
omului. Desigur, nu toate sînt de aceeași valoare. Unele se 
dovedesc, raportate chiar la rigorile principiului lor interior, 
inegale (F, Prins, Păsările). Se simte și o anume artificiali
tate, tendința de a însoți romanescul de „comentariul" său, 
pe alocuri un oarecare mimetism („modelul" străin cel mai 
frecventat — fără a fi și cel mai asimilat — este Faulkner). 
Nu toate și nu totdeauna aceste minusuri sînt reversul (de 
eroare și nesiguranță în fructificarea propriei înzestrări) al 
unor căutări profunde. Rezistenta valorilor va avea de tre
cut examenul timpului, ea va fi probată sau nu în focul 
acelei polemici interioare, care se desfășoară perpetuu în 
orice literatură vie. Ziua de „mîine" a romanului românesc 
va reacționa, cu siguranță, la ceea ce este exagerat, osten
tativ, „făcut" în ceea ce acum uneori doar pare desăvîrșit 
și rezistent. Putem fi însă siguri, din cărțile care vor rămîne 
nu va lipsi meditația asupra destinului și istoriei (cristali
zată în ctteva opere cu totul remarcabile, apărute în ultimii 
ani), „semnalment" — dintre toate, cel mai proeminent — 
al romanului românesc de azi.

N. CREȚU



ANTIBIOTICELE au fost utilizate înainte de a 
fi cunoscute ca noțiune, fără oa să mai vorbim 
de structură, întocmai cum s-au petrecut lucrurile 
și cu alte substanțe și materiale folosite de om.

Penicilina a fost descoperită în 1928 de Fle
ming și a început a se produce industrial abia în 

anii 1940—1943, pe baza unor tehnologii puse la 
punct în Anglia, U.R.S.S., Statele Unite. După a- 
ceastă dată, antibioticele încep să se producă pe 

o scară din ce în ce mai variată. Astăzi se cu

nosc cîteva mii de antibiotice. Inițial s-a utilizat 
numai ca terapeutică însă, o dată -cu studiul teo

retic și cu experimentarea lor practică, domeniul 

de utilizare al antibioticelor s-a extins foarte 
mult, acoperind azi următoarele sectoare : sec

torul terapeutic cu utilizări în medicina umană și 
veterinală, sectorul economic cu utilizări în agri
cultură și zootehnie, nutriția animalelor, serici
cultură, conservarea alimentelor și a unor mate
riale de altă natură decît cele alimentare. Secto

rul de cercetare științifică, în separarea culturilor 
bacteriene, de laborator, cercetarea reacțiilor bio
chimice în celule vii și în corpusculi virotici, ge
netică, filogenie etc.

In țara noastră producția de antibiotice începe 
o dată cu darea în funcțiune a FABRICII DE AN

TIBIOTICE IAȘI, in anul 1955 cind, la 10 decem
brie, a fost obținută prima șarjă de penicilină ro
mânească.

Pentru realizarea producției de antibiotice in 
cadrul fabricii care presupune o diversitate de do
menii de activitate pe parcursul întregului proces 

tehnologic, este necesară participarea și cola
borarea unor cadre cu înaltă calificare, incluzind 
aproape toate specialitățile. Astfel vom găsi in

gineri chimiști, chimiști, fizicieni, biologi, biochi- 
miști, medici, farmaciști, ingineri mecanici, elec
tromecanici, electroniști, economiști etc.

Fabrica de antibiotice Iași are 4 secții pentru 

activitatea de bază și anume: Secția I-a produce: 

Penicilina G, Penicilina V, Tetraciclină bază, Te
traciclină HC1 etc.

Secția a Il-a produce : Streptomicină vrac, Strep- 
tomicină flacoane, Tetraciclină bază, Tetraciclină 
HC1, Unguente și supozitoare etc.

Secția a IlI-a Biostimulatori, produce: Vitamina 
B-12, Bevitex, Tetraxin, etc.

Secția a IV-a semisinteză produce : Forme medi
camentoase din antibioticele fabricale de Secția I-a 
și a Il-a.

Fabrica de Antibiotice, cunoscută ca prima mare 
unitate industrială de acest gen din țară, reușește 
să producă antibiotice de calitate superioară, co- 
respunzînd condițiilor de calitate cerute de farma- 

copeea română și farmacopeele străine. Aceasta 
explică și cerințele mari de antibiotice la exportul 
în 27 de țări. Produsele fabricii se prezintă ca o 
totalitate de garanții fiind rezultatul unei intense 
munci colective realizate cu ajutorul unui utilaj 

complex și modern, mînuit de specialiști experi
mentați.

o producție superioa- Și dezvoltării

din Iași un stimu- 
activitatea de viitor, 
de acest eveniment,

1

COMBINATUL DE EXPLOATARE SI 
INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI

-Rezultatele bune ale mun- 
cV colectivelor din sectorul 
industriei lemnului, apreciate 
la cel mai înalt nivel, consti
tuie și pentru Combinatul de 
exploatare și industrializare a 
lemnului din Iași un stimu
lent In

Legat 
incepind cu indicatorii sinte
tici ai planului de stat pe a- 
cest an, în fața cadrelor com
binatului stau sarcini sporite 
și importante pentru valorifi
carea superioară a masei lem
noase.

Pieclnd de la respectarea 
regulamentului de exploatare 
a lemnului, mecanizarea tot 
mai largă a operațiunilor de 
doborît, fasonat și apropiat în 
condițiile de deal a regiunilor 
noastre, debitarea în gatere 
și obținerea de procente ma
xime a sortimentelor superi
oare de cherestea, prelucra
rea în forme de semifabricate 
a cherestelei, scurte și sub- 
scurte, sînt operații care con
tribuie la 

ră calitativ. Folosirea acestor 
cherestele cu randament de
plin ca materie primă în pro
ducție de mobilă, proiectarea 
mobilierului cu un consum re
dus de material lemnos și u- 
tilizarea de accesorii din ma
terial plastic care înlocuiesc 
calitativ și estetic lemnul și. ii- 
nalizînd cu producția de mo
bilă de o apreciabilă condi
ție calitativă în majoritate 
cu destinația pieselor de ex
port, confirmă pe deplin pre
ocuparea dinamică a întregii 
mase de salariați ai celor două 
platforme de mobilă, o fabrică 
de cherestea, șapte sectoare 
de exploatare și un sector de 
mecanizare și transport care-și 
desfășoară activitatea în cele 
două județe vecine Iași și 
Vaslui.

Conditional de limitarea re
surselor proprii de materii 
prime, în fața colectivului com
binatului se pune cu deose
bită acuitate problema folo
sirii interne și în spirit gos
podăresc a materialului lem
nos, a păstrării

patrimoniului forest iei
acțiunii în continuare 
a se iructiiica orice 
tale care duce la obții 
nei producții cit ma 
roase din fiecare metru 
de masă lemnoasă.

In scopul folosirii raționale 
a lemnului și îndeosebi a che
restelei de râșinoase. în pro
ducția de ambalaje pentru 
mobilă se extinde pe scară tot 
mai largă folosirea cartonului 
ondulat în construcția curiilor 
de ambalaj special proiectate 
care reduc volumul și greu
tatea vechilor ambalaje și care 
se reflectă în economia chel
tuielilor de expediție.

Măsuri de valoriiicare su
perioară a masei lemnoase 
pe unitățile combinatului sînt 
analitic tratate in planurile ae 
măsuri tehnico-organizatoric- 
pentru a căror realizare sînt 
trasate sarcini nominale per
sonalului tehnic și economic 
în vederea creării condițiiloi 
necesare raportării îndeplini
rii angajamentului hiat in 
cinstea sărbătorii semicente
narului P.CJt.



MUZEUL ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI .

Păpușar din Vrancea

PĂSTORITUL
Una dintre cele mai frumoase secții ale muzeului etno

grafic al Moldovei este cea care înfățișează păstoritul mol
dovenesc. Lucrul este firesc deoarece se știe ce rol im
portant l-a avut această ocupație în economia Moldovei din 
secolele trecute și se cunoaște, de asemenea, bogăția și 
varietatea inventarului de la stină, din care muzeul și-a 
făcut o. colecție frumoasă.

Intr-adevăr, pînă la începutul secolului al XIX-lea cea 
mai mare parte din teritoriul Moldovei era folosit, nu pen
tru agricultură ci pentru creșterea oilor și a vitelor. Toți 
căilătorii străini care au trecut prin Moldova în sec. XVI— 
XVII și al XVIII-lea au remarcat întinderea mare a pășu
nilor și numărul de-a dreptul impresionant al turmelor de 
oi și al cirezilor de vite,

Dimitrie Cantemir, primul mare etnograf român, scria 
despre acest lucru în a sa, „Descripțio Moldaviae" următoa
rele : ,,Cîte turme de oi și cît de mari se pot vedea următoa- 
tindeni în munți, cu greu se poate spune, căci ținuturile 
Moldovei despre Apus ne fiind așa de bune pentru cereale, 
oeritul este singura grijă care ocupă pe locuitorii din 
acele părți și care le dă hrană. De aici se și duc în fie
care an, de negustori greci, la Constantinopol, pentru bucă
tăria sultanului, este 60 mii de aceste oi... de turci numite 
cîvirgic, căci carnea lor este gustoasă și se mistuie ușor.

In trei locuri mai cu samă se găsește pășunea mai 
bună în Cîmpulung moldovenesc pe rîul Moldova și în 
munții Vrancel din ținutul Putnei. ..

Locuitorii de la munte au boi mici, dar cei de la cîmp 
au cirezi de boi mari și frumoși, din care în fiecare an 
sînt duși prin Polonia la Gdansk peste 40 de mii, de aici 
se exportă în țările vecine cu numele „boi leșești”. In 
Moldova o păreche de boi se cumpără cu cinci imperiali și 
iarna chiar cu trei, dimpotrivă, la Gdansk am aflat că se 
vînd cu 40 și 50 de imperiali. Cei mai grași și mai frumoși 
se găsesc pe pîrîul Sărata în ținutul Fălciilor. .. Produc
ția acestora este așa de mare că locuitorii nu numai că 
trăiesc din aceasta, dar își pot plăti și tributurile cele foarte 
grele pe care obișnuiesc să le ceară turcii".

Această economie de păstorit, legată de așezări stabile 
și împletită cu agricultura, era forma tipică a economiei 
din Moldova în perioada feudală. Păstoritul. după cum am 
văzut, era forte rentabil. Pe lingăi pieile, folosite pentru 
îmbrăcăminte, carnea și laptele — cu toate derivatele lui, 
care jucau un rol important în alimentație, lîna era larg 
utilizată în industria casnică textilă, apoi viața relativ li
beră pe care o duceau ciobanii, toate acestea au făcut ca 
păstoritul să fie o ocupație nu numai îndrăgită de cei ce 
o practicau ci și invidiată de cei rămași să se ocupe cu 
agricultura.

Versurile poeziei populare întăresc aceste afirmații:
— „De cu seară pînă-n zori
Tu te culci pe pat de flori
Cu capul pe mușinoi
Cu ochii steliți la oi
Cu capul pe floricele 
Cu ochii țintiți la stele..."

Păstoritul avea însă și părți întunecate ; nu era așa de 
ușoară paza oilor și a sta lîngă ele înseamnă de multe 
ori lupta cu asprimile vremii, cu lupii și cu alte sălbăti
ciuni și mai ales cu urîtul pustietății și al singurătății:

„Bine-ar fi cioban la oi
De n-ar fi atîtea ploi, 
Bine-ar fi cu trîmbița 
Dacă-ar fi și puicuța..."

sau :
„Ciobănaș cu oile
Te bate nevoile
Ciobănaș cu bîta-n mînă
Tremură de frig în stînă.. ."

Cu toate greutățile și neajunsurile legate de păstorit 
ciobanii preferau totuși această viață în care exploatarea 
nu atinsese încă formele ascuțite de pe moșia boierului:

„Decît slugă la ciocoi
Mai bine cioban la oi"...

In mijlocul naturii ciobanului devine cîntărețul ei și creator 
de frumos. Alături de cîntec și poezie, crestăturile în 
lemn, inspirate din viața păstorească, au constituit admira
bile prilejuri de exprimare artistică a ciobanului.

Rezolvarea muzeistică a problemelor complexe ale păs- 
toritului în Muzeul etnografic din lași s-a făcut pe două 
căi: prin expunerea materialului original, care primează, 
și prin material grafic (texte explicative, desene, hărți, fo
tografii etc.) care întregește expunerea.

Piesele originale se referă în prunul rind la inventarul 
stinii, la hrana și îmbrăcămintea ciobanului, la practicile 
medicale legate de păstorit precum și la viața spirituală a 
ciobanilor.

Au fost colecționate și expuse cu grijă toate ustensi
lele cu ajutorul cărora ciobanii își pot exercita meseria: 
de la cupa și găleata de muls la bărbința pentru păstrat 
brînza, de la vîrtejul de atîrnat ceaunul de fiert pină la 
cumpăna de măsurat cașul și urda. Toate obiectele din 
inventarul stînei sînt confecționate din lemn iar prin înde
lungata lor folosire au căpătat o patină specifică, de gră
sime și fum, care pe lîngă faptul că le conservă pentru 
mult timp le dă și o notă aparte, de frumusețe muzeis
tică.

Vizitatorul care poposește în fata pieselor expuse în 
sala rezervată păstoritului nu știe ce să admire mai întîi: 
simțul practic al ciobanilor, reflectat în modul ingenios de 
confecționare a uneltelor și a îmbrăcăminții sau gustul es
tetic foarte dezvoltat al acestora.

Intr-adevăr, aici găsim obiecte care ne uimesc gîndin- 
du-ne la iscusința și ingeniozitatea celor care le-au creat. 
De exemplu, îmbrăcămintea ciobanului pregătită în mod 
special pentru a-1 apăra împotriva intemperiilor naturii, 
pălăria impregnată cu rășină ca și cămașa fiartă în zăr și 
unsă cu unt erau admirabile mijloace de protecție împotriva 
ploii. Buruienile otrăvitoare adăogate zărului în care se 
fierbea cămașa îi atribuia acesteia calități insecticide, dove- 
dindu-ne încă odată iscusința ciobanului care a găsit în 
florile din pajiștile unde își petrecea aproape întreaga via
ță, nu numai prilej de desfătare ci și soluții practice in
genioase.

Gluga, 'folosită ca mijloc de protecție împotriva 
ploii și ca traistă la șold pe vreme frumoasă, ne impre

sionează prin frumusețea motivelor ornamentale inspirate 
din mediul înconjurător: soarele, luna și luceafărul.

Dintre uneltele folosite la stînă atrag atenția vizitato
rilor linguroaiele cu coadă lungă, pentru luat jintița din 
ceaun, de dimensiuni neobișnuite, care impresionează atit 
prin forma lor cît și prin frumusețea crestăturilor ce aco
păr suprafața cozii.

Exemple pot fi date în continuare și cu alte unelte, 
cum ar fi crinta de stors cașul (din Vrancea), cupa de 
luat jîntița, ravalele de sfărmat cașul etc...

Alături de bîte, tiparele de caș pot fi, pe drept cuvin*, 
socotite adevărate comori de artă populară.

Strîns legate de practicarea puăstoritului tiparele de 
caș se întîlnesc în zona muntoasă a Moldovei, mai ales 
în Vrancea, unde, după cum remarca Dimitrie Cantemir 
în opera citată, cele .,12 sate cu două mii de gospodării 
ocupate cu păscutul oilor nu știe de plug”.

Nu vom insista asupra caracterului pe care l-a avut 
păstoritul în această parte a țării, întrucît acesta a consti
tuit obiectul unor numeroase studii, ci ne vom limita 
doar la aspectul de conservare a cașului prin folosirea 
tiparelor de caș, așa cum se practică și azi.

Cașul proaspăt de oi (nedospit) se taie în felii subțiri 
și se pune în apă cală sau zăr proaspăt să se înmoaie. 
Devenit o pastă, cașul se presează în tipare, apoi se pune 
în saramură concentrată unde se lasâ, cîteva ore pînă se 
întărește. Atîrnat de grindă se ține la zvîntat cel puțin o 
săptămînă, după care se pune la afumat în podul casei 
unde se lasă 10—15 zile. Cașul astfel preparat se ține în 
„casa cea mare" atîrnat de coardă (grindă), puțind fi ast
fel păstrat timp îndelungat, în același timp constituind o 
podoabă a încăperii, iar prin felul cum este pregătit — 
un prilej de laudă pentru gazde, în special pentru gospo
dine. . 1 U

Așa cum majoritatea obiectelor de folosință din gospo
dăria țăranului sînt măiestrit împodobite, prin aceeași dra
goste de frumos se explică și neasemuita frumusețe și va
rietate a motivelor crestate pe fața tiparelor.

Cioplite din lemn de paltin sau tei, mai rar din nuc 
sau alte esențe, cu o unealtă rudimentară — custura — 
tiparele în accepția locală a cuvîntului, sînt cunoscute sub 
denumirea de „tipare de caș”, cele de formă dreptunghiu
lară sau derivată din dreptunghi.

Tiparele de caș de obicei iau coadă și sînt împrejmuite 
cu veșcă, unele dintre ele au și capac, dimensiunile variind 
intre 12 și 24 cm. în diametru. Păpușarele, compuse în 
mod obișnuit din două piese, a căror dimensiune variază 
între 7/14 cm. și 11/35 cm. au formă dreptunghiulară, de 
cruce, turn de biserică sau chiar de păpușă, prin aceasta 
explicîndu-se astfel atit denmirea lor cît și a cașului pre
sat în aceste forme.

Motivele ornamentale ce împodobesc tiparele și păpu
șarele sînt deosebit de variate: rozetă, dințișori (măsele 
sau colți), cruce, turn de biserică, stea, soare, brad, pasăre, 
șarpe, flori, cîrlige, etc.

Cel mai frecvent ornament folosit este rozeta, care se 
întîlnește apoape pe toate tiparele circulare, în a căror 
formă se încadrează perfect. Motivul apare în nenumărate 
variante determinate fie de numărul razelor sau forma 
acestora, redarea netedă sau striată a suprafețelor, varie
tatea motivelor ce apar rareori pe spațiile cuprinse între raze 
sau bogăția chenarelor ce le împodobesc, la aceasta contri
buind și tehnica viguroasă sau gingășia desenului reali
zat de mina sigură sau stîngace a celui ce le-a creat.

Faptul că păpușarele sînt alcătuite din două piese, 
și însăși forma acestora — permite folosirea unei game 
mai largi de motive decorative decît pe tipare. Uneori 
suprafața păpușarelor, amănunțit crestate, dau impresia 
unor mozaicuri, fie că sînt folosite ornamente geometrice, 
fie cele vegetale stilizate.

Cu totul deosebit ne apare un păpușar din Ceahlău — 
Neamț care impresionează atit prin vigoarea execuției cît 
și prin expresivitatea desenului ce înfățișează doi șerpi 
încolăciți. Pe reversul capacului acestui tipar apare inscrip
ția „1846 — Manoil Lefter" (probabil numele artistului). 
De altfel inscripții se întîlnesc destul de des și pe rever
sul sau chiar fața tiparelor din Vrancea, făcîndu-ne astfel 
cunoscute anul confecționării, numele autorului sau locali
tatea de unde acesta provine. Cel mai recent tipar datat 
este cel lucrat de Pavel Ion din luna noiembrie 1965 re- 
prezentind stema R.S.R,

Acest iscusit meșter în prelucrarea lemnului este unul 
dintre cei mai remarcabili creatori populari din Negrilești 
—Vrancea, sat vestit pentru frumusețea tiparelor de caș. 
Prin creațiile sale izbutite, premiate de altfel la expozi
ția finală a celui de al VII-lea concurs al artiștilor amatori, 
Pavel Ion a ridicat meșteșugul prelucrării lemnului în tipare 
de caș la perfecțiunea unei adevărate arte puse în slujba 
unor necesități practice.

Modul de prelucrare și conservare a cașului sărat și 
afumat a depășit cadrul gospodăriei individuale fiind pre
luat azi de unități mari de prelucrare și industrializare a 
laptelui. Sortimentele de brînzeturi din comerțul socialist 
sînt îmbogățite prin cașii sarați și afumați, presați în tra
diționalele tipare de caș.

Prin diversitatea formelor și prin multitudinea motive
lor decorative folosite, tiparele de caș demonstrează nu 
numai măiestria meșterilor locali în arta prelucrării lemnu
lui ci, în același timp, o dată în plus, și dragostea pentru 
frumos a poporului.

Am insistat asupra acestor tipare deoarece, într-adcvăr. 
ele formează puncte de atracție pentru vizitatorii muzeului 
nostru și, în același timp, sînt piese de mare succes- in 
toate expozițiile de artă populară organizate de noi fie in 
țară fie peste hotare.

Fluierele și buciumele, instrumente populare străvechi, 
mult îndrăgite de ciobani, formează o ultimă categorie 
de obiecte expuse în sala păstoritului. Fiind confecționate 
din lemn, de cele mai multe ori măiestrit înflorate, ele ser
vesc fie pentru semnale păstorești (buciumele) fie pentru 
tălmăcirea simțămintelor de dor, de jale, de durere sau 
de bucurie, legate de viața și munca păstorilor (diversita
tea tipurilor de fluiere, cavele, trișca, tilinca etc.).

Păstoritul, așa cum este prezentat la Muzeul etnografic a! 
Moldovei din Iași, oferă vizitatorului o imagine clară asu
pra dezvoltării acestei ocupații pe teritoriul Moldovei, 
pînă în zilele noastre.

prof. PETRU CAZACU
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UZINA METALURGICA IAȘI 
șit, în cursul 
activitatea cu 
indicatorii de

La export,
peste 1200 de tone țevi care au 
fost livrate. Produsele Uzinei sînt 
predate pretutindeni, ele ajungînd 
toate continentele, în peste 25
țări. In anul 1970, ca o consecință a 
calității produselor, Uzina 
gică n-a înregistrat nici un

Procentul de rebuturi s-a 
Ia 0,04% față de 0,09% cit 
1969.

Capacitatea de producție se 
tripla prin instalarea și punerea

metalur- 
refuz.
micșorai 

fusese în

N
3
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funcțiune a unor noi linii tehnologice 
pentru fabricarea țevilor sudate și a 
profilelor îndoite.

Colectivul Uzinei este preocupat zi 
de zi pentru găsirea unor modalități 
de optimizarea producției.

Uzina Mecanică Nicolina 
Iași a încheiat anul 1970 cu un 
bilanț pozitiv, realizînd toți indi
catorii de plan astfel:

— producția globală 101,0% 
v _— „ marfă fabric. 104,0% 
* — producția marfă vindută

și încasată 103,2%
— beneficiu 115,3%
Sporul de producție se datoreș-

te efortului depus de întregul co
lectiv pentru a satisface cerințele 
unor beneficiari cu anumite pro
duse ce se fabrică în această 
uzină cu un nou profil.

Este recunoscut faptul că trece
rea pe noul profil „Construcții de 
mașini și utilaje pentru construc
ții industriale și drumuri" al U- 
zinei Mecanice Nicolina a adus 
probleme destul de importante în 
fața întregului colectiv al acestei 
întreprinderi, de care s-a achitat 
cu cinste pînă în prezent.

Comparativ cu anul 1938, sfîr- 
șitul anului 1970 prezintă un 
spor de producție mai mare de 32 
ori.

Sporul de producție realizat în 
anul 1970 la mașini și utilaje de 
construcții, ținînd seama de pro
dusele fabricate, se poate rezuma 
astfel î

1. — Țevi pentru instalații de apă, 
gaz, abur, cu filet și mufă sau fără filet, 
negre sau zincate, cu diametrul de 3/8 
inci pînă la 4 inci. Țevile se livrează 
în diierite lungimi ca : lungimi norma
le de fabricație, lungimi aproximative, 
lungimi fixe și lungimi multiple ale lun
gimilor fixe, numai pentru țevi cu ca
pete netede, cuprinse în limitele lun
gimilor normale.

2. — Țevi pentru construcții de pre
cizie obișnuită laminate la cald sau la 
rece, cu diametrul de 10—114 mm. cu 
grosimea de 1—4,5 mm.

Țevi pentru construcții de precizie 
înaltă, trase la rece cu diametrul de 
8—60 mm. grosimea peretelui de 1—3 
mm.

Țevi profilate pătrate, pătrate cu 
jgheab, dreptunghiulare, dreptunghiu-

— 65 buc. echipamente buldo
zer pe_ tractor S. 650,

— 17 buc. scarificatoare pe 
tractor S. 650.

— 8 buc. stații de preparat mix
turi asfaltice.

— 8 buc. turbofreză pentru ză
padă.

— 3 buc. silozuri pentru ciment 
de 81 tone și altele.

Echipamentele de buldozer și 
scarificatoarele fabricate peste 
plan au fost cerute pe piața ex
ternă, fiind din ce în ce mai apre
ciate.

Centralele de beton de 30.000 
mc., 60.000 mc. și 10 -15.000 mc. 
fabricate în sortimentele și can
titățile contractate sînt folosite cu 
succes de întreprinderile din 
construcții.

Instalația transportabilă de pre
parat mixturi asfaltice, utilaj com
plect automatizat, folosit la mo
dernizarea drumurilor, cu o ca
pacitate de 35 — 40 t/h., înlocu
iește capacitatea de producție a 
4 stații de preparat mixturi asfal
tice R. III, fabricate tot în această 
uzină.

Pentru anul 1971 uzina va asi
mila in planul tehnic :

— Turbofreză pentru zăpadă pe 
tractor U. 400,

— Combină pentru zăpadă pe 
tractor U. 400.

— Siloz metalic pentru ciment 
în vrac de 250 tone.

— Repartizator mixturi asfalti
ce, cu o mare productivitate ser
vind la modernizarea drumurilor.

In afara produselor specifice 
unităților de construcții, uzina a 
fabricat boghiuri gondolă pentru 
vagoanele de marfă, colaborat' >r 
al Uzinelor Vagoane Arad, iar pe 
anul 1971 s-a trecut deja la fabri
carea boghiurilor R.D.G. și R.P.P. 
cerute pe piața externă.

Prin instalarea unui cuptor pen
tru turnat piese din oțel, în 
cursul 1971, va fi rezolvată una 
din cele mai acute necesități, re 
zolvînd greutățile întîmpinate în 
aprovizionarea prin colaborări.

Sarcinile de plan pe anii 197! 
— 1975, prevăd creșteri importan
te față de realizările pe 1970. cu 
un ritm mediu de 10% in fiecare 
an. Aceste criterii sînt determi
nate în exclusivitate de creșterea 
planului la mașini și utilaje pen
tru construcții și construcții de 
drumuri.

Colectivul Uzinei Mecanice Ni
colina a reușit să-și însușească 
tehnologia de fabricație a noilor 
produse și depune toate eforturile 
pentru ca produsele ce ies pe 
poarta uzinei să se ridice la ni- 
celul tehnicii moderne.

lare cu jgheab și ovale, cu perimetrul 
sesețiunii de 80—220 mm, grosimea de 
perete de 1—2,5 mm.

La recepția în uzină, 
categoria de execuție și 
neiiciarului, se execută 
verificări și încercări: 
pectului, dimensiunilor
verificarea masei; încercarea la trac
țiune ; încercarea la aplatizare, îndoire, 
răsfrîngere, îndreptare; analiza chi
mică ; încercarea la presiunea hidrau- 

; încercarea la duritate; verifica- 
macroslructurii;

ținînd cont de 
de cererea be- 

următoarele 
verificarea as- 

rectilinității;

lică ;
rea ,

3. 
tori

4. 
din 
rată 
rele

Tuburi de proiecție pentru conduc- 
electrici tip PEL 9—48 (Pantzer).

Profile deschise formale Ia rece 
bandă de oțel cu lățimea desfășu- 
de 30—500 mm., grosimea de pe- 
de 1—5 mm. cu utilizări diverse.

— Profile cornier 
neegale, profile U, profile Z, profile 
mega, profile T, profile V, profile 
aripi întărite.

5. Profile speciale diverse.
Trebuie să menționăm că în primul 

an de intrare în fabricație a Uzinei în 
1964, s-au asimilat un număr de 48 de 
tipodimensiuni țevi sudate, astăzi după 
6 ani de funcționare s-a reușit a se a- 
simila peste 1000 de tipodimensiuni țevi 
sudate și profile îndoite, fără ca să fi 
epuizat toate posibilitățile de fabricare 
a unor noi sortimente de produse. As
tăzi colectivul uzinei este preocupat în 
asimilarea în fabricație a unui nou sor
timent de o importanță deosebită pen
tru economia națională, care în pre
zent se importă la prețuri care 
șese de trei ori prețul materiei 
din care se va fabrica produsul 
zina Metalurgică Iași.

cu aripi egale Și
O-
cu

depă- 
prime 
la U-

CENTRALE BETON SOjOOQMC/AN 
■CENTRALE BETON 60 

OII 
■ ECHIPAMENT BIM.DOZERTR SGSO
■CENTRALE BETON IO

MC/AN
MC/AN

«STATII MIXTURI ASFALTICE R III
■ INSTALAȚII MIXTURI ASE
■ SILOKURI 2S SI



se pot confecționa din 
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șarjă de TEROM — fibră poliesterică romă- 
fost obținută la 22 ianuarie 1969.
perioada de probe tehnologice, la 1 aprilie 1969,

sintetice din Iași 
tehnico-materialâ, 
piese de schimb

din TEROM se comportă excelent la spălare 
forma după spălări repetate, chiar cu apă 
detergenți obișnuiți. iar produsele leșioase. 

care au un efect distrugător asupra linii și mătăsii, con- 
ieră TEROM-ului un luciu mai mătăsos, articolele devenind 
astfel mai elegante și mai plăcute la purtat. După spălare 
se usucă rapid, nu necesită decît rareori o ușoară călcare, 
la venirea In contact cu apa nu este Înglobată In substanța 
fibroasă. TEROM, se pretează bine atit pentru confecții de

Prima 
nească, a

După _ ,____
Uzina a intrat în producție.

Anual, Uzina de Fibre Sintetice Iași produce circa 49j 
din producția totală anuală de fibre și fibre chimice a țării.

Fibra TEROM produs al Uzinei, este un excelent Înlo
cuitor al fibrelor naturale.

TEROM, este Ia nivelul celor mai bune fibre polieste- 
rice din lume, comportă o afinitate tinctorială deosebită, 
mult superioară altor fibre chimice. Intr-o gamă foarte nuan
țată de culori, de la cele mai intense plnă la nuanțe fine, 
pastel.

TEROM oferă cea mai fină lenjerie de corp pentru fe
mei și bărbați cu o comportare fiziologică superioară.

TEROM, rezistă și ca Îmbrăcăminte de sport și pentru 
copii pentru că, oricît de mult solicitată, poate fi curățată 
și spălată des.

TEROM se utilizează pentru articole casnice și decora
tive : fețe de masă, cuverturi, brocarturi, draperii, stole mo
bilă, perdele etc.

TEROM e folosibil și în tehnică : 
el: filtre, recipiente, izolații termice, 
inserții pentru 
pescărești etc.

Țesăturile 
menținlndu-și 
fierbinte, cu

ziua cit și pentru confecții de seară, in amestec C’J 
naturală se obțin și stofe grele pentru îmbrăcămintea 

iolosită in anotimpurile răcoroase. Poate fi vopsită în cu
lori mult mai plăcute și mai atrăgătoare decît fibrele na
turale.

TEROM-ul posedă o rezistență mare la acțiunea acizi
lor minerali și organici, spre deosebire de alte fibre chi
mice. Acidul iosioros, chiar in concentrație
iibra.

In atenția colectivului Uzinei de fibre 
stau problemele majore: aprvizionarea 
disciplina în producție, asimilarea de noi 
și altor materiale, sau găsirea de înlocuitori de producție 
indigenă pentru diminuarea importurilor, mișcarea de ino
vații și raționalizări, cercetarea uzinală etc.

De asemenea, colectivul se ocupă zi de zi pentru bune 
iolosire a mașinelor și utilajelor în ridicarea calității produ
selor și productivității muncii, pentru reducerea cheltuielilor 
materiale, a consumurilor specifice și a prețului de cost, 
ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor.

In viitorii ani va intra în funcțiune o instalație semi- 
industrială pentru obținerea fibrelor poli-propilenice, tehno
logie stabilită de 1CECHIM și ai cărei parametri urmează 
să iie optimizați în uzină. De asemenea se va pune în func
țiune o altă instalație semi industrială în care se vor ob
ține noi sortimente de fibre din copoliester cu caracteristice 
iizico-mecanice speciale. Aceste fibre vor fi utilizate la ob
ținerea pielii sintetice. In această perioadă va mai intra în 
funcțiune o stație pilot pentru experimentarea unor inter
mediari pentru pielea sintetică.

legate de utilizarea 
a materialelor plas-

enumerăm:
DIN POLICLORU-

materialelor plastice și 
sintetice cunoaște unul 
mai înalte ritmuri de

marca „MOL- 
solicitate tot

20
13
in 
se 

2000—1,7

UZINAUZINA tFără îndoială că tendința actua- 
tuală de a considera producerea 
ie materiale plastice pe bază *de 
polimeri sintetici drept o măsură 
a gradului de dezvoltare al 
unei economii, el înglobînd capaci
tatea de valorificare pe trepte înal
te a materiilor prime ale indus
triei petroliere, este îndreptățită.

Industria 
a iibreor 
din cele 
dezvoltare.

Dacă între 1930 și 1960 produc
ția mondială a crescut de cca. 
de ori, în 1965 s-au produs 
milioane - tone mase plastice, 

1970 cca. 25 milioane tone — 
estimează pentru anul 
miliarde tone.

Producerea materialelor plastice 
reprezintă in prezent unul diD 
obiectivele principale ale indus
triei chimice din țara noastră.

Pentru cincinalul 1971—1975 se 
prevede dealtfel dublarea capacită
ților de producție ale acestui sec
tor.

Folosirea materialelor plastice în 
construcții, în industria chimică, 
construcții de mașini, electroteni- 
că industria ambalajelor și a bu
nurilor de consum este în prezent 
imperios necesară datorită proprie
tăților deosebite ale materialelor, 
plastice între care se enumeră: 
rezistența extrem de mare la ac
țiunea agenților chimici, greutate 
specifică mică, proprietăți dielectri- 
ce deosebite, ușurința montajului, 
etc.

Uzina pentru prelucrarea maselor 
plastice din Iași care produce pes
te 40.000 tone anual prelucrate din 
mase plastice, este în măsură să 
satisfacă în prezent solicitările di
verselor sectoare ale economiei na- verselor sectoare ale
ționale.

Materialele purtînd
DOPLAST" sînt însă 
mai mult de beneficiarii externi.

Renumite firme din Anglia, Olan
da sauR.F. a Germaniei societăți

de import-export din R.D.G. U.R.S.S., 
Belgia etc. s-au adresat cu comenzi 
uzinei ieșene ceea ce face ca o 
bună parte ia capacităților de pro
ducție să fie reținute în acest an 
pentru satisfacerea acestor solici
tări

Dintre numeroasele sortimente 
cuprinse în programul de de pro
ducție al uzinei,

PRELUCRAREA
RA DE VINIL

— Țevi pentru scurgere și pre
siune (U.M.G.) cu diametre între 
20 și 280 mm.

— PLACOND — placă ondulată 
pentru acoperișuri ușoare.

— FLEXOTUB — tuburi flexibile.
— Tuburi Bergman -— Pantzer
— Covor și dale din PVC
— Folii plastifiate divers colorate 

și în peste 40 presaje. 
POLIGRAFVINIL, folii PVC dublate 
pe hîrtie, cu diverse presaje 
culori, utilizate în industria poligra
fică.

— Plăci presate cu grosimea 2—20 
mm.

— Tuburi riflate pentru scopuri 
electrice.

— Profile PVC.
PRELUCRAREA DIN POLIETILENA
— Recipienți pentru amplasarea 

și transportul lichidelor, pastelor, 
uleiurilor, etc, cu volum de la 1— 
200 litri.

— Folii suflate, saci, pungi și sa
coșe.

PRELUCRATE DIN POUSTIREN 
ȘI COPOLIMERI

— Plăci polistiren cu grosimi de 
la 1—6 mm.

— Plăci ABS — cu grosimi de la 
2—4,5 mm.
OXIGEN TEHNIC

Conform STAS 2031—64,
Specialiștii Uzinei de mase plastice 

stau în permanență la dispoziția be
neficiarilor pentru clarificarea tutu
ror problemelor 
corespunzătoare 
tice.



- - - - - - - Ancheta „Cronicii" - - - - - - - - - - - - -
1. Putem aprecia, din perspectiva fatal limi

tată pe care o avem acum, deceniul al șaptelea 
<ja o etapă distinctă în evoluția prozei contem
porane ?

2. în ce măsură sincronizarea a depășit 
simpla preluare a unor procedee și a angajat 
direcțiile majore ale literaturii ?

3. Cum se pune, din același unghi al sin
cronizării, problema legăturii cu tradiția ?

4. Care sînt, după opinia dv., modalitățile 
care au exprimat în mod optim cerințele unei 
literaturi actuale ?

M. PETROVEANU: Efectul estetic

TRADIȚIE Șl INOVAȚIE IN PROZA ACTUALĂ

1. Așa cum am arătat în 
răspunsul dat la o anchetă 
întreprinsă de revista .Lucea
fărul' pe aceeași temă, cu 
referință la poezie, se poate 
vorbi de ceea ce dvs. numiți 
«o etapă distinctă în evolu
ția prozei contemporane". Sub 
condiția de a nu uita cărțile 
capitale apărute în alte de
cenii (Nicoară Potcoavă, Mo- 
romeții, Bietul Ioanide, Un om 
intre oameni, apoi Groapa, 
nuvelele adunate în volumul 

Umbrela de soare etc.), și de 
a nu ignora ori măcar sub
aprecia contribuția celei de 
a doua jumătăți a deceniului 
al șaselea —- spre a vorbi în 
termenii periodizării propuse
— la acțiunea împotriva dog
matismului, unul din marile 
obstacole în calea dezvoltării 
spiritului creator în artă ca 
și in orii:că. Am fost martorul 
foarte apropiat si nu odată 
participant la acțiunea pe care 
au desfășurat-o în aces<t sens 
scriitori și critici conștienți 
de responsabilitatea lor fată 
de destinele literaturii, în îm
prejurări dificile, soldîndu-se 
cu treptate, nespectaculoase 
dar importante cuceriri de 
poziții (repunerea în circula
ție a unor clasici dintre cele 
două războaie, precum Ar- 
ghezi sau Rebreanu, sprijini
rea unui Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag, Gr. Hagiu, Ilie 
Constantin, în poezie, Nicolae 
Velea în proză) sau, firește, 
sm retrageri și inevitabile 
pierderi.

2. In ce măsură sincroniza
rea a depășit simpla preluare 
a unor procedee și a angajat 
direcțiile majore ale contem
poraneității ?

întrebarea cere o circum
scriere mai precisă : sincroni
zare în raport cu ce ? Numai 
în legătură cu limbajul, cu 
instrumentarul actual al pro
zei universale ? S-ar părea că 
nu, de vreme ce a doua parte 
a chestiunii se referă si la 
problematica propriu zisă con
temporană. Atunci ar trebui 
să avem în vedere o dublă 
specificitate a literaturii noas
tre de azi, fată de cea din 
alte părți ale globului. Proza
— fiindcă la ea ne referim — 
este firesc să răspundă unei 
problematici comune cu aceea 
a literaturii lumii, în măsura 
în care omul este om (același) 
pretutindeni, și unei proble
matici proprii omului din 
lumea socialistă. Prin urmare, 
sincronismul ei, dictat de în
seși condițiile obiective ale 
dezvoltării istoriei trebuie să 
fie examinat sub aceste două 
laturi.

Critica literară a apropiat 
Intrusul de Străinul lui Ca
mus, pe temeiul calității so- 
mune de eroi marginali, 
excluși din viata socială. Ori
ginalitatea cazului lui Călin 
Surupăceanu stă însă în in
terpretarea unei ipostaze uni
versale, prin viziunea avata
rului local. Animale bolnave 
se înscriu într-o viziune de- 
asemend sincronică cu aceea, 
foarte răspîndită, la ora asta 
pe toate meridianele, după 
care omul este o ființă dis
putată de instincte fundamen
tale, de eros, de setea de 
putere, de impulsuri asociale. 
Spre a-și converti potențialul 

în energie creatoare, utilă 
umanității, este necesară o 
violentă luptă cu sine, din 
partea individului (vezi 
Francisca). Vestibul și In
terval sînt cărți obsedate 
de relația libertate-necesitate 
— problemă în principiu uni
versală. Ea beneficiază. mai 
ales în Păsările, de un con
ținut concret-istoric, de o de
terminare socială etc. Terme
nii în care figurează ecuația 
citată aparțin istoriei noastre, 
sînt expresia modului in care 
socialismul a formulat-o la 
noi, ca orinduire constituită, 
ca formă a existentei sociale 
Si individuale. In Prins, în 
această radiografie a raportu
lui ființă-neființă, eroul, singur 
în fata moTtii, se confruntă cu 
ea în coordonatele „insului* 
zilelor noastre.

3. Cum se pune, din același 
unghi al sincronizării, problema 
legăturii cu tradiția ? Iată și 
întrebarea care face parte din 
ritualul discuțiilor despre lite
ratură și contemporaneitate și 
care cere ca, ori de cîte ori 
se recomandă să zicem ino
vația, să nu se uite necesi
tatea dezvoltării tradiției, și 
invers. Cei care se revendică 
exclusiv de la tradiții sînt 
gata să acuze .moderniștii11 
de ireverentă fată de trecut, 
precum altădată semănătoriș- 
tii pe simboliști, sau, mai 
aproape de noi, gîndiriștii pe 
scriitorii sprijiniți de Lovi- 
nescu. Ceea ce nu îi împie
dica să protesteze cu aceeași 
violentă, cînd li se vorbea de 
anacronismul poziției lor, sau, 
mai semnificativ, să încerce a 
demonstra modernitatea pase
ismului, aptitudinea de a uti
liza elemente moderne în pre
lucrarea atitudinilor socotite 
eterne și specifice. (De unde 
un asemenea complex de in
ferioritate în fața istoriei, 
cînd revoluția modernă îb 
artă este istorie, la cei ce 
se revendică de la istorie ? 
Istoria nu e decît trecut ? 
Tradiția incorporează doar și 
inovațiile** și viitorul, în 
fluxul timpului, și numai cu 
această condiție nu rămîne 
încremenită). Pentru motivele 
arătate, socotesc întrebarea 
retorică, avînd răspunsul dina
inte cunoscut. Personal, îmi 
vine greu să cred că există 
vreun om de cultură care ar 
putea să nege operele trecu
tului, în numele producțiilor 
prezentului. Criticul, în prin
cipiu deschis tuturor spețelor 
de valori, nu-și poate face 
dintr-o discriminare eventuală 
un criteriu estetic, o normă 
teoretică. Artiști: pot la ri
goare s-o facă, creatorul fiind 
prin definiție identificat cu 
tipul — modern sau traditio
nal —• de operă născută din 
mîinile sale. In practică însă 
intervin situații cînd criticul 
simte necesitatea de a spri
jini o tendință în favoarea 
alteia, dacă cea dinții întîm- 
pină o împotrivire susținută 
pe căi extraestetâce, d. ex. 
prin acuzarea „modernilor" de 
lipsă de mesaj ori de aderentă 
la realitatea spațială și 
temporală. Aceasta cred că a 
fost, și între cele două răz
boaie, rațiunea profundă a 
campaniei lovinesciene împo
triva tradiționalismului, punc
tul de plecare al faimoasei și 
hulitei sale teorii despre sin
cronismul valorilor. Și fiindcă 
vorbim despre criticii poli
valenți — și prin natura pro
fesiei amintesc din nou de 
Paul Georgescu care, adversar 
al nostalgiilor paseiste, este 
un admirator mărturisit și 
confirmat, prin exegezele sale, 
al lui Mihail Sadoveanu. Iar 
propria sa literatură, în spe
cial Coborînd unde polemica 
cu paseismul, ca teren de în- 
sămînțare a spiritului fascist, 
cunoaște o înverșunare paro
xistică, armonizează una din 

cele mai „sincronice" modali
tăți : Confesiunea personală, 
cu un stil de extracție dublă : 
acuzat-intelectual, dar și ciara- 
gialian. Pe de altă parte, va
lorile pentru care pledează 
autorul și în romanul său 
aparțin umanismului celui 
mai... străvechi, întîlnit încă 
la elini: cultul rațiunii, al 
persoanei umane.

4. Care sînt modalitățile 
care, după opinia dvs., au 
exprimat în mod optim ce
rințele unei literaturi actuale ?

Ca sisteme de forme, de 
convenții sau mijloace artis
tice chemate să servească 
actului creator, toate meto
dele (procedeele, metodele, 
numiți-le cum vreți) se echi
valează. Una nu e „mai bună' 
decît alta. Totul depinde de 
țelul vizat și nu de natura, 
romantică sau realistă. ex
presionistă ori suprarealistă, 
a modalităților recrutate, sore 
a-1 atinge. La condiția noas
tră pieritoare ne obligă a me
dita cu înfiorare reali-tul 
Tolstoi. în .Moar* ea lui Ivan 
Ilici' sau antirealistul Beckett 
din .O. frumoasele zile'. Eu
gen lonescu. cj alegoria, cu 
.autosacramentalul* său laic, 
și cu modernul „Regele moa
re'. In literatura noastră ac
tuală ne întîlnim cu cărți 
concurente la satisfacerea ce
rințelor sincronizării, cu toate 
că ele ascultă de normele 
unor modalități diferite, opu
se. Intrusul. eventual cu 
excepț-a visului final de speță 
alegorică, este o narațiune 
realistă. Tot astfel Păsări e. 
în ciuda capitolului inițial 
unde, la un orizont marin, se 
profilează premonitor stolurile, 
și al episoadelor corsumate 
într-o cameră cu oglinzi, a- 
vînd deasemeni o funcție sim
bolică, ron anul lucrează, 
cum se obișnuiește a se 
spune, cu «personaje tipice 
în situații tipice", deci cu 
procedee ale realismului... 
tipic, și anume cel critic. 
Dimpotrivă, îngerul a strigat 
ne introduce într-un cadru

CONSTANTIN CUBLEȘAN: Exprimarea 
optimă a cerințelor actualității

1, 2. 3, 4. Ne aflăm încă prea 
aproape de acest deceniu din 
care am ieșit pentru a ne pu
tea îngădui o pretenție justă 
de retrospectivă. Oricum însă, 
deceniul șapte a însemnat 
pentru proza românească ce
va mai mult decît deceniul 
precedent. Cit I Iată o între
bare la care vom putea răs
punde cu mai multă siguranță 
doar peste cîteva decenii. Ce
ea ce este evident este faptul 
că în acești zece ani au apă
rut cîteva cărți reprezentati
ve. opere literare de o in
contestabilă valoare care, 
chiar dacă pentru ansamblul 
literaturii actuale nu consti
tuie neapărat pietre funda
mentale, pentru autorii lor în 
orice caz da. Să ne gîndim 
numai la prozatori ca Nico
lae Breban. D. R. Popescu. 
Fănuș Neagu. Al. Ivastuc. 
Ștefan Bănulescu. Petru Po
pescu Mircea Ciobanu. A. D. 
Munteanu ș.a. care în această 
etapă s-au afirmat matur, 
publicînd volume de primă 
importanță pentru evolufia 
lor. Dacă mai adăugăm că tot 
acum au fost tipărite romanele 
Risipitorii (ediția a IlI-a, de
finitivă) și Intrusul de Marin 
Preda, Princepele de Eugen 
Barbu, Pădurea nebună, Ce 
mult te-am iubit, Șatra de Za- 
haria Stancu, alături de pro
za inedită a lui Vasile Voicu- 
lescu, Ion Vinea, Hronicul... 
Iui Lucian Blaga etc., avem 
dintr-odată o imagine amplă, 
cuprinzătoare, a unei altitu
dini noi în proza românească 
actuală.

Nu există nici un dubiu că 
proza deceniului șapte a fost 
din punct de vedere estetic 
superioară celei din deceniul 
precedent. In ansamblu, scrii
tura literară a devenit mai 
elevată, șabloanele și subiec
tele pedestre au fost abando
nate. Scriitorii au ambiționat 
opere care să poată să se în
scrie într-un circuit valoric 
european. Ia concurență nu 
numai cu sine ci și cu cele 
mai de vîrf creații de aiurea, 
tn ce măsură s-a reușit, în ce 
măsură comportarea în aceas
tă competiție a fost onora
bilă, poate ar fi cazul să con
stituie obiectul unor mai am

de un realism sălbatic, îmbi- 
nînd pitorescul liric baladic 
cu un epos mitic. Elocvent 
pentru această d n urmă ten
dință, e Echinoctiul nebuni
lor, aliaj savant de lirism și 
chiar epos romantic, simbo
lism ermetic și realism fan
tastic în sensul kafkian. Să 
atribuim succesul unor ase
menea cărți pe seama exclu
sivă a modalităților pe care 
s-au clădit ? Nu, de vreme ce 
tentative similare n-au înre
gistrat ecouri, înseamnă că 
destinul lor favorabil a fost 
decis de calitățile efectului 
estetic. Efect presupunînd un 
univers propriu, cu putere de 
evocare a unor idei și pasi
uni așteptate de sensibilita
tea contemporană. De aceea, 
repet o controversă cu pri
vire la valoarea in sine a 
mijloacelor rămîne neconclu
dentă. Altceva se poate insă 
discuta, și an-irre viata mo
dalităților care nu se succed, 
nu aoar ș: dispar arbitrar, in 
funcție de voința autonomă 
a subiectului creator, ci și 
in raport cu exigentele abile 
ale societății. Altminteri nu 
s-ar explica existenta unei 
istorii a mijloacelor cu o e- 
voluție iregulară. cînd lentă, 
cînd accelerată, cu deplasări 
imperceptibile și mvtații ex
plozive de forme. Din acest 
punct de vedere ne putem 
întreba cum se face că nu 
numai în lume, dar și la not 
unde. în principiu, ar trebui 
să domine realismul, se con
stată coexistenta metodelor ? 
E un fenomen art fie al între
ținut de spiritul modei.al imi
tației ? Dînd snobismului și 
facilității ce î se cuvine, per
sonal credem că în dilema 
în care contextul istoric a 
proiectat arta modernă, aceas
ta nu poate formula răspunsul 
la problematica vieți:, cît 
timp răspunsul vieții este 
contradictoriu, decît într-un 
mod deasemeni contradictoriu

ple dezbateri și al unor mai 
largi spații tipografice.

Cred că proza noastră ac
tuală se străduiește din răs
puteri să o egaleze pe cea 
dintre războaie. Și, mă gîndesc 
dacă nu cumva unii parame
tri au și fost atinși. De aceea 
îmi place să cred că deceniul 
nou în care abia am pășit, va 
însemna pentru proza româ
nească acel zbor spre mai de
parte pe care și-l doreau îna
intata noștri în preajma celei 
de a doua conflagrații mon
diale. Deceniul care a trecut 
a însemnat o poartă larg des
chisă spre vaste orizonturi, 
cel care vine — sau care a 
și venit — trebuie să consem
neze tocmai prezența noastră 
în spațiul deschis al acestora. 
De aceea nu cred că vreuna 
din „modalitățile' prozei — 
schița, nuvela, romanul — 
trebuie să fie socotite ca avînd 
un anume primat în ceea ce 
privește exprimarea optimă a 
cerințelor actualității.

De obicei ne place să ne 
referim Ia roman atunci cînd 
căutăm exemple edificatoare 
pentru o idee sau alta. Să nu 
uităm însă că schița poate 
rivaliza orieînd cu ep!ca de 
lungă respirație. Caraaiale, 
bunăoară, n-a scris romane și 
totuși în istoria literaturii nu 
stă mai prejos decît Liviu Re
breanu. Mă gîndesc chiar, 
dacă nu cumva romanul este 
acum la noi o modă. Si sînt 
convins că Ia ora actuală, a- 
pariția unui volum excelent 
de schițe ar face mare sen
zație și ar răsturna multe te
orii, cu pretenții de ultim cu-
vînt în materie, privind con
diția modernă a prozei.

GEORGE TIMCU: Un alt climat

1. Putem aprecia, într-ade- 
văr, deceniul al șaptelea ca o 
etapă distinctă în evoluția 
prozei contemporane. Deși, 
cînd răspund atît de catego
ric, îmi dau seama de riscuri
le pe care mi le asum : s-ar 
putea înțelege că implicit con
test deceniile cinci și șase. 
Spun aceasta, pentru că au a- 
părut deja apărători zeloși ai 
perioadei 1950—60, care sus
țin. nici mai mult nici mai 
puțin, că acest deceniu a fost 
foarte productiv, că totul a 
decurs cît se poate de normal 
si că nimic nu a întunecat 
evoluția literaturii noastre. E- 
vident nimănui nu-i trece prin 
minte să conteste cele cîteva 
opere viabile ale deceniului 
trecuL dar aceste cărți rare 
nu defineau o atmosferă, ci. 
dimnotrivă. mai mult o con
traziceam

Deceniul șapte a însemnat în 
primul rind un alt climat. S-a 
renunțat la niște pseudo-leqi 
literare stabilite de acei arbi
tri poposiți pe tărîmul litera
turii. unde — e știut de cînd 
lumea — se poate crea atît 
de ușor iluzia competenței. 
Rearetabil că unii dintre acești 
arbitri mai nutresc iluzia de 
a face și azi, în 1971, critică 
de direcție. poate chiar cu 
mijloacele de atunci.

Deceniul șapte a dat multe 
cărți de proză bune și enu
merarea lor ne-ar ocupa prea 
mult spațiu. Cîteva, totuși, se 
cer amintite, cele care mi se 
par a avea șanse de «clasici- 
zare", dacă nu cumva cu u- 
nele dintre ele fenomenul de
ja s-a petrecut sub ochii noș
tri : Iarna bărbaților de Șt. 
Bănulescu. Animale bolnave 
de Nicolae Breban. Ce mult 
te-am Iubit de Zaharia Stancu. 
Viața și opiniile lui Zacharias 
Lichter de Matei Călinescu. 
îngerul a strigat de Fănuș 
Neagu. Princepele de Eugen 
Barbu, Coborînd de Paul 
Georgescu, Intrusul de Marin 
Preda, Ingeniosul bine tempe
rat de Mircea Horia Simiones- 
cu și să nu uităm excepționa
lele povestiri ale lui Vasile 
Voiculescu.

Dar să ne oprim aici. Ajun
ge, cred, și atît pentru a mar
ca un deceniu de remarcabilă 
proză românească. Aceste cărți 
și altele încă se pot consti
tui deja în capitole de istorie 
literară.

2. Sincronizarea mi se pare 
— cel puțin la ora actuală —- 
un termen care definește unul 
din marile noastre complexe 
culturale, de națiune ajunsă 
relativ tîrziu la civilizația scri
sului. Nu mai este cazul să 
ne preocupe așa ceva, pentru 
că acum, în 1971, sincroniza
rea a devenit o falsă proble
mă. La noi se scrie indiscu
tabil o proză de certă valoa
re și, înlăturînd obstacolele de 
limbă, promovînd deci cu cu
raj literatura română peste 
hotare, vom vedea noi înși
ne că avem ce da pe .piața" 
mondială. Spun aceasta, cen
tru că .simpla preluare a u- 
nor procedee* mu a dus și 
nu va duce niciodată la o 
proză care să intre în circui
tul valorilor autentice. Produ
sele hibride nici nu intră în 
discuția noastră. Cele cîteva 
.exerciții" mimetice, cu tot en
tuziasmul de cafenea stîrnit la 
vremea apariției lor si ampli
ficat în presă de cîțiva snobi 
cu ștaif, deja au fost uitate. 
Acestea sînt însă cazuri des
tul de rare, ele fiind nespe
cifice deceniului al șaptelea. 
Sînt convins — ca să revin 
la întrebarea dv. — că pe Za
haria Stancu, pe Eugen Bar
bu sau pe Fănuș Neagu nu 
i-a preocupat niciodată proble
ma sincronizării.

3. Cu ultima frază a între
bării a doua am trecut, in
voluntar aproape, la cea de a 
treia problemă: legătura cu 
tradiția. Un scriitor român 
sincer preocupat de treburile 
obștei, de istoria țării sale nu 
poate ignora tradiția, indife
rent de maniera în care scrie, 
fie el analist, fie comporta- 
mentist sau altfel.

Problema tradiției e însă mai 
delicată decît s-ar părea. O 
vreme s-a crezut că ea pre
supune conservarea <unor a- 
numite procedee exterioare, a 
unei anumite tematici, strict 
limitată în spațiu și timp. Pri
vită astfel, tradiția devine au
tomat o barieră de netrecut 
care închide literatura într-un 
perimetru îngust de vetustita- 
te și anacronism, împiedieînd-o 
să fie actuală, în pas cu vre
murile moderne. Tradiția tre
buie înțeleasă în spiritul ei, 
în natura ei intimă, iar scrii
torul autentic are flerul artis
tic necesar de a intui, fiind în 
același timp, modern și ac
tual.

Discutînd despre tradiție nu 
trebuie să fim extremiști.

Să nu rămînem doar parti
zanii — cultivării — unui pi
toresc lingvistic regional, dar 
nici să nu credem că litera
tura românească Începe de la 
Țepeneag încoace.

Tot ce ne-a dat mai bun de
ceniul care a trecut — puteți 
lua oricare dintre cărțile ci
tate mai sus — demonstrează, 
dacă mai era nevoie, o soli
dă legătură cu tradiția prozei 
românești, fiind, în același timp, 
cărți scrise proaspăt, viu, răs- 
Dunz’nd sensibilității cititoru
lui modem.

Nu trebuie căutată o rețetă 
universală a raportului tradi
ție — sincronizare, căci ea nu 
există. Fiecare scriitor își re
zolvă singur problema cu mij
loacele de care dispune, în- 
tr-un mod specific, personal. 
Să nu ne facem iluzii că i-am 
putea învăța noi (care „noi'?) 
cum să împace cei doi ter
meni. Și încă ceva: s-a creat 
o falsă opoziție: tradițional- 
modern. Opoziția este o in
venție a unor spirite neliniș
tite, iar termenii nu sînt dis
junctivi, nici măcar adversa
tivi. Ambele caracteristici pot 
coexista în cadrul aceleiași o- 
pere.

4. Este cea mai dificilă în
trebare a anchetei dv. Care să 
fie, oare, modalitățile care au 
exprimat în mod optim cerin
țele unei literaturi actuale ? 
Greu de spus care anume. 
Cred că orice modalitate poa
te fi în principiu bună, cu 
condiția de a fi utilizată cu... 
talent.

Să luăm, de pildă, chiar ti
tlurile citate la primul răspuns. 
Prima observație ce se impu
ne e tocmai varietatea și di
versitatea modalităților. In Iar
na bărbaților găsim o proză a- 
parent tradițională de un a- 
numit tip. în vreme ce îngerul 
a strigat ne oferă tot în spi
ritul unei anumite tradiții o 
al'ă manieră. Coborînd e ro
manul unei grave dezbateri in
telectuale iar Viața și opiniile 
lui Zacharias Lichter e un ro- 
man-eseu, de natură filozofică. 
Cu Princepele ne aflăm în plin 
roman istoric, iar Intrusul ne 
readuce în zilele noastre.

Pînă și umorul, zice-se su
perficial și incapabil de a sus
ține o temă... serioasă ne-a 
dat o carte cu totul remarca
bilă : Ingeniosul bine temperat.

Ceea ce era de demonstrat : 
to'ul depinde de scriitor și 
orice modalitate poate fi bună 
sâni rea.

Personal, aș înclina să cred 
că o epică solidă de tip oare
cum comportamentist a domi
nat în realizările cele mai în
semnate ale prozei deceniului 
șapte.

In încheiere un deziderat, 
de data aceasta nu personal, 
ci al epocii noastre: se im
pune din ce în ce mai mult 
necesitatea unei proze care să 
dezbată probleme acute de aici 
și de acum. Ne-ar trebui cărți 
în care să ne recunoaștem 
pe noi cei de azi, din 1971, 
cu tot ceea ce ne frămîntă si 
ne doare. Cărți cinstite, drep
te, îndrăznețe, fără ochelari 
colorați, cărți în care să ne 
simțim propria respirație, of
tatul nostru.



O CERCETARE UTILĂ
ÎN DOMENIUL ISTORIEI LITERARE

Institutul de istorie și te
orie literară „G. Călinescu" 
ne-a obișnuit cu apariții edi
toriale remarcabile, nu nu
mai prin tinuta distinsă a 
studiilor ci, mai ales, prin 
insolitul datelor pe care le 
oferă celor interesați de acest 
domeniu. Recentul volum, Re
viste literare românești din se
colul al XIX—lea, oferă publi
cului cititor o privire istori- 
co-literarâ asupra unui sector 
foarte important al vieții spi
rituale a unui popor, presa. De 
fapt, lucrarea mai sus amintită 
se însene într-o preocupare 
mai largă a cercetătorilor 
noștri, care s-au aplecat cu 
multă atenție peste perio
dicele românești, fapt ce 
demonstrează că fenomenul 
istoric, politic și literar poate 
disociat cît mai atent, dacă 
studiul se îndreaptă spre pre
sa periodică fie ea politică, li
terară sau științifică.

Pentru cercetarea literaturii 
în aspectele ei cele mai noi și 
neașteptate studiul presei lite
rare oferă un material deosebit 
de interesant, adesea complet 
inedit. In prefața lucrărilor. 
Paul Cornea aduce în discuție 
acest aspect revelator pentru 
Istoria literară.

Alcătuită din monografii, fi
ecare analizînd o publicație, 
cartea pune la îndemîna celor 
interesați laborioase sinteze a- 
supra revistelor literare de pri' 
mă importanță din veacul al 
XIX—lea Dacia literară (Ge
orge Muiiteanu), Propășirea 
(Paul Cornea). Revista română 
(Stancu Ilin), Convorbiri lite
rare (Rodiqa Florea), Litera
torul (Marin Bucur), Vieața și 
Vatra (Teodor Vîrgolici). Va- 
lorficînd întreaga bibiografie 
despre unele probleme prezen
tate în aceste reviste, autorii 
completează, în chip metodic 
tot ceea ce se poate spune nou 
despre publicațiile studiate, în 
urma unei cercetări amănun
țite a operelor publicate, cola

boratorilor, a ideologiei, etc. 
Din punct de vedere al spa
țiului acordat fiecăreia s-ar 
putea obiecta tratarea puțin 
prea restrînsă a Daciei literare, 
în comparație cu celelalte 
reviste care, după cum se 
știe, au pornit. în majorita
tea lor, de la ideologia pu
blicației moldovene, Cîteva 
pagini. în care să se fi ur
mărit continuitatea programu
lui revistei luifSL Kogălniceanu 
pînă către sfirșâtul veacului, ar 
fi pus lumină rolul incontestabil 
pe care l-a avut publicația 
ieșeană, cunoscut fiind că ea 
a fost cea care a pregătit te
renul pentru fundamentarea 
ideologică: Propășirii -. Nu
mai vorbim de filiația ce ne 
impunea stabilită între Da
cia literară. România literară, 
(care e omisă din acest volum! 
probabil se pregătește o mo
nografie separată. Totuși aceas
ta nu poate constitui o scuză !) 
și Resista română. De altfel, 
ceea ce numim cu toții pos
teritatea Daciei literare nu 
este vizibilă decît în studiile 
închinate Propășirii și Revis
tei române ; această privință, 
celelante monografii apar puțin 
separate de întreaga frămin- 
tare a veacului, in vederea 
afirmării unor principii, ce își 
au geneza in ceea ce Ibrăilea- 
nu înțelegea prin „curentul is- 
torico-poporal de la Dacia lite
rară

Pentru unitatea volumului se 
impunea un asemenea comen
tariu în stare să unească toate 
monografiile creind imaginea 
continuității procesului spiri
tual firesc, desfășurat în vea
cul trecut In forma prezentă, 
există impresia de elemente 
decupate și alăturate pentru un 
motiv sau altul. Autorii au 
fost liberi să aleagă modalita
tea de prezentare pe care au 
considerat-o cea mai nimerită 
pentru valoroasele lor contri
buții. Am mai semnala un fapt 
de amănunt, referitor la data 

cind a apărut Dacia literară. 
Cercetările ieșenilor au scos 
la lumină documente de ne
contrazis in legătură cu ziua 
precisă a apariției revistei, și 
totuși ele nu slnt luate în sea
mă. S-ar putea aduce argu
mentul că volumul este predat 
tiparului cu trei ani în urmă, 
dar din modul în care reiese 
că au fost consultate unele 
materiale, înclinăm să credem 
că autorul primei monografii, 
ori nu acceptă aceste adevă
ruri, ori, pur și simplu este 
vorba de o scăpare. In orice 
caz. Dacia literară a ieșit de 
sub tipar în ziua de 19 martie 
1840. (A se vedea desele in
tervenții ale Măriei Platon în 
Analele Universității „Al. I. 
Cuza", lașul literar și Cronica, 
nr. 12 din 21.IV. 1970).

In ceea ce privește Propăși
rea, Revista română. Convor
biri literare și Literatorul, ob
servăm o altă metodă de lucru, 
bazată pe o interpretare sis
tematică a faptelor, la care 
se adaugă unele descoperiri, 
supoziții referitoare la pater
nitatea unor materiale publi
cate, identificări de colabora
tori. Interesantă ni s-a părut 
respingerea de către Paul Cor
nea a ipotezei în legătură cu 
existența unei publicații ce 
ar fi apărut înainte de Propă
șirea (nr. 48—49). Sublinierea 
unor idei scumpe generației 
de la 1848 apare la locul ei, 
fie cînd e vorba de problema 
unității naționale (Propășirea), 
fie a izvoarelor de inspirație 
(Revista română). Cu multă 
comprehensiune discută Stancu 
Ilin problemele literaturii și 
teoriei ei, precum și cele lega
te de știință, prezente la re
vista lui Al. Odobescu. Relua
rea discuției paternității unor 
studii ca Trecutul si prezentai 
atestă prezenta continuă a 
cercetărilor acestui volum pen
tru studiul interpretativ al 
presei literare, fapt ce confir
mă o orientare lăudabilă.

Contribuția adusă de Rodica 
Florea prin monografia consa
crată strălucitei publicații din 
veacul al XIX-lea Convorbiri 
literare, dă pentru intîia oară 
o analiză, substanțială a revis
tei. împărțită în cîteva mari 
probleme, esențiale pentru ori
ce publicație, Condiții de apa
riție, Colaboratori, Beletristi
că, etc. Rodica Florea demon
strează o foarte precisă meto
dă de lucru, precum și dorința 
de a oferi cititorului o imagi
ne cît mai sistematică despre 
ceea ce a însemnat revista 
junimistă. Condensatele capi
tole Ecou în epocă. Polemici și 
Concluzii surprind esența pu
blicației.

Urmînd în chip cronologic 
apariția altor mari reviste lite
rare, Marin Bucur (Literatorul) 
și Teodor Vîrgolici (Vieața) 
și Vatra), volumul își încheie 
sarcina asumată de a le pre
zenta. Privit mereu compara
tiv cu Convorbirile, Literatorul 
își dezvăluie .treptat, caracte
risticile și programul, insistîn- 
du-se asupra modului în care 
Macedonski a înțeles apariția 
revistei drept o salvare de la 
o catastrofă a literaturii 
(p. 271). Obiectiv, Marin Bucur 
disecă fiecare polemică, ară- 
tînd deschis interesele particu
lare sau de grup, precum și 
direcțiile novatoare pe care 
le-a imprimat literaturii de 
după 1880, în special în ceea 
ce privește geneza simbolis
mului românesc, publicația lui 
Macedonski, Teodor Vîrgolici 
își îndreaptă studiul spre cele 
două reviste ce încheie secolul 
trecut,Vieața (1893) și Vatra 
(1894), Subliniind prezența rea. 
lă pe care aceste publicații au 
avut-o în epocă, autorul a re
liefat exact rolul modest pe 
care l-a jucat revista lui Vla- 
huță și locul deosebit ce și 
l-a fixat Vatra în viața litera
ră a epocii, prin „ținuta sobră", 
evitînd „ușor polemicile peni
bile în care fusese la un mo
ment dat atrasă, iar atunci 
e nd a avut prilejul să discute 
mișcarea literară și artistică a 
vremii a făcut-o cu pondere 
și seriozitate" (p. 424).

In încheierea acestor succin
te comentarii ne gîndim că 
prezenta unei bibliografii fina
le ar fi venit in ajutorul celor 
interesați, dat fiind faptul că 
la cele mai multe din aceste 
reviste nu există lucrări bi
bliografice. așa cum sînt cele 
consacrate Vieții românești, 
Ccntemporuului sau Daciei 
literare. Prezenta laborioasei 
cercetări. Reviste literare ro
mânești din secolul al XIX-lea,

în cîmpul istoriei literare ac
tuale, acoperă un spațiu mai 
puțin luat în considerare al 
fenomenului literar românesc 
din veacul trecut, ea mareînd 
un alt stadiu de cercetare al 
presei, concentrat spre inter
pretarea și compararea fapte
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lor. Așteptăm un al doilea vo
lum, consaciat principalelor 
publicații literare din prima 
jumătate al secolului nostru, 
de o aceeași înaltă ținută ști
ințifică.

ANTOANETA MACOVEI

ION BĂIEȘU
Eroii pieselor lui Ion Băieșu sînt atinși de infirmități 

originare sau rezultînd din accidente dureroase. Conduita 
lor, odată îndreptată pe o anumită cale o urmează ne
abătută, în imposibilitate de a fi remediată. Fiecare personaj 
își urmează un destin dinainte hărăzit, orice tentativă de 
a-1 schimba din afară fiind sortită eșecului. De aici impresia 
de mecanism funcționind in afară de orice determinare imedi
ată, cu implicații tragice, chiar cînd sînt ascunse sub masca 
unui comic absurd. Intre comediile lui Băieșu din prezen
tul volum (Dresoarea de fantome, In căutarea sensului pier
dut) și tragedia Vinovatul sau drama Iertarea diferențele, 
sub acest raport, sînt minime. Nu e nevoie de nici o reilecție 
suplimentară pentru a aprecia aluziile asupra condiției umane 
din Dresoarea de fantome sau amărăciunea disimulată din In 
căutarea sensului pierdut. Din materia gravă a unor întrebări 
continui au rezultat piese de valoare inegală, dar în care 
revin persistent preocupărilor familiare ale dramaturgului.

Dintre comedii. Dresoarea de fantome trebuie în primul 
find reținută. Băieșu a concentrat aici un cumul de situa
ții paradoxale, admirabil transpuse în zona absurdului 
Ideea, care revine și în alte piese, se referă la imposibili
tatea schimbării, fie și prin cele mai drastice mijloace, a 
naturii umane. Pentru aceasta sînt alese situații limită, de 
de un comic teribil și grotesc în care verva spumoasă as
cunde aluzii grave, cu o adresă precisă. Constrîngerea e fi
gurată prin actul dresajului, obiectul e ceea ce ne-am aștep
ta mai puțin, fantomele unui castel scoțian, obligate de a 
face program artistic și de a avea... simțul umorului. 
Milloacele sînt biciul și lasso-ul, cravașa și cangea. 
Replicile trec dezinvolt de la un plan la altul, subliniid 
cu umor imprevizibilul, urmările neașteptate: „După ce-a 
murit prințul cel bătrîn, logodnicul s-a căsătorit cu prin
țesa a bătrînă, adică cu mama șchioapei. Dar ce folos 1 : Ea 
nu mai rămînea gravidă. Se ținea bine, făcea tot felul de 
nebunii, dar nu rămînea. După ce-au murit și ei — dar fără 
să șuiere de nimic, erau sănătoși tun — s-a stins și stirpea. 
Vrînd, nevrînd, micul nostru regat a devenit republică, iar 
castelul a trecut în mina statului. Blestemul strămoșilor". Tot 
o comedie absurdă este și In căutarea sensului pierdut, de

TEATRU
fapt o satiră a unor pseoudocăulări in care protagoniștii își 
asumă în final deschis rc.’ul de farsori, participind cu bună 
știință la înșelăciunea generală.

Piesa de rez.r:e.-.țs a vs.urailui rămîne Iertarea, reluarea 
nuvelei Aocelera. ruL Aici Ion Băieșu reușește să adune in
tr-un unic iocar dramatic idei întiln.te in celelalte piese, 
poter.țcte însă la un nivel superior, încărcate de sensuri 
dramatice și tracice. Confruntarea dintre natura umană, 
bună sau rea, cu ::.'ța care dorește cu orice preț s-o pei- 
tecționeze sau s-o vindece, se dovedește falimentară. E greu

cronica literară

de spus care sini ^concluziile" certe ale scriitorului, dar con
flictul piesei valorează prin el însuși, prin iormula activă a 
întrebărilor mereu puse, chiar dacă răspunsurile sînt uneori 
imposibile. Purtătorii de cuvin! ai celor două poziții în dez
batere s:nt George și Lia. Ambii infirmi, George prin acci
dent biografic, Lia prin structură și vocație. George, per
sonaj de ecou dostoievskian, este un voluptuos al suferinței, 
a.’ recluziunii în fața adversităților externe. Paginile dedicate 
relațiilor cu prietenii săi, greierele și furnica, sînt încercate de 
o poezie naivă și pură. Planul fantastic alterator al realității, 
prezent în celelalte piese, este trecut în Iertarea în conștiința 
lui George. Invenția lui, reducerea ritmului existenței, 
funcționează ca o armă de apărare, și de distrugere în 
același timp : „George : Sînt convins c-ai înțeles. Fii atentă 
Încetinîndu-mi ritmul meu de existență, oblig timpu'. să-și 
accelereze viteza. Înțelegi ? Timpul meu se scurge de zece 
și de o sută de ori mai repede decît timpul tău. Trece atît de 
repede, incit nici nu-i mai simt atingerea. Cînd pornesc ac
celeratorul, lumea înconjurătoare încetează să mai existe 
pentru mine. O săptămlnă obișnuită o pot reduce la cîteva 
ore. Lia: Zi tot timpul trăiești așa, cu acceleratorul în tine ? 
George : Nu. 11 pornesc numai atunci cînd rni-e frică de lu
me, cind nu mai suport oamenii". Salvîndu-l de contactul cu

durerea, redueîndu-i suferințele, acceleratorul înseamnă tot
odată și o mașinivinfernală, dislocîndu-i personalitatea, duci r 
du-1 la alienare în cel mai strict înțeles al cuvîntului. Intervii 
atunci Lia, personaj tot de extracție dostoievskiană prin pa
siunea expiației, integrabil însă prin voluntarism unei ga
lerii specifice de personaje feminine din literatura noastră. 
Vinovată anterior în mod josnic de suferința lui George, ea 
caută acum cu orice chip să-și răscumpere greșeala. Lia pare 
a avea morbul unei filantropii iremediabile și fără dragoste. 
Părăsirea soțului salvat de la orbire în favoarea lui George 
răspunde unei nevoi acute de ordin interior și unui coman
dament de care ascultă fără ezitare. Tentativa de a-1 smulge 
pe Gecige de sub influența nefastă a „acceleratorului" se sol
dează cu un eșec prin succes. „Vindecat", el își pierde rați
unea existenței și se îndreaptă vertiginos către distrugere. 
Distrugere care, foarte probabil s-ar fi consumat și fără 
intervenția Liei. Cît despre aceasta din urmă, ea își va re
lua, perseverent misiunea filantropică, îndreptată asupra so
țului regăsit. Cum vedem, destine ce-și urmează cursul po
trivit unui determinism interior, față de care nici o forță nu 
se poate opune. Iertarea e piesa cea mai profundă și mai 
umană a lui Ion Băieșu.

Vinovatul se situează sub media celorlalte producții dra
matice. Linearitatea personajelor degenerează în schematism, 
întreaga istorie ilustrează o teză. O femeie îl urmărește 20 de 
ani pe ucigașul logodnicului, pînă îl aduce să răspundă de 
faptă, cu puțin timp înainte de a beneficia de stingerea cul
pei. Femeia, Ea. e dominată numai de ideea vinei, chiar dacă 
sentimentele față de cel incriminat i-ar dicta și compasiune. 
Analogia făcută cu piesele lui Camus se justifică, dar I. 
Băieșu nu are în spate armătura filozofică ce susține pie
sele scriitorului francez, chiar cînd acestea, literar vorbind, 
sînt simplificate la extrem. Mai aproape pare modelul Năpas
tei.

Dramaturgul a intenționat ca în finalul pieselor să intro
ducă ideea repetabilității, a unei mecanici externe. In afară 
de cea dictată de conduita personajelor. Dresoarea de fanto
me se termină în felul Lecției lui Eugen Ionescu. In !:ct-, 
dtesoarei asasinate urmează o altă dresoare („E aceeași seu 
alta, n-are importanță") care va relua de Ia capăt acțiunea 
coercitivă. Solicitanții din în căutarea sensului pierdut de 
vin la rîndul lor mistificatori ai viitorilor solicitanți Ia între
vederi cu inexistentul Aldesus. Iar Lia din Iertarea va re
lua aproape în aceiași termeni eforturile de a-I fcce iericit pe 
Cornel, după ratarea întreprinderii cu George. Procese... riscă 
prin repetare, să devină artificios.

O ultimă observație despre tipurile feminine. Băieșu are 
preferință pentru tipul voluntar, urmărindu-și cu perseverență 
țelurile dominatorii sau punitive. Astfel un dramaturg con
temporan prin operă cu Eugen Ionescu sau Beckett, ne amin
tește că între antecesorii săi se numără și un Hasdeu. un 
Caragiale sau un Sadoveanu.

UVIU LEONTE



P
 oezia lui Cezar ~ Baltâg
pare susceptibilă de 
interpretări extreme, în 

_ [ sensul că pentru unii
critici poate isca aprecieri 
superlative iar pentru alții mi
nimalizatoare, ambele atitu
dini fiind justificate cu fapte 
concrete și teoretizate cu 
convingere. Mai ales supraes- 
timarea1 autorului Monadei s-a 
produs plenar cu prilejul ra
relor sale plachete și a fost 
concretizată în suite ditiram
bice, așa cum se întîmplă 
cînd conștiința critică se au
tomatizează și se transformă 
in prejudecată. Că interpre
tările se dovedesc subiecti
viste -și într-un caz și in
tr-altul e o realitate. Curio
zitatea este că ele nu pornesc 
de la caracterul bănuit inegal

scriitori contemporani: CEZAR BALTAG
POETICĂ HERACUTIANĂ

Motto

Cel ce e s-a risipit 
Cel ce e s-a risipit 
Lîngă tîmpla mea începe 
Plus și minus infinit."

al poeziei lui Cezar Baltag, 
așa cum inegală valoric este 
creația lui Baconsky, Nichita 
Stănescu ori Ion Alexandru, 
fapt care poate duce în mod 

la puncte de vedere 
divergente, la contestări și a- 
probări categorice, deci la ba
lansări dintr-o extremă în al
ta. Dacă critica provoacă a- 
ceeasi ’Situație și în privința 
lui Cezar Baltag, atunci e- 
roareă capătă o alură intere
santă prin ineditul ei, auto
rul realizind o poezie care se 
remarcă prfn aceeași dimensiu
ne estetică din perioada de
butului pînă cel puțin la ci
clul Țărmul zadarnic, reluat 
cu obsesie și în volumul 
Odihnă in țipăt

Departe de ambiții editoria
le spectaculoase, lipsit de pre
judecata devenită comună că 
numărul volumelor impune au
tomat pe orice autor în conș
tiința publicului. Cezar Baltag 
intuiește totodată că poezia 
nu este una si aceeași cu in
solitul grosier, cu fronda fă
țișă care provoacă efemere 
efecte de teatru asupra unei 
admite categorii de cititori, 
c^e, disprețuind cu înverșuna
re și îndreptățire, de fapt, ma
niera clasicistă, trec în cealal
tă extremă și nu mai reușesc 
să distingă insolitul ca atri
but ai artei de insolitul strict 
spectacular. Autorul ne face să 
credem că poezia este o emi
nență a spiritului și a fante
ziei și cd-1 abate pe om spre 
sine însuși, încercuindu-1 mo
nadic, spre acele zone pure 
unde versul își schimbă fiin
ța în lumină paradisiacă. 
Este vorba de un caracter lu- 
ciferic destul de pregnant în
tr-o anume parte a poeziei lui 
Cezar Baltag, ca notă distinc
tivă față de obsesia demoni
acă din versurile lui Nichita 
Stănescu ori ale lui Ion Alexan
dru, atît de agitate prin înfrigu
rarea lor programatică. De a- 
ceea aglomerările lexicale, 
schemele compoziționale am
plificate, în general formula 
cvasidadaistă în ordonarea lim
bajului, atît de frecventă în 
poezia contemporană, nu sînt 
cultivate de autorul Mona
dei decît cu vagi intenții în 
Țărmul zadarnic și în Odihnă 
în țipăt, cicluri unde Cezar 
Baltag dovedește afinități 
temperamentale și conceptua
le cu Nichita Stănescu si 
Ion Alexandru. In general 
el are cultul cuvîntului și al 
versului, preferă armonia cla
sicistă. Răsfrîngere de ful
ger înnoptat și Răsfrîngere 
de nuntă constituie două ti
puri de poezii proprii creați
ei sale, de o anume înclina
ție. luciferică. Distincția din
tre ele pare imperceptibilă. 
Prima este mai aproape de 
manierismul clasicizant, a 
doua se înnobilează de ori
ginalitate, iar dacă lirica sa 
poate fi susceptibilă de în- 
terpretări extreme, cum ara

tam la început, această se 
întîmplă intrucît ținuta clasici
zantă dă unitate stilistică a- 
parentă, confundarea ori se
pararea celor două tipuri de 
poezii fiind posibilă oricînd.

Manierismul nu poate fi 
înțeles la Cezar Baltag peio
rativ în exclusivitate. Chiar 
atunci cînd respectă modele
le realului, el le conferă a- 
cestora, transferate imaginar, 
o mutație remarcabilă prin a- 
cuitatea emoțională: „De mi
nă amindoi vom trece / in 

• umbra orelor, curînd, / fe
meie. tu, eroare blondă / a 
încordării care sînt. / E 
timp să fiu cutremur poate .- 
/ să-mi smulg cocorii princi
ari /din unghiul de demult 
albastru / și sterp al ochii- -r 
tăi mari. / / Și totuși orb și tă

ră nume / la capăt am să te 
aștept. / : Solstițiile îmi cres
tează / un tatuaj tîrziu în 
piept. / / .. .Ventuza spațiu
lui absoarbe / odihna sînge- 
lui meu blind. / îmi las cu
vintele pe maluri / mă fac 
cîmpie de pămînt". (Răsfrîn
gere de doi). Tratarea vag 
naturistă își pierde stridența 
datorită contururilor ireale ale 
seriilor tropice, expunîndu-se 
grațios spre contemplare cu 
volutele lor elegante, ca în- 
tr-o lume fascinantă de mi
racole. Seninătatea este o 
podoabă infidelă căci eul poe
tului presimte vecinătatea ne
antului. Ea nefiind copleșitoa
re, trecerea efemeră prin via
tă este mai curînd sugera
tă prin substitute și faptul sal
vează poezia de stridentele 
excursului filozofic. Demne 
evidentă o anume tristețe 
blîndă ce stă bine unui spi
rit rafinat care știe că pro
blemele fundamentale pretind 
limbajul solemn al imagini
lor. De acea echilibrarea trăi
rilor interne ale eului se rea
lizează formal prin unitățile 
ritmicefuncții catarctice, 
procedeu ingenios dar nu ine
dit, care suplimentează ca
pacitatea tensională. Drama
tismul este evitat, poeziile lui 
Cezar Baltag necunoscînd, 
deocamdată cel puțin, ritmi
ca delirantă din poemele um
broase și onirice ale lui Geor
ge Alboiu ori ale lui Ion 
Alexandru. Cu toate că este 
străbătută de aceleași proble
me majore ale generației, ob
sesiv filozofice, molipsitor e- 
xistențiale, acestea sînt trans
ferate într-o lumină glacia
lă, dînd impresia cînd de 
ninsoare moale și odihnitoa
re, cînd de muzică discretă. 
Așa-zisul manierism are la 
Cezar Baltag o altă semnifi
cație. El revitalizează formu
lele. tradiționale, îmbogățește 
repertoriul tropilor, redimen- 
sionează sistemul imagistic, 
iar cititorul nu este pus în 
situația să recunoască la auto
rul Monadei serii metaforice 
simbolice ori alegorice desco
perite de predecesori.

Apreciat numai din această 
perspectivă, Cezar Baltag ar 
rămîne totuși un simplu ver
sificator, în lirica contempo
rană nemaifiind relevantă 
simpla improvizare tropică.

Dar într-o poezie ca Gal
ben rar cuvîntul își pierde 
personalitatea ceea ce vine 
în contradicție cu vestita te
ză clasicistă a distincției: 
„Un galben rar mînat dins
pre salcîmii / rămași, m-atin- 
ge și tresar abia, / și trec 
prin cel ce sînt și umblu ast
fel/ și împrumut un chip al 
altcuiva / / Statura lui îmi 
va apare poate / de foarte 
sus, de la zenit, curînd,: / ca 

un dulgher adolescent ce 
bate / în căpriorii cerului 
rîz.nd / / Un clopot abur cla
tină ecouri / în sunetul î- 
nalt prin care treci / O. miez 
de zi al marilor platouri, / 
tăcut cadran solar, albind po
teci!" (Galben rar). Poezia 
tinde acum spre ermetizare. 
fără ostentație, și prin aceas
ta iese din circuitul cla
sicizant. Poetul comunică o 
idee frecventă in operă șl 
anume metamorfozarea lumii 
fenomenale. Faptul este vag 
perceptibil intrucît nu apare 
ca un eveniment cosmic ori 
biografic, așa cum se intim- 
plă la Nichita Stănescu. Nici 
notarea anecdotică, nici for
mele tropice nu mai consti
tuie surse unice de informa
ție. Sensul poeziei rezultă din 

funcția ordonatoare a cuvin
telor în ritmica lor interna, 
din ponderea termenilor, cu 
intenția subiectivizării și con
cretizării în prima strofă în 
comparație cu cei destinați 
să abstractizeze în ultima. 
Substituția este de natură 
biografică și biologică în pri
mele două strofe, intrucît re
lația se stabilește între terme
nii antinomici „eu-el", ca ex
presie a sucesiunii vîrstelor. 
Aici termenii de referință sînt 
de ordinul terestrului. In a- 
fară de asocierea enigmatică 
„un galben rar", echivalentă 
cu „solstițiul coboară" sau 
„e-o toamnă-a frunzelor" din 
alte poezii, celelalte formule 
sînt descifrabile. Seria de ver
be „m-atinge", „tresar," „trec*, 
„sînt și umblu", „împrumut", 
sugerează un moment preg
nant de criză a eului. atestat 
Ia nivelul anotimpului de 
„galben rar* și de „salcîmii 
rămași* .Mișcarea poetică ur
mătoare se produce sub sem
nul substituției sau al meta
morfozării dintr-o vîrstă in 
alta, prilej pentru rarefierea 
concretului și transcenderea „In 
zenit* căci eul și-a pierdut 
individualitatea ca și senzația 
de fixare în temporalitate. 
Strofa este de tranziție, au
torul operînd intens cu subs
titute care prin caracterul lor 
cifric („clopot abur*, „sune
tul înalt*, „cadran solar") 
deschid perspectivele înghe
țate ale eternității spatiilor 
temporale. De aceea, dacă In 
primele două strofe substitu
ția are implicații biologice, 
în ultima capătă implicații 
cosmogonice. In felul acesta 
poate fi surprinsă traiectoria 
unui anume avînt. ideatic, 
circumscrisă într-o mare par
te din poeziile lui Cezar Bal
tag. Oricit de echilibrată ar 
părea compoziția. mișcarea 
filmică a vîrstelor, a anotim
purilor și a vegetalelor de
vine o preocupare constantă.

Dacă în această categorie 
de versuri construită în ma
nieră tradițională poate fi 
surprinsă dispunerea gradua- 
lă a lexicului după scheme 
preconcepute ori doar intuite, 
în alte cicluri și mai ales 
în Țărmul zadarnic, ideea e- 
femeridelor devine expresă 
și capătă tonuri dramatice. 
Din punctul de vedere al 
problematicii. Cezar Baltag 
rămîne același din Răsfrânge
ri. Dar ne dăm seama că în 
privința compozițiilor nu se 
individualizează față de alți 
colegi de generație, deși, a- 
celași tip de compoziție nu 
poate fi privit ca o inițiati
vă a unui anumit autor. De 
aceea lectorul familiarizat 
cu poeziile din Răsfringeri 
sau din Monada va regreta 
nu piesele suspectate de fi

delitate față de maniera clasi
cizantă, ci acelea îrr care au
torul reușește să se detașe
ze de modele prin' dozarea 
savantă și ermetizată a sen
sibilității poetice. Se înțelege 
însă că nu se poate ordona 
in etape activitatea poetică 
a lui Cezar Baltag după ti
purile de compoziție. încă din 
volumul Răsiringeri el cultivă 
poeme discursive și ample, 
dovedind că schimbarea ga
mei pe aceeași claviatură este 
posibilă. Acest fapt certifică 
și o anume complexitate 
stilistică. Dacă Răsfringere în 
arbore lacom se derulează 
mai temperat. în Răsfringere 
in flacăra drumului și în As- 
tarteea își dezvăluie intenția 
expres filozofală. Ceea ce tre
buie reținut ca un atribut in
contestabil este că autorul 
nu-și permite decit cu rare 
excepții cumulări verbale ar
tificioase, iar poeziile din 
această categorie se remarcă 
prin aceeași concizie și pre
cizare maximă a expresiei. 
Chiar și în cazul unor gru
puri de versuri sau tipuri 
de refren .introducerea aces
tora in schema compoziționa
lă realizează o ritmică inter
nă proprie poeziei moderne 
și explodează în formule 
tropice surprinzătoare : „Eu
azi voi pustii miazănoaptea / 
galopind / galopînd. / galo- 
pind / pînă sare în aer des
tinul*. Nimic lamentabil, ni
mic desuet în discursivitate, 
totul fiind solemn și de mare 
încordare dramatică.

Problematizarea destinului 
uman constituie ideea poeti
că dominantă in această ca
tegorie de versuri și dacă in 
altă parte ea apărea doar su
gerată prin procedee tehnice 
proprii aici transpar intenții
le demonstrative concretiza
te uneori în aglomerări noțio- 
nale și extrapoetice. Destinul 
este implicat în mișcare fapt 
propriu doar lumii fenomenale, 
de aceea dualitatea concret- 
abstract, fenomenal-extrafeno- 
menal naște o serie de para
doxuri care dau discursului 
poetic un caracter spectacular: 
„Cel ce nu e a venit,/cel ce e 
s-a risipit / eu însămînțez în 
lucruri / sufletul lui Heraclit*. 
^Ceasornicul) ; „E aici un loc 
din care-n toate / laturile lu
mii mă aud / nordul e un 
punct din care începe / nu
mai sud și sud și sud și sud* 
(Răsfringere in memoria soa- 
retni). Există aici un rafina
ment care atrage lectorul pe
rina: de spectacolul fasci
nant al ideii și al fanteziei. 
Se vede totodată că pe Cezar
Baltag l-a preocupat experiența 
poetică din Țărmul zadarnic, a- 
cel ciclu de poeme cu vagi in
tenții alegorizante, intrucît Iii 
însușește preteze cintr-un 
ba'm românesc, de factură 
agnostică, pretexte transfigu
rate fundamental în concepte 
con’emporaneizate. Reluarea ex
perienței si In volumul Odihnă 
in țipăt n-j a fost totdeauna 
fructuoasă, poetul fiind din 
nc.u susceptibil de ca anume 
manierism ca un M de joc 
cu sine tușiră Tehnica subs
tituției este uneori at?. de 
sofisticată, incit unele poezii 
devin nu ermetice ci de-a 
dreptul confuze. Sînt aici ter
meni de referință . cure atnin- 

butanti obsedați de orimna-

Cezar Eal.ag. Dar dacă in 
primul caz critica putea fi 
bănuită de nesesizarea unor 
nuanțe stilistice, poetul asu- 
mindu-și doar riscul exerci
țiului. în al doilea nu poate 
fi vorba decît de efecte ex
trapoetice. Personalitatea lui 
Cezar Baltag ne apare deci 
cînd constantă pe un anume 
plan stilistic, așa cum obser
vam la început, evoluînd 
spre o viziune poetică dacă 
nu perfect originală cel pu
țin interesantă, cînd oscilan
tă pe alt plan, asumîndu-și 
răspunderea unor stridențe 
poetice.

MAGDA URSACHE

POȘTA REDACȚIEI
Inge Flint
Scrisoarea dv. a avut e- 

fectul scontat: o mare 
spaimă m-a cuprins In 
miez de noapte și m-am 
grăbit să vă răspund, 

precum vedeți. Ia prima 
urgență, spetind ca astfel 
să-mi îmblânzesc soarta. 
Regret că nu pot fi cu dv. 
atît de grațios pe cit îmi 
dictează instinctul de con
servare, dar poeziile trimi
se au din păcate cusururi 
peste care nu pot trece cu 
nici un preț. Lăsînd la o 
parte amănuntele (formu
lări ca „le-am ucis rînd 
pe rind / cite una“) v-aș 
obiecta deelarativismul 
bombastic care face ca 
multe din poeziile trimise 
să alunece pe nesimțite 
către ridicul. Nu contest 
autenticitatea stărilor su
fletești din care se nasc 
versurile dv., e nevoie in
să de o luciditate superi
oară pentru a transforma 
trăirea în artă. De altfel 
nu vă lipsesc unele vei- 
suri izbutite, iar poezia 
Ultima rugă o rețin pentru 
un eventual debut. Așadar 
dialogul nostru poate con
tinua, am impresia că cu 
timpul (sînleți încă foarte 
tînăr ? vă ceți elibera de 
Iestul care vă gravează 
deocamdată versurile.

Grigore Ionaș, Ploiești
Scrieți unele versuri fru

moase, ca de exemplu : 
„Să beau singur ceșcuța 
cu calea / Și ochiul meu să 
vadă corăbii pleclnd". Pă
cat însă că textele de mu
zică ușoară par să vă fi 
influențat atît de mult, in
cit mai tot ce scrieți su
nă cam așa : „Dar m-a de
vorat amăgirea' sau: „A- 
lunci mai bine urăște-mă“. 
Dacă sînteti Ia început cred 
că vă mai puteți vindeca 
totuși; mai trimiteți din 
cînd în cind.

Angel Claudiu Spiridon, 
Argeș.

Citez din poezia Nu 
cred în nimic :

„Nu cred in Zatopek. 7 
Nu cred in Nichita Stă
nescu. / Nu cred în Atila. / 
Nu cred în Finteșteanu. / 
Nu cred In Nixon. / Nu 
cred în Sirhan. / Nu cred 
în Julieta. / Nu cred în 
Yoga. 7 Nu cred în Ada

mo. / Nu cred in Dumne
zeu. / Cred numai in mi
ne / In mine și-n Ioana / 
Pentru că aceasta e reali
tatea". Dacă aș recurge la 
umorul curent la „Poșta 
redacției' v-aș răspunde 
că eu nu cred nici măcar 
in dv. și Ioana; dar nu 
acesta ar fi adevărul, căci 
eu cred că dv. nu sînteti 
lipsit de talent și de ace
ea vă rog să-mi mai tri
miteți, pentru ca eu să pot 
merge cu credința pînă Ia 
a vă înlesni un debut. De
sigur că și din plicul de 
față aș putea selecta cîteva 
poezii în acest scop, dar iată 
de ce n-o fac : după opinia 
mea semnul responsabili
tății artistice este mai cu 
seamă putința de a-ți ale
ge singur poeziile bune de 
cele rele și curajul sau 
siguranța de a merge la 
sigur cu cîteva poezii. Dv. 
aveți multe poezii bune 
(cea mai bună: „Si întu
nericul era mai frumos") 
amestecate cu multe poe
zii rele (cea mai rea nu 
are titlu). Limpeziți-vă șl 
continuați să .credeți pre
cum ziceți în poezia „Nu 
cred în nimic'.

Șt. A. Banaru
Vă îndeplinesc cu plăce

re rugămintea, fără însă 
a opera selecția ce mi-o 
cereți, aceasta fiind misi
unea altcuiva, și mai ales 
a dv.

1. M. Trestian, Rîmnicu 
Vîlcea.

Aveți viziune, dar cred 
că totul e compromis de 
rămînerea obstinată la mo
dul de expresie Alecsan- 
dri. Bineînțeles că dacă es
te talent se poate scrie 
foarte bine și într-o ase
menea manieră, cu condi
ția că lectorului să-i fie 
strecurată impresia că au
torul o face cu o anume 
detașare superioară, even
tual ironică, ceea ce nu e 
cazul la dv.

Anne-Marie
Vă iert cu plăcere pseu

donimul și rețin pentru un 
eventual debut poeziile 
Fără slavă, pe care o gă
sesc minunată, și Ars poe
tica (rezerve față de opor
tunitatea titlului). Ar fi 
bine să mai trimiteți.

MIHAI URSACHI



A
m publicat, în Cronica (din 16 
ian.), un articol privitor la re
centa culegere din scrierile des
pre cultură și artă ale lui Emi- 
nescu, apărută la Editura .Juni

mea" din Iași sub îngrijirea lui D. 
Irimia. Formulam cu acest prilej cîteva 
aprecieri și rezerve asupra modului în 
care a fost întocmită ediția. Neinspirat, 
D. Irimia se simte dator să răspundă 
(tn jurul unei ediții din scrierile iui 
Eminescu, în Cronica, din 6 febr.) spu- 
nînd că, vorbind despre ediția sa, n-am 
fi respectat principiul obiectivitătii I 
■Observația deformează total adevărul.

DESPRE ESENȚA UNEI EDIȚII
Principala noastră obiecție se referea 

la caracterul fragmentar, la o * seamă 
de trunchieri arbitrare operate în tex
tele eminesciene (unele omisiuni, — 
repetăm, sînt explicabile), ceea ce a- 
duce după sine o viziune restrictivă 
asupra gîndirii poetului. Această atitu
dine — am spus atunci — este poate 
„potrivită dacă avem în vedere că e- 
diția de față are și un caracter de popu
larizare". Lui D. Irimia (care susține o 
cronică stilistică într-o revistă) îi scapă 
nuanța formulării de mai sus și ne atri
buie concluzia că ediția în discuție e 
„de popularizare". Motivul ? Pentru a da 
o probă de „apărare" prin escamota
rea adevărului din observațiile noastre 
și a vorbi elogios despre sine: ediția 
sa nu-i de popularizare deoarece față 
de acelea similare („cu totul parțiale' !) 
ale lui I. Scurtu și 1. Crețu este mult 
mai bogată I Nu știm de cînd o ediție 
poate fi socotită științifică sau de 
popularizare în funcție de grosimea ei!

De altfel, și în Lămuriri asupra edi
ției (p. 5), D. Irimia, neavînd măsura 
exactă a muncii sale de editor, dezin
formează cititorul. Pentru a da impre
sia că ediția sa este extraordinară (a- 
cesta este și scopul articolului de răs
puns), afirmă că cele patru volume de 
Opere (1938—1939), îngrijite de I. Crețu, 
„cuprind foarte puține articole despre 
artă și cultură".

Ca să nu mai fie discuții inutile, iar 
editorul nostru să-și dea seama de im
portanța unei polemici oneste, amintim 
că principalele articole literare și cro
nici dramatice ale lui Eminescu se gă
sesc In ediția lui I. Crețu (cele mai 
multe în vol. I), adică, în total, 118 
pagini din 264 cît se acordă textelor 
poetului în ultima culegere. Preopinen
tul nostru mai declară, în articolul a- 
mintit, că antologia sa cuprinde „mate
riale" „în marea lor majoritate neadu
nate in volum pînă astăzi". Care este 
adevărul ?

Textele comune numai ediției Scurtu 
și ediției apărută la „Junimea" totali
zează 44 pagini. Dacă mai adăugăm la 
acestea încă 25 pagini cît cuprind arti
colele Cultură și știință și Fîntlna Blan- 
duziei (de a căror „paternitate" noul 
editor se îndoiește), ajungem la con
cluzia că D. Irimia adună pentru primo 
dată în volumul ce-1 îngrijește fragmen
te, fragmentele (decupate de ici și de 
colo), fraze chiar ce însumează abia 77 
pagini I (cititorul este rugat să scuze a- 
ceste socoteli de aritmetică elementară, 
dar ce să facem dacă pentru editorul 
nostru 77 din 264 înseamnă marea ma
joritate I Situația nu se schimbă dacă 
o și raportăm la ediția îngrijită de I. 
Scurtu: 118 pagini în plus, față de a- 
ceasta, calculate tot din 264).

Privitor la trunchierile operate în 
unele texte, editorul afirmă, în răs
punsul amintit, că ceea ce a omis sînt 
doar „propoziții scurte, atacuri prea su
biective ale poetului care nu cuprin
deau nici o verigă în constituirea unei 
idei estetice'. Lăsînd la o parte unele 
atitudini inacceptabile astăzi, să vedem 
ce este cu acele „propoziții scurte'. 
Iată două exemple.

Din articolul Naționalii și cosmopo- 
liții (mss. 2257) se înlătură aproape ju
mătate (ne orientăm după ed. I. Scurtu, 
p. 15—18), deși acolo nu avem de-a 
face cu „propozițile scurte', ci cu pă
reri absolut valabile despre Maiorescu, 
despre lupta de idei și despre patrio
tism. Din cronica la un spectacol cu o 
dramă a lui Scribe se omite (p. 154) 
următorul fragment: „Drept că epoca 
noastră e neîncrezătoare și sceptică. 
Multele decepțiuni, pe care inteligen
tele mai sănătoase le-au avut pe toate 
terenurile, pe cel literar, științific, poli
tic ș.a., au făcut să încolțească în su
fletul nostru părerea că din Nazareth 
nu poate ieși nimic bun.

Această părere nu e tocmai nejusti
ficată, deși cam unilaterală". Urmează 
explicațiile poetului (v. ed. „Junimea", 
p. 154). Cum justifică editorul aseme
nea trunchieri ?

Se poate vorbi oare de o „transcriere 
integrală' a unui text cînd se omit 
exemplele date de Eminescu, exemple 
ce presupun o judecată critică ? Așa 
procedează D. Irimia în articole ca 
Despre caracterul național, Constantin 
Bălăcescu, abătîndu-se de la normele 
de editare științifică. Ce impresie și-ar 
face oare cititorul dacă s-ar înlătura 
exemplele din criticele lui Maiorescu 
sau Ibrăileanu ?

In alte privințe, „concepția editoru
lui" este și mai discutabilă. Se decu
pează din unele articole politice frag
mente, fragmentele și chiar fraze sus
pendate care conțin o părere despre 
literatură sau cultură în general (In
tr-un rînd — v. p. 214 — nici nu se 
mai specifică locul de unde este luat 
un mic pasaj !). Modalitatea este total 
arbitrară deoarece „decuparea" nu se 
realizează în funcție de un criteriu si
gur ; alte fragmente și fraze la fel de 
importante, (sau poate chiar mai im
portante), din alte articole, n-au fost 
trase (de ce ?) în această ediție care.

după îngrijitorul ei, are la bază o „con
cepție" (nu mai dăm exemple din lipsă 
de spațiu și din respect pentru Emi
nescu).

Neștiintific procedează D. Irimia ți 
atunci cînd reproduce fragmente din 
manuscrisele poetului. Niciodată nu se 
specifică dacă acestea au mai fost pu
blicate înainte, atribuind, în acest fel, 
ediției sale, merite pe care aceasta, în 
realitate, nu le are. Adică ineditul ei. 
Ba editorul merge și mai departe. 11 
acuză pe I. Scurtu de multe „lecțiuni 
greșite* in manuscrisele poetului. De 
ce nu Se dau exemple ?

Am confruntat unele articole (Shakes
peare și creația populară, Scriitorii mo
derni față cu înaintașii) reproduse după 
manuscrise, și — surpriză — nici o 
deosebire de lecțiune între ediția I. 
Scurtu și aceea a lui D. Irimia. Ce să 
credem de aici ? D. Irimia pune pe sea
ma lui I. Scurtu și greșeli imaginare 
ca să-și ridice în slavă propria antolo
gie. Cel puțin textele amintite mai sus 
nu sînt reproduse de D. Irimia după 
manuscrisele poetului, ci după ediția 
blamată.

Din cele aproape 25 de articole șl 
fragmente preluate din manuscrise, nu
mai cîteva (Artele din punct de ve
dere economic și administrativ, Perso
nalitatea creatorului. Cugetări imposi
bile, Despre talent, Dezvoltarea limbii, 
apoi unele notițe mărunte, în total vreo 
10—12 pagini!) sînt reproduse acum, m 
extenso, prima dată. Celelalte au fost 
publicate mai ales de I. Scurtu și D. 
Murărașu (cîteva referitoare la folclor, 
ca, de ex., Stringerea literaturii noas
tre populare — Comentarii eminesciene, 
E.P.L., 1967).

Lipsit de modestie, era normal ca D. 
Irimia să lanseze și alte afirmații (ero
nate) din care să se înțeleagă că edi
ția sa are merite deosebite. Ar trebui 
să răspundem, ne somează cam intem
pestiv d-sa, la următoarea întrebare ; 
„Aparțin lui Eminescu toate articolele 
cuprinse în volum ? Identificarea lor 
s-a făcut uneori mai cu seamă în baza 
criteriului stilistic..." Cu alte cuvinte, 
D. Irimia îl obligă pe cititor să creadă 
că d-sa, ca editor, a făcut mari desco
periri ! Dar această muncă de identi
ficare se datorează lui I. Scurtu și I. 
Crețu (cf. edițiile amintite). I. Crețu a 
mai identificat și următoarele texte (cu
lese în ediția lui D. Irimia) : Cu ocazia 
premiului academic, Hasdeu: Cuvinte 
den betrăni, Columna lui Traian, A. Tr. 
Laurian și C. Bolliac. loan Eliad, Căr
țile bisericești (cf. Luceafărul, 14 mar
tie 1964, și M. Eminescu, E.P.L., 1968) 
Altele (D. Petrino, cronica la Visul Do- 
chiei și Oștenii noștri) de Perpessicius 
(pentru ultimele, vezi Jurnal de lector, 
1944). Cronica la Despot-Vodă a fost 
comentată de mult de I. M. Rașcu (în 
studiul Eminescu și Alecsandri, 1936). 
Paternitatea eminesciană a acestei cro
nici a fost susținută cu argumente se
rioase de I. V. Boeriu (în Gazeta li
terară, 16 ian. 1956).

Rămîn in discuție vreo opt-nouă texte 
reproduse din Timpul. Poate pe aces
tea să le fi identificat scrupulosul edi
tor ! Pînă ce d-sa din nou se va mai 
lăuda singur, amintim că cinci din ele 
— și cele mai importante! — Fadette. 
Două orfeline. Millo in București, Ruy 
Bias, Teatrul Național — Mănăstirea de 
Castro au fost atribuite lui Eminescu șl 
comentate de I. Massoff (Eminescu și 
teatrul, E.P.L., 1964). Despre cronicile 
la Ruy Bias și Millo în București vor
bise mai înainte și I. V. Boeriu (Emi
nescu și realismul scenic, în lașul lite
rar, nr. 12, 1962). In concluzie, ar fi 
fost foarte bine dacă autorul, în loc 
să fi dat, în subsol, scurte note biobi
bliografice (ca într-o ediție de popula
rizare 1) despre G. Sand, S. Petofi, Hum
boldt ș.a., ar fi notat că articolul x se 
publică acum prima dată în volum sau 
nu, că fragmentul de manuscris cutare 
se reproduce acum prima dată sau a 
doua oară, că textul cutare a fost iden
tificat de d-sia etc., adică așa cum se 
procedează într-o ediție științifică. Un 
editor, fie el și D. Irimia, nu are drep
tul să inducă în eroare cititorul!

N-am fi crezut că preopinentul nos
tru este în stare să se apere și cu ar
gumente copilărești, nu numai cu esca
motarea de plano a observațiilor noas
tre. Mărturisește D. Irimia că ediția sa 
nu-i „selectivă" deoarece volumul în 
discuție „adună la un loc tot ce a cu

noscut editorul său din scrierile poetu
lui despre problemele artei și culturii". 
înseamnă că acesta trebuie să-și mai 
îmbogățească, de acum înainte, cunoș
tințele despre Eminescu. Lipsesc din 
ediția sa, în chip cu totul ne justificat, 
o însemnată cronică teatrală despre 
Maria Tudor, trad, de C. Negruzzi (Cu
rierul de Iași, nr. 25, 6 martie 1877), un 
foarte frumos articol despre Convorbiri 
literare (idem, nr. 36, 6 aprilie 1877), 
alte cîteva interesante însemnări tea
trale (v. Curierul de Iași, nr. 96, 98, 
125/1876), apoi Notița despre Serbarea 
de la Putna (Convorbiri literare, sept. 
1870). Ediția se numește doar Despre 
cultură și artă I Textele la care ne 
referim puteau să apară integral șt 
ediția ar fi avut de cîștigat în sensul 
că obsesia fragmentarismului ar mai 
fi fost temperată !

Din obiecțiile aduse de noi acestei 
culegeri, D. Irimia recunoaște doar una 
singură ; „cele mai multe — declară 
d-sa ritos, sînt — fără temei". Cititorul 
se va convinge singur. Deci: nu P. P. 
Perpessicius, cum scrie D. Irimia la 
p. 5, ci D. P. Perpessicius. Numele lui 
Hasdeu este ortografiat în patru fe
luri : Hașdeu, Hăsdeu, Hasdeu, Hasdeu. 
Pentru care optează editorul ? Primele 
patru volume din Studii și doc. lit., co
lecția Toronțiu, n-au apărut toate în 
1933, cum crede editorul. Alte greșeli 
de informație, mai mărunte, nu le mai 
repetăm.

D. Irimia, care ne face nouă o teo
rie întreagă despre Curierul de Iași 
sau Curierul din Iași, cum i se mai 
spune (ca să se deosebească de alte 
Curiere), afirmă, negru pe alb (p. 6) că 
Eminescu a semnat cu numele întreg, 
în acest jurnal, doar un „studiu de răs
puns unei broșuri a lui D. Petrino'. Nu I 
Acest studiu este publicat în Albina 
(ian. 1870), iar în Curierul de Iași (nr. 
87, 12 august, 1877), cu numele întreg 
al poetului apare un articol despre 
Logica lui Maiorescu. Preopinentul nos
tru pozează într-un cunoscător perfect 
al lui Eminescu, dar nu știe că poetul 
a publicat în Curierul de Iași nu numai 
nuvela Cezara, ci și schița La aniver
sară (v. Cronica, 6 Ișbr,). Să mț fj jăș- 
foit D. Irimia acest jurnal!? Să rețină 
preopinentul nostru că poetul n-a cola
borat niciodată la Curierul lui Th. Ba- 
lassan, cum ne spune el triumfător, ci 
la Curierul de Iași, alt ziar decît acesta.

Dar să ne apropiem de sfîrșit! D. Iri
mia își laudă Posfața dînd de înțeles că 
de aici trebuie să se pornească în cu
noașterea ideilor eminesciene despre li
teratură ! Repetăm : această postfață are 
și observații interesante, dar și destule 
locuri comune („O operă literară e o 
realitate complexă" ; „Specificul națio
nal în literatură stă deopotrivă în cu
prinsul operei literare, în ideologia ei, 
cît și în expresie" — p. 304), ca să 
nu mai spunem că ideile diriguitoare 
ale concepției lui Eminescu (conceptul 
despre specificul național, despre poe
zie, ideile despre critică, despre teo
ria formelor fără fond — raportarea la 
Gherea este arbitrară) sînt comentate 
pe deasupra, cu unele răsuciri de frază 
care te alungă. Acum vom spune clar 
(„vom spune-o", ar zice D. Irimia): sti
lul său e greoi, uneori repezit, dar mai 
adesea cenușiu și plin de improprie
tăți gramaticale ce surprind la un autor 
cu atîta siguranță de sine. Iată cîteva 
exemple: Eminescu „abordează", „abor
dează" și iar „abordează"; există „un 
necompus dar existent sistem de gîndire 
estetică și lingvistică* (p. 299); „în a- 
cest sens trebuie interpretată întoar
cerea lui Eminescu spre trecut în afir
marea valorilor românești, sănătoase, de 
civilizație, întoarcerea parțială, bine
înțeles, și selectivă" (p. 300); .(...) ; 
totul în funcție de esența limbii, de 
mijloc de comunicare între oameni* 
(p. 302): „adevărul scrierii dramatice 
înseamnă caractere complexe'; „In tot 
ce a făcut Eminescu, sufletul și l-a dat 
in întregime. Ideea pe care o emitea 
o avea perfect cunoscută în intelectua
litatea sa* (p. 308); „simtămîntul eti
cului' (p. 306); „Limba asigură unita
tea națională și o probează — atunci 
cînd și dacă mai este nevoie' ; „Peste 
decenii, caracterizat de aceleași con
vingeri. Lucian Blaga_* (p. 301); „do
menii care se interpătrund' ; „Atitudinea 
sa se cuprinde (?), definindu-1 lntr-o con
cepție mai largă asupra teatrului care 
trebuie'... (urmează un citat din Emi
nescu) — p. 306; „In artă, in litera
tură, adevărul înseamnă verosimil’ (p. 
307); „Limba și organizarea ei stilis
tică, în și prin care se dezvăluie o 
viziune specifică a unui scriitor asupra 
lumii, care nu este altceva decît un 
mod particular de manifestare, a vi
ziunii poporului de care aparține, face 
o creație literară intraductibilă" (p. 
304); Eminescu publică „în inițiale* 
(p. 6); „conștiința aparținerii la ace
eași totalitate" ; „conștiința aparținerii 
la aceeași națiune*; „conștiința apar
ținerii la același tot* (p. 303, 304, 306); 
„Extinderea conceptului de literatură 
populară și la o serie de scrieri culte 
îl va fi datorînd Eminescu ideologiei 
de la Junimea' (p. 304) etc., etc.

Să se mai mire și acum D. Irimia, 
ignorînd adevărul observațiilor noastre, 
că n-am „pătruns în concepția edito
rului" și în „concepția" Postfeței sale! 
Intr-o polemică interesează numai ade
vărul. Acest lucru — sperăm — îl va 
putea înțelege, în fine, și D. Irimia.

MIHAI DRAGAN

Prof. univ. dr. PETRE BOTEZATEI 
sexagenar

Spiritul științific — rigurozitate geometrică, reflexivitate 
critică, încredere în puterea rațiunii — interferează cu 
sensibilitatea fină a omului de artă, pentru care frumosul 
este realitate ineluctabilă a vieții, spre a dezvălui un 
caracter de înaltă ținută și probitate umană, morală ș; 
intelectuală care este profesorul Petre Botezatu de Ia 
Universitatea din Iași.

A gîndi, a scrie, a acționa potrivit definiției omuhii 
cinstit sie însuși și universului uman, pe coordonatele 
unui spirit dialectic, deschis la tot ceea ce reflectă uma
nul în măreția și frumusețea lui, dau dreptul sexagena
rului universitar să fie prezență mereu tînără în irămîn- 
țările spiritualității contemporane românești.

Cercetătorul atent al procesului de formare a con
cepției logico-filozofice a prof. Petre Botezatu va remarca, 
desigur, modul în care unele concluzii din teza de doc
torat Cauzalitatea fizdcă și panguantismul (1945 — inter
ferează concluziile cercetătorilor de psihologie, în edifi
carea conceptului de logică naturală ca logică operatorie 
„logica inerentă spiritului omenesc', „pe care în mod 
spontan o poartă gîndirea omului'.

Ne gîndim la acele idei in care prof. Petre Botezatu 
relevă rostul întemeierii ontologice a cauzalității științi
fice, a relațiilor care dezvăluie „materia așa cum apare 
experimentatorului V în laborator' (op. cit. p. 58), și arată 
lipsa de consistență a reprezentării matematice formaliste 
și exclusivismul tehnicii „lipsite de ambiția cunoașterii", 
subliniind necesitatea unei cunoașteri mai adinei prin 
cauzalitatea substanțială, împotriva prohibiției teoretice 
a pozitivismului comtian și neopozitivismuiui contemporan 
(cf. op. cit. p. 60). i

Ne gîndim la acele idei din La logigue et Ies objets > 
(comunicare la cel de-al XII-lea Congres internațional de ; 
filosof ie de Ia Firenze din 1959), la „Teoria raționamen- Ș 
tului întemeiată pe structura obiectelor' (An. șt. Univ. 
Iași — Șt. soc., 1959), la „Dezvoltarea logicii formale în !
raport cu logica clasică și cu logica matematică" (An i
șf. Univ. Iași — St. sec., 1960), la „Les raisonnements ; 
transitiis' (Acta logica, 1960, nr. 1), „De la deduction des 
conclusions probables' (Rev. Roum., Sc. Soc. Philosophic ! 
et logique, 1965, nr. 3) ș.a., în care se prefigurează ideile 
noi arhitecturi logico-filosofice din „Schiță a unei logici 
naturale — Logica operatorie' (Buc., Editura științifică, 
1970).

Cu acea modestie — care îl caracterizează dintotdea- 
una, aproape un viciu pentru etîtea „virtuți" ale unor 
cgnț^mpgrgni 1 —• prof. Petre Botezatu nu ambiționează să 
construiască „încă o variantă de calcul logic, pe lingă » 
cele existente, și așa prea numeroase' (p. 8) ci „un sls- •• 
tem de logică operatorie... o teorie a operațiilor logice 
pe care omul Ie practică in mod spontan* (p. 286), înțe
leasă a ii „un fragment din logica simbolică modernă. Ea 
acoperă doar o parte a acesteia, dar sîntem convinși că... 
este partea esențială, miezul care constituie logica natu
rală" (p. 287).

Sistemul de logică — propus de prof. Petre Botezatu 
In lucrările domniei sale — „ne întoarce de la forme la 
operații, dizolvă jocul formelor abstracte în dialectica 
operațiilor concrete, înaintînd astfel cu un pas pe calea 
inteligibilității structurilor' — scrie prof. V. Pave’.cu.

Polivalența spirituală a prof. Petre Botezatu dezvăluie 
nu numai multiplicitatea acelui „esprit geometrique', ci și 
diapazonul sensibilității artistice reflectat în preocupările 
liteiare — o veritabilă atracție și vocație poetică 1 și de 
muzicologie — este membru fondator al Uniunii Com
pozitorilor din România — publicînd și susținînd o serie 
de contribuții în critica muzicală („To'.stoi și muzica*, 
1950; „Un deceniu de activitate muzicală la Iași", în 
„Muzica", 1945, nr. 7—8; „Mozart în Scrisori" (1956)...

Intelectual de ținută, respingînd artificialitatea și impos
tura în știință și cultură, mărturisind credința în rezol
varea problemelor în chip raționalist și realist, prof, 
univ. dr. Petre Botezatu, membru corespondent al Aca
demiei de Științe Sociale și Politice, este o eminentă per
sonalitate a culturii și filozofiei românești contemporane, 
pe care o servește cu fermitate și entuziasm.
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semicentenar

’ MARXISMUL
Șl SPIRITUALITATEA 

ROMÂNEASCĂ
1. Din perspectiva cadrului ideologic deschis -de partid în 

raportul' la cel de-al X-lea Congres, care este contribuția adusa; 
de filozofia și sociologia din țara noastră în clarificarea pro
blemelor ideologice fundamentale ale epocii contemporane ?

2. In ce constă — vizfnd această problemă în contextul rea
lităților societății noastre — conținutul raportului dintre politic 
și filozofic ?' ' - ’;y

3. In ce măsură actuala cercetare filozofică și sociologică 
românească, privită în raport cu coordonatele definite de partid

! ’ pentru domeniul abordării problematicii umane, răspunde pbiec-- 
tivului de a analiza omul societății noastre socialiste, semni- 

. -fi câți a sa ?
4. Care sînt problemele de stringentă actualitate ale' socie

tății noastre, asupra cărora atît filozofia cît Și întregul ansam
blu ai științei sociale trebuie să se pronunțe, pentru a contribui 
U definirea lor 2

1. în climatul ideologic creator al spiritualității noastre, 
filozofia procedează, și trebuie să procedeze și mai convin
gător, la un autoexamen critic, la o confruntare cu s.ne 
însăși. Filozofia dobîndește astfel conștiință de sine, de
vine o mișcare filozofică. Este aici semnul maturizări sale. 
Cristalizarea conștiinței de sine a filozofiei noastre reclamă 
o dublă raportare : la gîndirea contemporană și la moște
nirea filozofică și culturală a poporului nostru.

Marile probleme nu pot fi abordate în exterioritatea 
lor, ai numai prin mișcarea din interior, necesară dar neier
tată, a demersului teoretic către acestea. în această pri
vință, unele lucrări de filozofie de la noi, deși aveau in 
față artîtea probleme legate de efervescența construcției so
cialiste, a valorilor și omului nou, în loc să lupte pe bari
cada teoretică a dezbaterii lor, pentru a ajunge in și prin 
acest mod și Ia celelalte mari probieme ale contempora
neității, au mers pe calea facilă a împrumutului de pro
blematică. Și nu au fost atît de rare cazurile în care unii 
gînditori se luptau cu false probleme, deși, la un pas de 
ei, așteptau a fi decantate tocmai cele veritabile.

Fikeofia noastră, prin ceea ce tinde să aibă mai valo
ros, va accede la personalitate proprie numai prin origi
nalitate. Iar ultima se dobîndește prin angajarea in pro
blemele noastre, socialiste și, din perspectiva lor, în cele- 

probleme ale contemporaneității. Se validează astfel 
adevărul că o concepție filozofică, ca de altfel creația spi
rituală, în genere a unui popor, capătă valențe de univer
salitate tocmai prin nota sa specifică. Universalul-isto
ric poate fi slujit numai slujind particularul-istoric.

Spuneam că formarea conștiinței de sine a filozofiei ro
mânești reclamă raportarea și la moștenirea noastră filo
zofică. Din perspectiva climatului ideologic deschis de 
partid, această moștenire se valorifică deja stăruitor. Re
marc însă că travaliul valori ficaitor nu a fost dublat de 
fiecare dată de o concepție bine definită asupra valorifi
cării însăși. A valorifica înseamnă a aduce în lumina cu
noașterii contemporane acele creații care să poată fi re-for- 
mulate în termenii noștri de gîndire, ale căror întrebări să 
prefigureze întrebările noastre, pentru a ne depăși pe noi 
înșine- prin depășirea lor critică. Și este știut că dintre 
valorificările întreprinse niu toate au avut acest principiu 
director.

Chiar atunci cînd a fost acceptată ideea că o filozo
fie fac« dovada maturității sale nu prin simpla moștenire 
a valorilor trecutului, ci prin replica creatoare de valori. 
s-a întîmplat totuși ca demersul valorificator să fie uneori 
expres programatic și formal delimitativ. Dar valorificarea 
este critică în substanța sa. excluzînd apriorismul actului 
criWc.

Criteriile axiologice ferme ale culturii noastre fac po
sibilă reeditarea unor lucrări filozofice nu în maniera ca
ducă a oricărui fel de culegeri de texte (alcătuite după pre
ferințe subiective sau din oportunitate). Căci, acum, omul 
culturii socialiste resimte nevoia organică a actului critic. 
Incit, prin dialogul deschis ou opera, el să poiată să-și for
meze spiritul critic și noua tablă de valori. E adevărat, 
cultura omului socialist formează omul culturii socialiste,' 
dar acuta, ma>i: mult ca oricînd, omul culturii socialiste, dar 
acum,, mai mult ca oricînd, omul culturii socialiste for
mează cultura omului socialist!

Valorificarea gîndirii filozofice presocialiste trebuia să 
opereze și prin inițierea de dezbateri sistematice, pertinente, 
dar mișcarea noastră filozofică n-a întreprins, cu unele ex- 
epții fericite, prea mult în acest sens.

2. Interpenetrat-a politicului și filozoficului poate fi 
surprinsă în diverse planuri de manifestare. Cum nu există 
însă un politic in genere, ci o realitate politică dată, cum 
nu există o filozofie în genere, ci o concepție filozofică 
determinată, care .reflectă* mediat și complex realitatea 
socială, acest raport trebuie abordat concret-istoric.

Pentru societatea noastră socialistă, în oare ideile de
vin ele însele forțe transformatoare, raportul dintre politic 
și filozofic are ca notă dominantă problema : în ce măsură 
filozoficul, cu mijloacele sale specifice, servește realității 
care îl determină. In acest sens, „finalitatea" filozoficului 
este cunoscută. Remarcăm, totuși, următoarele: se consi
deră politicul și filozoficul ca două entități separate care, 
în cel mai bun caz, se întrepătrund. Dar relația este mult 
mai adinei : filozoficul luminează politicul din interior, este, 
intr-un fel, un nivel al politicului în interiorul politicului, 
ceea ce explicitează de ce politicul se depășește din inte
rior. In acest sens, filozoficul constituie conștiința de sine 
a politicului. La rîndul său, politicul reprezintă criteriul 
opțiunilor partinice în filozofie. Lucru care relevă marile 
răspunderi teoretice și necesitatea angajării ideologice ra
dicale a filozoficului în societatea noasiră.

A vorbi de raportul politic-filozofic, înseamnă a impli
ca și partinitatea. In această privință, tovarășul Niicolae 
1 eajsescu sublinia că cei ce lucrează în domeniul filozo
fie. nu trebu.e să se mulțumească numai cu repetarea unor 
adevăruri generale, bine cunoscute tuturor, ci trebuie să 
desfășoare o muncă laborioasă pentru elucidarea fenome
nelor no: apărute în viața socială, să dezvolte schimbul de 
opinii pe fundamentul solid al ideologiei partidului, al în
vățăturii mater.alist-dialectice.

A vorbi despre partinitatea filozofiei noastre înseamnă 
a avea in vedere problema caracterului creator al acestei 
filozofii. Este cunoscută polivalența semantică a acestui 
concept. Remarcăm aici unul dintre sensuri. Creativitatea 
gîndirii noastre filozofice vizează și o modalitate proprie, 
specifică spiritualității noastre, de abordare a filozoficului. 
Gind.rea filozofică românească trebuie să valorifice, cum 
observa Ath. Joja, acele aspecte care dau expresie fondu
lui specific național: cultivarea unui raționalism temperat 
și fundamentat printr-o deschidere spre real, refuzul ira
ționalismului, intuiționismului și misticismului, neaderența 
la .canonizări* și .dogmatisme". Discursul filozofic trebuie 
să transfigureze în plan filozofic trăsăturile de structură ale 
poporului nostru, precum cuviința, echilibrul, măsura, ar- 
ironia, temperanța. Gîndirea filozofică românescă tinde să-și 
adîncească optimismul critic și umanismul ei, cristalizare a 
omeniei poporului nostru.

3. Cunoașterea socială nu mai este atît o cunoaștere 
a existenței sociale devenite, cît a existenței care devine 
și a acțiunii sociale. Ea se concentrează tot mai mult asu
pra omului, căci acesta este chemat să înfăptuiască istoria. 
Descoperirea legilor obiective, conștientizarea și planifica
rea progresului istoric transformă structural științele des
pre om, astfel îneît acestea tind a se orienta nu numai spre 
problemele sociale ale omului, ci spre toate problemele 
omului.

Omul, creator de valori, nu poate acționa decît în cîm- 
pul de forțe al determinismului social. Dacă din unghiul de 
vedere sociologic, deci, este justificată abordarea indivi
dualului prin social, pe de altă parte însă, etica, antropo
logia filozofică și axiologia trebuie să știe a se adresa di
rect individului, a-1 orienta în acțiune, a-i oferi criterii în 
judecățile sale de valoare și în luarea deciziilor. Și aceas

ta, intrucit omul este obiect, dar și subiect al relațiilor 
sociale, sintetizînd aceste ipostaze în existența sa ca om 
concret. încă Marx spunea, în această privință, că omul 
este o parte a generalului social tocmai prin individua
litatea sa.

Punctul de plecare al eticii, antropologiei filozofice și 
axio’ogiei marxiste este viața și activitatea omenească în 
multilateralitatea ei. cu bucuriile și durerile ei. Și în spa
tele acestora se află, ca temei peren, cerința fierbinte de 
fericire a omului. Îneît, pentru ca aceste științe despre om 
să-și realizeze chemarea antropocentrică, se impune: aban
donarea rămășițelor de normativisjn (etica), abandonarea 
tratării abstracte a esenței umane (antropologia filozofică) 
și depășirea fazei începuturilor (axiologia).

4. Este fapt cunoscut că partidul nostru a criticat nu o 
dată atitudinile de superficialitate, de vulgaritate și lipsă 
de orizont care s-au manifestat într-o perioadă în științele 
sociale. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltată, 
transformările înnoitoare în toate planurile vieții sociale 
oferă cercetării un vast cîrnp de activitate. Ceea oe recla
mă lărgirea ariei tematice a acesteia, perfecționarea mijloa
celor de investigație, creșterea deopotrivă a nivelului teo
retic și a randamentului ei social.

în domeniul filozofiei, sociologiei și științelor politice 
se impun prioritar a/tenției probleme privind 'creșterea ro
lului conducător al. partidului, evoluția funcțiilor statului, 
dinamica structurii sociale, dezvoltarea națiunii socialiste 
și adîncirea unității sociale, perfecționarea democrației so
cialiste, afirmarea plenară a personalității umane, ridicarea 
conștiinței socialiste ș.a.

Funcția esențială a științelor sociale constă în elabo
rarea unor concluzii teoretice de reală valoare, came să 
slujească practicii sociale

I. HUMA

tejje și documente _

PRESA ROMÂNEASCĂ DIN 1871 
Șl COMUNA DIN PARIS

Lupta eroică a proletariatului parizian, care rea
liza prima putere muncitorească din istoria omeni
rii, ■ sub forma Comunei, .un guvern al clasei mun- 
citoate—cum spunea Marx—rezultatul luptei clasei pro
ducătoare împotriva clasei apropriatoare, forma politică 
în sfîrșit descoperită în cadrul căreia se putea înfăptui eli
berarea economică a muncii" *, a fost urmărită ct? 
deosebit interes in lumea întreagă.

Prin știrile publicate despre Comună, prin relatarea 
programului ei ca și prin aprecieri juste, presa de
mocrată din tara noastră a manifestat simpatie pentru 
Comuna. precum și dezavuarea calomniilor reactiunii.

.Albina* (nr. 22) relata astfel începutul Comune: : 
.Vulcanul Parisului, se poate zice al Franței, adică 
poporul suburbiilor democratice, a izbucnit de cinci— 
șase zile și a acoperit cu lava sa întreaga capitală... 
Garda națională, al cărei număr ajunge aproape cifra 
de 300 000, observînd câ guvernul și adunarea națio
nală n-au încredere în ea, și deducind d© aici că 
n-are ratențiuni bune nid fată de Republică, a refuzat 
a se supune decretului de dezarmare, din contra a 
ocupat de unde numai a fost cu putință, mulțime de 
arme, de tunuri și cartușe și s-a organizat și barica
dat, mat vîrtos în părțile de Montmartre și și-a for
mulat postulatele sale patriotice. Intr acestea sunt : 
dreptul de a-și alege însăși pe comandantul suprem ; 
dreptul de a veghea ea armata asupra Republicii ; 
desfacerea adunării naționale și convocarea unei consti
tuante, liber alese, în Paris".

Ziarul .Telegraful" publică numeroase știri și infor
mații asupra Comunei, condamnînd poziția lui Thiers 

">i apreciind favorabil Comuna. „Guvernul reacționar... 
spera că pe ruinele libertăților publice va putea din 
nou ridica tronul abso’utismului". (nr. 17). „Din zi 
în zi și cu durere trebuie să ne convingem că gu-
vernămînlul așa numit legal al Franței ori și ce, nu
mai adevărat republican nu este f de oarece în tot
momentud și la tot pasul arată că acțiunea cea patrio
tică e numai o mascaradă, pentru ca să amăgească
pe cei ușor crezători..." (nr. 14). „Noi am spus deja 
că insurgenții din Paris numai atunci vor depune ar
mele, cînd drepturile lor comunale vor fi respectate 
de guvern și adunarea de la Versailles — și numai la 
cazul acesta credem că se va restitui adevărata ordine 
și libertate în toată Franța" (nr. 13). „Bătrînui Thiers 
va trebui să recunoască cu durere că s-a făcut unealtă 
reacțiuniî celei mai depravate..." (nr. 12).

Programul Comunei este redat de ziare ca „Federa- 
țiunea- (nr. 41 — aprilie 1871) .Albina" (18—30 apri
lie 1871), iar „Românul" din 25 aprilie redă amplul 
articol din „Albina" intitulat „Adevăratul înțeles al 
răscoalei din Paris". In acest articol se spune ; „Pu
țini sunt care au meditat bine sf practic despre 
reala tendință a Comunei din Paris, cei mai multi 
firește, fiind mai comod și venindu-le mai bine la

socoteală, vorbesc și scriu că Comuna propriamente 
vrea să nege ordinea, solidaritatea, dreptul de pro
prietate in stat. Atita ajunge pentru a discredita Co
muna la mic și la mare, la avut și la sărac-.. Nu 
desconsiderăm supremul principiu al Comunei, nu con
damnăm. ci apreciem scopul principal și genera’ al ®t; 
înțelegem cum miile, cuprinse de adevărurile «celuia, 
merg cu bucurie în moarte pentru afirmarea si eiupta- 
rea lui. Simburele programul”: Comune: a$a :
_No< cerem organizarea credrtulm. a referințelor cam
biale șt de asodatune. pentru scopul ca lucrătorulu 
sâ i se asigure valoarea integrau a menefi sale, si i 
se augure deplin și gratuit invăUmiatul prectrc. M > 
se asigure absoluta libertate personală și de presă* Să 
privim și să dejudecăm bine și fără preocupare ordinea 
socială de astăzi. Nu oare este nenegabil că =-nra șl 
muncitorul n are alt preț, altă valoare decit pe care 
binevoiesc a i-o da capitalul și capitalistul; nu oare 
este nenegabil că, pe ciad capitalul și averea in toate 
întreprinderile se înmulțesc și grămădesc în mimile 
în care deja se află și in pr oportuni colosale, munca 
și muncitorii, prin care proprie se face acea înmulțire, 
rămîn, trebuie să rămină — după ordinea de astăzi— 
în calicie... Dar oare cultura, libertatea personală, va
loarea socială a muncitorilor nu este astăzi absolut 
dependentă de cei ce dispun de capital ? Dar chiar 
în viata de stat — nu oare averea decide, face legi?

Aceste referințe reclamă reforme, reclamă o altă 
ordine socială mai dreaptă, mai umană; și aceasta o 
ațintește emanciparea muncii, ridicarea ei la valoarea 
de factor egal îndreptățit în societate Și în stat. . . 
Să recunoaștem urgenta importanță a chestiunii la care 
se lucrează, a interesului general pentru care se luptă 
Comuna din Paris".

Și ziarul „Telegraful" se pronunța pentru Comuna 
din Paris : „despre ale cărei nobila tendințe numai cei 
orbiți de pasiuni mîrșave și cei ce nu Știu să Ju
dece starea lucrurilor de acolo cu propria lor minte, 
se mai pot îndoi" (nr. 21). „Românul* Se pronunța 
de asemenea împotriva reacțiuniî ; „Reacțiunea însă, 
acolo, ca si la noi, voiește mai bine să piară na
țiunea decît să triumfe dreptatea și libertatea. Fie 
dară pe voia ei : numai popoarele să înțeleagă cel 
puțin de astă dată și să nu-și mai puie în viitor capul 
lor pe capră după ce au dat securea în mîna eterni
lor călăi" (nr. 46). Ziarul „Albina" (nr 37), criticînd 
concepția publicistului Emile de Girardl’n, care pro
punea o republică federală, dar a cărei consolidare 
să se facă fără .revoluțiune" și fără „reacțiune", justi
fică necesitatea revoluției : „Dar de cînd e lumea, 
nici o libertate, nici o dreptate și nici chiar cele mal 
naturale drepturi ale omenirii, nu s-au validat decît 
numai prin luptă, cu sacrificarea milioanelor de su
flete... O tristă, fatală soartă aceasta pentru bietele 
popoare, dar mai bine moarte decît sclavie... căci 
libertatea este înnăscută omului iar poporul ce-și plea

că capul sub jugul barbar, nu e demn de libertate".
După 72 de zile, Comuna din Paris a fost înfrîntă. 

Căderea ei și crimele săvîrșite de guvernul lui Thiers 
au fost primite cu indignare de poporul român. Pină 
și în presa conservatoare, protestul împotriva acestor 
crime s-a făcut simțit. Cu atît mai mult a luat ati
tudine presa democratică. „Pe cînd învinșii cugeta tă
cuți le răzbunare — scria „Telegraful" (nr. 46) — 
pentru învingători se ridică strigătul feroce <1 unei 
represiuni peste toată măsura". Ziarul „Orientul*, care 
mergea pe linia informării cu privire la mișcarea 
muncitorească, a publicat relatări, de la nr. 43 d_n 
august și pină la nr. 75 din octombrie 1871, asupra 
proceselor intentat© comunarzilor, inclusiv actele de 
acuzare împotriva acestora. Printre ei este menționa: 
și marele pictor Courbet, care a fost exilat pentru 
participarea sa la Comuna. In nr. 75 se înfățișează 
judecarea unor copii intre 11 și 16 ani. acuzați că au 
purtat arme. Toți au mărturisit la proces că s-au ser
vit de arme pe baricade. Ziarul ^Aib-xa- rrwrtt’imi 
distrugerile ta care s-au dedat armatele de Ia Ver- 
saiiles-

Zxaral „Troopeta Carpat-Lor* repcodace in nu=ărul 
•U scrisoarea aareiui tcr-zZor democrat francez Vic
tor Hooo. prin care acesta protesta &potnv< refu- 
mlui beugias de a acorda azil politic co-

Comunard român (litografie de Bertal din 
seria „Figuri ale Comunei"). 

munarzilor refugiați : „Protestez contra declarării gu
vernului belgian relativă la învinșii din Paris. Orice 
s-ar zice și orice s-ar face, învinșii sunt oameni poli
tici... N-are dreptul să refuze azilul. Legea îi permite 
acest refuz. Eu caro vă scriu acestea am o maximă : 
pro jure contra iegem (pentru dreptate mă opun în 
contra legii). Azilul este un drept vechi. Este dreptul 
sacru al nenorociților. In evul mediu biserica acorda 
azil chiar patricizilor. Cit pentru mine, declar aceasta: 
Ofer eu acest azil pe care îl refuză învinșilor guvernul 
helgi iu Unde î In Belgia. Fac această onoare Bel
giei. Ofer azil la Bruxelles. Ofer azil în piața barica
delor nr 4. Vină un învins din Paris, vină un om 
din înnnhnea zisă Comună pe care Parisul abia l-a a- 
Im vină unul dintr-acesta, fie chiar inamicul meu 
persona. Es:e în casa mea. Este inviolabil... Dacă 
va veni cineva la mine să ia ne fugă pe cineva al 
Cnonnși. mă va lua și pe mine. De-1 va preda gu
vernului. eu îl voi urma".

La sc*-rt timp după aceea, „Orientul- (nr. 25) publi
ca o altă scrisoare a lui Victor Hugo, el însuși exilat 
din Belgia pentru atitudinea sa față de comunarzi : 
•Sunt dator a vă mulțumi in public nu în numele meu 
— căci ce sînt eu cînd este vorba de asemenea mari 
chestiuni — ci în numele dreptului ce ați voit să sus
țineți și în numele adevărului ce ați voit să 1 clarifi
cați... In pozițiunea în care se află Franța aș fi crezut 
că guvernul belgian va trebui să lase deschise fron
tierele, va trebui să-și rezerve dreptul de examinare, 
cuprins în dreptul de azil și va trebui să nu extră
deze fără deosebire guvernului francez pe refugiați 
care-i împușcă fără deosebire. Și eu dădusem îndată 
exemplu acestei prescripțiuni, că mențin dreptul de 
azil in casa mea... Aceasta mi-a adus mai întîi atacul 
nocturn din 27 mai și apoi expulziunea contra regu
lilor. Ambele fapte sunt strîns legate una de alta.

Viitorul va judeca. Afară de aceasta, eu stăruiesc 
a susține de a nu confunda auvernul cu poporul bel
gian si onorat printr-o îndelungată ospitalitate în Bel
e-a. iert guvernul și mulțumesc poporului. Victor 
Hugo".

Articolele menționate șî pasajele reproduse nu re
prezintă desigur decît crîmneie din bogatul material 
publicat in presa românească cu privire la Comuna 
din Paris. Dar ele oglindesc pe de o parte participa
rea opiniei publice la marile evenimente legate de 
mișcarea muncitorească, pe de altă parte aprecierea 
de multe ori justă a acestor evenimente.

Pentru a încheia, iată cum vedeau ziarele „Albina* 
(nr. 32) și „Românul" (din 24—25 aprilie ÎS"7!) Comuna 
prin prisma perspectivei istorice ; „Este prea proba
bil că în cele din urmă răscoala va fi devinsă și îne
cată în sîngele fiilor săi : dar chestiunea cea mare— 
de nu se va dezlena astăzi, rămîne în sarcina viitoru
lui : ea nu va apune, pe cît timp averea, capitalul nu 
poate fără multi lucrători șj cu cît msi mult se va 
amina dezlegarea ei, cu atît ta mai multe zguduiri va 
fi expusă lumea". Ne amintesc acectea de cuvintele 
lui Marx : „Dar îupfa trebuie să izbucnească iar și 
iar, luînd proporții din ce în ce mai mari, și nu 
încape îndoială cine va ieși în cele d’n urmă învin
gător — cei cîțiva apropriatori, sau majoritatea co- 
vîrșitoare a celor ce muncesc"f.

Conf. ALFRED JEANRENAUD 
Conf. dr. RODICA CEPAREANU

1 Karl Marx. Războiul civil din Franța, în vol. K. 
Marx, F. Ennels, Opere alese, vol. I. ESPLP. București, 
1955, pag. 552.

1 Karl Marx, op. cit., pag. 574.



EUGENE POTTIER
răsculatul

Lui GEORGES PROTEAU

tn față-ți, cruntă sărăcie,
In fața ta, o, grea sclavie,

Răsculatul
Cu puțca-n mină-nfruntă Statul I

O, răsculatul omu-i, cioară, 
Ce nu e vită de povară, 
Dind rațiunii ascultare, 
Mergînd cu-ncredere-nainte, 
Cînd, roșu, al științei soare 
La orizont măreț se-aprinde.

II vezi pe baricade, iarăși, 
Alături de-ai săi buni tovarăși, 
Riscind, glumind, rizind cu drag, 
In ochii dirzi purtind scintei 
Din focul marii lui idei, 
Răsfrintă-n purpuriul steag.

Comuna zămislind cu gindul, 
Știa că unul e pămintul, 
Și că nu trebuie-mpărțit,
Că-i Firea un izvor — și-o pungă 
Că-i capitalul - bun s-ajungă 
In mina tuturor, cinstit.

Revendică mașina el, 
Nevrîndu-se spetit, de fel, 
Sub aburul in acțiune, 
Căci exploatatorul știe 
S-o facă jug și grea sclavie 
Cind ea-i salvare și minune.

a.'"
In contra clasei patronale 
Stirnește lupte sociale, 
Dar nu vede sfirșitul lor, 
Bogat cit unul, fără muncă 
Pe glob mai poate să ajungă 
Și cit mai rabdă-un muncitor.

Grețoasei clase opulente
Nu vrea să-i mai plătească rente : 
O, miliarde, an de an I
Pe pielea voastră trag și-au tras 
Un dividend atît de gras, 
Mineri și lucrători, țărani I

Planeta-mamă, greu plingind
El o-nțelege orișicind, 
Șub jugul individual ;

Schimbare-n lume vrea, profundă,
Să dea dirr țița ei rotundă
Etern belșug universal.
In față-ți, cruntă sărăcie.
In fața ta, o, grea sclavie, 

Răsculatul
Cil pușca-n mină-nfruntă Statul I 

Paris, la întoarcerea din exil, 1884.

aniversarea lui 18 martie 1871
Oricit năpasta ni-i de mare, 
Hai, Hai să ne unim, tovarăși, 
Noi cințul, inimile iarăși, 
Toți pentru marea-aniversare I

Da, maselcț, cu tot curajul, 
Scăpau atunci din ambuscadă, 
Pămintul freamătă... Pavajul 
Se simte iarăși baricadă. 
Să retrăim cea clipă sfintă, 
Moment istoric unic, unul I 
A noastrâ-n viitor izbindă 
Iși știe-n astă zi ajunul.

Oricit năpasta ni-i de mare, etc.

Mugeau de ciudă federații 
Sub trădătorul stat-major ; 
Arginții-i văd exasperați! 
Stăpini pe tunurile lor.
Puterea lașă-a hotărit
Că fuga-n noapte doar cunoaște.
Parisul, cu juvăț la git, 
Simțea 0 lume că va naște.

Oricit năpasta ni-i de mare, etc.

Fu ziua celor fără nume,
Cu brațul gol, brăzdați de riduri, 
Ce dobindeau atunci renume, 
Uimind pariziene ziduri.
In grup, atacul magistral 
Atunci porniră-! proletarii, 
Iar gravul Comitet Central 
Sta și-nfrunta parlamentarii.

Oricit năpasta ni-i de mare, etc.

Triumfătoare primăria-i : 
Vuind venea mulțimea bruna. 
Parisul, prunc prin veselia-i, 
Aici te-a proclamat, Comună I 
Trezește tunul valma mare 
Și-acest eșec al burgheziei. 
Mulțimea mișună în soare 
Și toată numai poezie-i.

Oricit năpasta ni-i de mare, etc.

Ce radioasă dimineață I 
Viu, fără seamăn Germinal I 
Popoare se trezesc la viață 
Sub steagul roșu, triumfal, 
Punînd și zdrenței tiv de aur, 
Dind zării de mărgean lumină, 
O rază din acest tezaur 
Filtrindu-se și-n iad de mină.

Oricit năpasta ni-i de mare, 
Hai, hai să ne unim, tovarăși, 
Noi cintul, inimile, iarăși, 
Pentru măreața-aniversare I

Paris, 18 martie 1887
In românește de AUREL COVACI

Tiparul: întreprinderea Poligrafică Ia*i—•*■- ▼. AJocMBdri, n>. •

NAGASAKI
ORAȘ
DE LEGENDA
Șl ISTORIE
Un oraș portuar are întotdeauna, 

într-un fel sau altul, o aură de exo
tism. Piimbîndu-se pe versantul des
chis care mărginește un templu chi
nezesc sau urcind promenada pava
tă care conduce spre biserica creș
tină, vizitatorii orașului Nagasaki în
țeleg că acest port este un oraș 
cosmopolit unde se îmbină civilizația 
orientală cu cea occidentală.

Situat la Marea Chinei orientale, 
Nagasaki primea, în timpuri străvechi, 
vizita numeroșilor comercianți chinezi. 
După ce, pentru prima oară, portu
ghezii au debarcat pe o insulă la sud 
de Kyushu, la mijlocul secolului al 
16-lea, navigatorii occidentali și-au 
făcut un obicei din a veni pentru ne
goț în această parte a lumii.

Mai mult, în cursul perioadei care 
a fost marcată de politica izolaționis- 
tă a Shogun Tokugawa-ilor, de la 
începutul secolului al 17-lea, și care a 
durat mai bine de două sute de ani, 
singur portul Nagasaki a rămas des
chis comercianților chinezi și olan
dezi, jucînd rolul unicei ferestre des
chise a Japoniei spre lume. Case vechi 
olandeze există de totdeauna la Dejima, 
în foburgurile orașului așezat cu fața 
către mare; ele constituie deopotrivă 
casele străine ale acestor timpuri.

Numită și „Ogijima" (Insulă în for
mă de evantai), Dejima a fost pentru 
prima oară deschisă portughezilor în 
1634 de guvernul Tokugawa-ilor. în 
1646, comercianții olandezi au părăsit 
Hirado-ul, situat la nord-vest de Sase
bo, pentru a veni să se instaleze aici, 
in timp ce 
tal exilați 
religioase.

Dejima a constituit singurul punct 
de acces pentru comercianții străini 
pînă cînd Japonia și-a redeschis por
țile puterilor occidentale, în 1854. 
Străzile sub formă de evantai, antre
pozitele și zidurile pe jumătate demo
late sînt singurele vestigii ale aces
tei epoci. Centrul Comercial Olandez 
a fost reconstruit, după un plan ori
ginal, în 1957.

Japonezii dornici să se instruiască 
au venit la Nagasaki din districte 
rurale locale, pentru a studia direct 
științele moderne și altele, tehnice, 
create de olandezi. Medicina modernă 
tehnicile și artele occidentale, fotogra
fia, construcția navală, imprimeria și 
orlojeria au pătruns, toate, în Japonia 
în această epocă prin Nagasaki. A 
rezultat o civilizație originală japone
ză, chineză și europeană în același 
timp. Multe cuvinte care 
parte din limba japoneză uzuală 
fost
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predecesorii lor erau to- 
în rațiunea activității lor

acirm fac 
au 

introduse prin via Nagasaki, 
mod cu totul particular, se regă- 
coslumele și cuvintele de origine

■ fiecare «arți «: miercuri, 
fu sala a u Fucultâui de 
filologie a Univers-tl tu d.n 
Belgrad. Prof. dr. Rada Flo
ra lui trw cursurile de ling
vistic* si istorie a literatu

rii româue ta fața studenților care 
an ca speciaLtate priadpalâ sau se- 
coadarl litereturu ro«4a4.

Dupâ audierea ccmlni despre 
Local -nrii—Taf reued-rese te li
rica etzroaecad a secntetel a_; XX-Iec. 
l-am regat r— distrasul profesor sâ 
prezinte pe*O cititori; revistei 
Craafnu zzere aspecte din activita
tea sa ca profesor. scriitor si. in 
«pedel. exeget al relațiilor cultur 
reia româao-srrbocroatice.

— Stimate tovarășe profesor, la 
taceputiJ di scc ti ei noastre o Între
bare : vî rog sâ ne vorbiți despre 
focsuatia duuaneavoastrt

— Dte motive lesne de telatep, • 
aepoerivi: de a vorbi despre miae 
lassmx- Ti doar, sâ laslr citeva 
date esestirie. firi I mi Vrii- Sta
diile uaiversitare !e-*m iacepst ’a 
Facultatea de litere si Eiorofie dix 
București Cimba români si Embi 
romanicei tisap de cinci ani. ca a- 
poi să Ie continui la Be’crad nade 
in 1948 mi-am luat licența ta fa
cultatea de filozofie (limba si li
teratura franceză si gramatica com
parată a limbilor romanice. După 
aproape 10 ani de anchete dialec
tale pe teren, in vederea comple
tării materialelor pentru Atlasul ling
vistic al graiurilor românești din 
Banalul Iugoslav, in 1959 am sus
ținut teza de doctorat despre Gra- 
lurlle românești bănățene in lumina 
geografiei lingvistice. După doi ani 
petrecuți In învățămîntul secundar, 
in 1952 ani concurat pentru ocu
parea postului de profesor la ca
tedra de limba și literatura română 
la institutele pedagogice din Novi 
Sad și Zrenjanin (P.S.A. Vojvodina) 
iar din 1963 sînt profesor la Fa
cultatea de filologie din Belgrad 
(limba șl literatura română).

— In 1964, la prima lucrare con
sacrată relațiilor româno-sîrbe ară
tat! că „A scrie despre relațiile 
dintre două popoare este o misiune 
nobilă : Înseamnă a ridica o punte 
tntre două culturi și două civili
zații. Iar cind este vorba de po
poare vecine și cu o tradițională 
prietenie, cum este cazul popoare
lor, de care ge- ocupăm, aici se 
mai adaugă și satisfacția persona
lă a celui ce. prin instrucția sa, 
s-a adăpat din ambele culturi și

străină la sărbătorile celebrate la Na
gasaki. „Peiron", tradiționala sărbătoa
re a vapoarelor celebrată entuziast 
către jumătatea lunii iunie, este una 
dintre cele trei mari sărbători ale por
tului. Celelalte două sînt concursurile 
cerbilor zburători și „Okunchi", care 
au loc la sfirșitul lunii aprilie și, res
pectiv, la începutul lui octombrie.

Se spune că costumul, în formă de 
dragon, pentru cursa vapoarelor — 
„Peiron" a fost importat din provin
cia Fukien, situată în sudul Chinei. 
Pe de altă parte, momentul 
al sărbătorii „Okunchi" îl 
un defileu de dragoni-șerpi 
Here exotice, cum se pot 
Hong-Kong.

Templul Sofukuji, care se
2,2 km distanță de gara orașului Na- 
gasaki, este un templu chinezesc care 
a fost construit în 1629 grație dona
țiilor navigatorilor chinezi, care voiau 
să aducă, astfel, consolare sufletelor 
compatrioților lor morți pe acest pă ■ 
mint străin. Pentru ceremonia 
tă, cunoscută sub numele de 
bon", 
costumul 
rilor din Bon de la jumătatea lunii 
august.
Casa Glover, construită pe coasta 
unei coline, domină portul și este în 
mod cert una dintre marile atracții 
turistice ale orașului. Casa, în stil cla 
sic, în formă de treflă este străve
chea reședință a unui comerciant bri

culminant 
constituie 
și de li- 
vedea la

găsește la

budis
„Ura- 

a templului Sofukuji e folosit 
exotic chinezesc al sărbăto-

tanic, Thomas B. Glover, care a jucat, 
din umbră, un important rol, vinzînd 
arme și vapoare în epoca tulbure In 
care frînele guvernului au trecut de 
la Shogun Tokugawa-i la 
Resturației al lui Meiji. Vederea pa
noramică ce ți se oferă din 
Glover este, 
golful calm din Nagasaki 
înconjurători par a fi o parte rhnti o 
grădină japoneză artificială. Gridina 
este, de asemenea, legată în spirit 
popular de opera lui Puccini „Macame 
Butterfly".

O casă occidentală așezată cu 
fața înspre casa Glover este „Juro- 
ku ban-kan", acest nume proven indu-i 
de la numărul casei. Obiectele lăsate 
de Thomas Glover sînt expuse înti-o 
sală special amenajată în acest scop. 
Aici pot fi văzute magnifice modt-ie 
de vapoare și lectici, așa cum se pot 
admira cu ocazia sărbătoririi „Okun
chi".

în afara rolului său de antrepozit 
al civilizațiilor chineze și occidentale, 
Nagasaki l-a avut foarte devreme *>e 
acela de focar al creștinismului recent 
importat, și a suferit persecuțiile care 
au urmat deciziilor lui Shogunat de a 
desființa practicarea acestei religii.

Monumentul celor Douăzeci și Șase 
de Sfinți, care se află pe o colină 
în Parcul Nishizaka, la cinci minule 
(de mers pe jos) de la gara Nagasaki, 
este dedicat unui număr de șase misio
nari spanioli și douăzeci de japonezi 
care au fost crucificați în 1597 
ordinul lui Hideyoschi Toyotomi, 
rele senior feudal de la sfirșitul 
colului al 16-lea. ■

în fața Parcului Nishizaka, se 
sește biserica catolică Oura, care 
fost construită în 1864 de un misionar 
francez în memoria celor douăzeci și 
șase de martiri. După ce a pus teme
liile celei mai vechi biserici 
gotic din Japonia, misionarul a orga
nizat 
creștinii localnici 
credința în ciuda 
ale lui Shogunat.

O altă biserică remarcabilă în acest 
oraș exotic este biserica catolică Ura
gami, complet distrusă de bomba ato
mică, reconstruită după război, p 
colină — la Uraaami. Zidul de • i' V 
tră ars de 
păstrate în 
ță oroarea

Epicentrul 
transformat 
Păcii. Punctul cel 
este imensa Statuie a Păcii, de 9,7 m , 
ridicată pe un piedestal de 4 pi. Scul
ptată de artistul Seibo Kitamura, sta
tuia reprezintă un om înălțîndu-și. bra
țul drept înspre cer, de unde. vine 
bomba, șl întinzînd brațul sting, pa 
orizontală, în semn de rugă și, pace.

Acum, orașul Nagasaki, orașul păcii, 
atrage în fiecare an un milion dc .vi
zitatori veniți din lumea întreagă să 
admire fie frumusețea portului, fie cui 
tura sa exotică amestec al civilizațiile? 
orientală și occidentală — și, mai fi
les, dorința ardentă de pace a oame 
nilor de aici.

rțuvemul 
rea ra- ’ 
cTădina 

cu adevărat, celebră: 
și munții

numeroase

la Belgrad cu prof. dr. RADU FLORA
atare, a prelntimpinat în cele 

nu o singură dată, momen- 
o formă sau

ca 
scrise, 
te de apropiere sub 
alta*.

Ce preocupări de ordin științific 
sînt trecute la planul dv. de lu
cru?

— Măi întii nu mă simt chemat 
să fac nici o apreciere asupra lu
crărilor publicate, “ 
pre rezultate să

Ml interesează, 
literară, eseistica, 
române și. de asemenea, 
istoria limbii române. Cursurile mele 
de istorie a literaturii române 
le-am tipărit in citeva ri riduri și 
in mai multe volume. Despre lite
ratura română am scris in 
rr-satâ la reviste, periodice, 
t.opedl:. Am făcut Si unele 
duceri dfn bteratnra roaUal

lăsind ca -des- 
vorbească alții, 
de fapt, critica 
istoria literaturii 

stilistica,

limba 
end- 

tr*- 
(vex- 

saxi, proxâ. teatral. As «rniati. 
oriaîK a’.tele. Aural
de Cerar Petreseo. pSesa hai M. 
Sebcstias S-'etcc firi szate xrexe»- 
tatl ce teîerizrcne* ragosiaxl ;* 

a s*wta care a isscCt tr»- 
drcerea îb sirbocroaU • rtmerx'w 
Jocnf cn rrocr'ec de Zakara S»- 
rs etc- Diaiectoiocia nmâaeocL *- 
tit dialectele limbii rosAse actuale 
fîn special graiuri'.e remAw. bă
nățene) cit si dialectele istorice ale 
limbii române, cele transdanobieoe. 
în special cel istroromân, mâ i*- 
teresează aparte. Anchete dialectale 
am făcut nu numai în Bănet, ci și 
în Istria și în Macedonia (dialectul 
aromân). In cadrul lingvisticii ge
nerale, mă preocupă, îndeosebi, geo
grafia lingvistică, atlasele lingvisti- 
ce, metodologia acestora. In ultimii 
10 ani, mă pasionează cercetarea 
relațiilor culturale, literare și ling
vistice iugoslavo-române și, în mod 
special, cele 
drul acestora, 
de contribuții 
două volume de sinteză asupra aces
tor ' relații cît și cel de al treilea 
No! contribuții la relațiile slrbo-ro- 
mâne (Pancevo, Libertatea, 1968). Mă 
interesează, de asemenea, folclorul 
în cadrul acestor tangențe contex
tuale sîrbo-române. In cadrul So
cietății de limbă română pregătim 
un volum de Folclor bănățean.

— Din 1962 sînteți președintele 
Societății de limba română din 
P.A.S-. Vojvodina. Printre manifestă
rile organizate în cadrul S.L.R. poa

sîrbo-române 
Pe lingă o 
segmentare,

în ca- 
seamă 

citez

te fi amintit, la loc de cinste, 
Simpozionul dedicai relațiilor literare 
Sîrbo-române (Vosac, 1970).

— S.L.R. a luat ființă în 1962, 
acoperind cu rețeaua ei de filiale 
și active de specialitate întreaga 
Vojvodina, sediul ei e la Zranjanin. 
Țelul de bază al S.L.R. e cultiva
rea limbii române literare în învă- 
țămînt, în presă și în publicații, 
în emisiunile radiofonice — în con
dițiile noastre, prin diferite forme 
(conferințe, consfătuiri, dezbateri de 
specialitate etc.) Astfel în 1968, am 
organizat prima sesiune 
avînd o tematică mai largă : 
lectologie, folclor, expresie literară 
originală etc. Un mai mare răsunet 
a avut Simpozionul internațional de
dicat relațiilor iugoslavo (sîrbo)— 
române de-alungul veacurilor, care 
a avut loc la Vrsac în mai 1970, 
cu participarea cercetătorilor din Iu
goslavia și România. In cele peste 
40 de comunicări științifice, acade- 
■Eîcfeai. profesori, cercetători, spe- 
cia-:sti. rc scos evidență o bo
cise extraerd-xtri de aspecte ine- 
d_te relațiilor amicale multise
culare dlxtce z cccarele Iugoslaviei

științifică. 
dia-

reuniuni secrete, cu 
care-și conservaseră 

persecuțiilor repetate

în stil

la Uragami. Zidul de . ț' •= 
foc și Clopotul îngerilor, 

incintă, atestă cu elocven- 
bombei ucigătoare.
exploziei atomice q „fost 
într-un' înverzit Pejc al 

mai impresionant

Traducere de D. FLOREA
(după „Le Japca")

și poporul român. Lucrările simpo
zionului, în curs ele tipărire,, 
confirma cu prisosință cred, 
spuse.

Din cînd în cînd, v-ați dedicat șl 
literaturii, afirmîndu-vă ca poet. Ș’ 
prozator. Cînd ați debutat? Ce pro
bleme ale vieții contemporene ați 
abordat în scrierile dv. ?

— Mă abțin de la orice apre
ciere în legătură cu întrebarea r-pusâ. 
Vă voi da doar cîteva date seci. 
Debutul mi l-am făcut, după îpcei- 
cări în reviste școlare, în anul- 1945 
în noile condiții de viață din . Iu
goslavia eliberată, cu un volum; de 
versuri (1947) urmat de încă- alte 
două. Am publicat mai mulțe lu
crări în proză, dintre care, d<wă 
romane (ultimul a apărut nu demult). 
Dacă mai adăugăm și o piesă de 
teatru (1956) cantitatea e satisfăcă
toare. Cît despre valoare e.ceasta na 
e, întotdeauna după cite șjjxn. iu 
proporție directă cu cantitatea. Pro
bleme majore tratate? Cred că nu 
există probleme majore și minore, 
d ele pot fi tratate ca atare, mi
nor sau major. Judecățile le ■ lăsăm, 
totuși, pe seama altora (de altfel, 
acestea au și fost spuse, negre sau 
albe, oricum negru pe alb). Să nu 
mal deschidem rănile sensibilităților 
artistice I OCTAV FAUN
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