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OMUL DE MIINE
Cind vorbim astăzi despre omul de 

miine, despre societatea și cultura viito
rului, constatăm, aproape fără a mai fi 
surprinși, că noțiunile acestea părăsesc 
tot mai mult sfera abstracțiunilor, că ele 
nu mai au acea aură nebuloasă, proprie 
literaturii de anticipație. Privim în depăr
tare, spre un orizont limpede, previzibil 
nu numai imaginativ, ci și — putem spune 
— matematic, datorită punctului înalt și 
înaintat de observație pe care-l avem as
tăzi, după atîtea și atitea realizări care au 
schimbat nu numai fața întregii țări dar și 
structura socială și cea morală a popula
ției.

Intr-o perioadă scurtă, dacă ne rapor
tăm la timpii istorici, — în ceva mai mult 
de un sfert de veac de la eliberare, — 
socialismul a înscris biruințe care au re
voluționat, sub raport constructiv, material 
și spiritual, viața întregii națiuni. Pe 
parcursul unei singure generații, am a- 
juns, de la lupta acerbă pentru înlătura
rea analfabetismului, dusă încă acum 
două decenii, la acțiunea conștientă și 
sistematică desfășurată din inițiativa și 
sub conducerea partidului nostru, pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Acum sintem pe calea gene- 
lizării învățămîntului de 10 ani, avem 
13.000 de cadre didactice în învățămîn- 
tul superior și peste 200 de mii de pro
fesori și învățători care desfășoară o acti
vitate intensă pentru a râspindi lumina 
culturii cit mai larg, o dată cu chemă
rile, concretizate în convingeri de viață, 
pentru înfăptuirea pină la capăt a poli
ticii partidului nostru de edificare a socia
lismului pe o treaptă superioară, spre 
crearea societății comuniste în România.

Noul an de invățămint 1971-1972 jalo
nează, în dezvoltarea acestui proces con
tinuu, un moment deosebit de important
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prin regruparea și verificarea forțelor în 
vederea unei acțiuni unitare pentru for
marea omului nou, „scop unic, insepara
bil de obiectivul dezvoltării orînduirii 
noastre socialiste" — cum arăta de cu- 
rînd secretarul general al partidului nos
tru. In această fază a dezvoltării, proble
mele educației devin puncte cardinale 
ale politicii de stat, rezolvate prin parti
ciparea celor care lucrează în învățămînt, 
dcr nu numai a lor, ci a tuturor comuniș
tilor, a oamenilor muncii care constituie 
națiunea noastră socialistă. „Să punem 
permanent în centrul tuturor preocupări
lor omul, educarea lui, ridicarea conștiin
ței sale, pentru că numai astfel el va 
putea participa în mod conștient, cu toa
te forțele, la făurirea propriului său des
tin, a propriei sale istorii I" — accentua 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvînta- 
rea rostită cu prilejul inaugurării noului 
an universitar.

Educația socialistă este văzută astăzi 
ca un proces multilateral care îmbină toa
te resorturile activității constructive, de 
orice fel. Și este important de subliniat 
faptul că, prin educație, nu înțelegem 
azi doar preceptul moral, lozinca sau 
citatul, implicînd lecția orală ca atare, ci 
o acțiune amplă în centrul căreia stă 
munca. Legătura învățămîntului cu pro
ducția nu este un deziderat oarecare, ci 
o condiție de care atimă formarea omu
lui nou, apt să răspundă cu eficiența ce
rințelor societății multilateral dezvoltate. 
Or, aceasta presupune sincronizarea cu 
gîndirea și cu cuceririle din ce in ce mai 
repezi ale științei și ale tehnicii afirmate 
pe plan mondial.

In legătură cu aceste aspecte, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sintetiza, in cuvin- 
tarea menționată, experiența dobindită 

— Creația dv memorialis
tică, primită cu un atît de 
mare interes de cititori (in- 
tegrind aici și critica), pe lin
gă satisfacția descoperirii u- 
nor unghiuri de vedere inedi
te asupra scriitorilor și a 
mediilor intelectuale care au 
influențat în cea mai mare 
măsură îndeosebi literatura 
interbelică, ne dezvăluie, mai 
mult indirect și fără nici o 
ostentație, și profilul sufletesc 
al unui martor de înțeleaptă 
și lucidă sensibilitate și capa
citate de distanțare față de 
oameni și fapte de demult. 
De aceea, îmi permit să vă 
cer să precizați, dincolo de 
concluziile pe care cititorii le 
pot trage din propria lectură, 
care considerați că este un
ghiul de vedere al dv. ca au
tor, în judecarea epocilor des
pre care ați scris: acela al 
PERSONAJULUI Demostene 
Botez DE ATUNCI sau a ce
lui de ASTĂZI ? Se poate 
vorbi de o demarcație netă 
a celor două euri ale dv. ca 
autor sau de prezența lor si
multană, sintetizind o optică 
diferită față de trecut ?

D. B. — Subtilitatea între
bărilor puse, îmi impun și 
mie însumi un interviu, căci 
ele îmi t?un probleme la care 
nu m-am gîndit cînd mi-am 
scris memoriile. Și, dacă as
tăzi mă pot gîndi și da un 
răspuns, cred că bine am fă

cut să nu-mi fi pus atunci a- 
semenea întrebări.

Memoriile sînt o sedimenta
re în timp, selecționată de 
puncte de vedere succesive, 
care le-au definitivat printr-un 
fel de plebiscit intim.

După cum este ușor de ob
servat din conținutul cărții și 
din sumarul ei care sistema
tizează oarecum amintirile, 
cartea cuprinde o seamă de 
impresii strict personale, din 
copilărie și adolescență, care 
au un sens și o valoare de 
adevăr, numai în măsura în 
care faptele și senzațiile me
morate apar în mentalitatea 
care le-a reținut atunci, și ca 
un rezultat al sensibilității de 
atunci. Numai astfel pot avea 
un caracter de selectare, nu 
de judecată tîrzie după zeci 
de ani.

Acele amintiri ale copilăriei 
au fost încrustate astfel în 
memorie, datorită puterii lor 
de impresionare și de înre
gistrare de-atunci. Memoriile 
le aduc astfel, nu ca o 
narațiune asupra trecutului. 
Ele sînt, — oricît de para
doxal ar părea, — un pre
zent așa cum. a fost consem
nat atunci, datorită trăirii lui 
cu o anumită putere de săpare 
în adîncul conștientului de-a
tunci. Ele nu pot aduce un 
fior al adevărului decît prin 
această deshumare a trecutu
lui, conservat intact în însuși

pină în prezent ca și corespunzătoarele 
transformări survenite in structura societă- 
țiii românești, enunțind noi teze referi
toare la progresele sociale din țara noas
tră, la „dispariția treptată a deosebiri
lor esențiale dintre munca intelectuală și 
cea manuală" și — în ultima instanță — 
la profilul nou al clasei muncitoare în 
care „se vor contopi treptat toate cele
lalte categorii sociale". In acest proces 
de „apropiere și omogenizare" a socie
tății noastre socialiste" un rol important 
îi revine tineretului, adică acelei părți a 
populației asupra căreia se exercită in 
primul rînd procesul instructiv-educativ. 
De aceea, unitatea între învățămînt-cer- 
cetare-producție pe care este chemată a 
o realiza astăzi școala, de la cea gene
rală la facultăți, înseamnă mai mult de- 
cît un principiu, înseamnă enunțul unei 
stringente necesități. Conștiința acesteia, 
reflectă trăsăturile noi ale atașamentului 
față de partid, ale patriotismului socia
list.

Latura interioară a procesului instruc
tiv-educativ, implicînd convingerile și idea
lurile unui înaintat umanism constituie 
astfel piatra de încercare a succesului. 
De aici decurge importanța acestui înce
put de an școlar și universitar, începutul 
unei acțiuni ample, corelate cu toate 
celelalte activități chemate să activizeze 
procesul educației socialiste. „Presa, ci
nematograful, teatrul, radio-ul, televiziu
nea, literatura trebuie să-și unească e- 
forturile pentru a contribui la realizarea 
acestui deziderat" pe care-l constituie 
țelul „nobil de mare răspundere al for
mării omului nou". Educația reprezintă 
azi un proces consimțit și sistematic, cu 
largi implicații sociale, proces de o pon
dere excepțională in angrenajul viitorului. 
Omul nou, omul de mîine, nu este numai 
specialistul dotat cu o serie de cunoștințe, 
nu este membru al unei colectivități 
amorfe, ci este un creator in spiritul so
cialismului, un intelectual și un muncitor, 
in conștiința căruia ideea de egalitate, 
prietenie, colaborare edifică înțelesurile 
cooperării intre oameni și popoare, edifi
că și prefigurează viitorul națiunii.

„CRONICA"

blocul ființei, așa cum se con
servă organismele, ani întregi 
în blocuri de ghiață.

Scriindu-le, eu nu am avut 
a le judeca acum, după men
talitatea de-acum, ci doar de 
a le prezenta așa cum au tră
it acum 60 de ani, și a le 
păstra fizionomia nealterată 
de tot ce a urmat.

Bineînțeles însă că emoția 
care le impregnează este a ce
lui ce sînt astăzi, dar care în 
fond nu-i altceva decît chipul 
conservat al celei de-atunci, 
privit cu starea sufletească a 
fiecărui om care-și perindă 
copilăria și adolescența.

In partea ultimă a Memo
riilor, care se referă la portre
tele prietenilor din cercul 
.Vieții românești" din anii 
1912—1930, unghiul de vede
re al meu, ca autor, în jude
carea acelei epoci și a per
soanelor care au însemnat-o, 
este nu numai al celui ce sînt 
astăzi ci a celui ce eram cînd 
am trăit acea epocă și am 
cunoscut acele persoane, și 
care prin verificarea făcută 
prin ani, pînă acum, chiar 
dincolo de maturitate, a rămas 
aceeași.

Este ceea ce mi-a impus 
calitățile deosebite ale acelor 
oameni, mentalitatea lor, cul-

N. B.

(continuare în pag. 9)
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GÎNDUR1 DESPRE 
NOI ÎNȘINE (II)S-a vorbit și se va vorbi încă despre literatură și patriotism, pentru că sentimentul sfînt al dragostei de patrie a fost și va fi o permanență a scrisului românesc. Dar este curios cum unii reduc totul Ia tematică, Ia un fapt sau altul de istorie trecută sau prezentă, uitind că orice valoare artistică deosebită este în același timp și un prilej de mîn- drie națională, deci o valoare patriotică. Principal este spiritul operei, adică eu scriitor să simt ceea ce simte poporul meu și nu nu știu ce împărțiri după tematică sau alt criteriu. Nu este suficient ca într-o poezie să fie cu- vîntul patrie, ca poezia respectivă să fie automat patriotică și, mai ales, să fie poezie. Nu odată ne întîlnim cu simple ilustrări a unor lozinci puse pe rime, inutile din punctul de vedere al literaturii și care, prin pretențiile ce și le atribuie, ca fiind singurele tendințe „laudatoare" ale patriei, compromit, pe acest tărim, un sentiment atît de sfînt. Este Scrisoarea III o capodoperă de poezie patriotică, de culme a genului, dar nu-i mai puțin adevărat că și Venere și madonă, de pildă, prin valoarea ei artistică nu poate fi socotită străină spiritului nostru românesc. Cu alte cuvinte, marii poeți, marii scriitori rămîn ei înșiși cînd înalță imnuri patriei, dar și atunci cînd cîntă femeia iubită, cînd surprind în „pagini vii" de roman nu știu care eveniment de excepție sau drama unui individ. Dacă Frații Jderi și Pădurea spînzuraților sînt minunate poeme de patriotism și bărbăție, nu mai puțin patriotice, ca valoare și ca spiritualitate, mi se par romanele lui Mateiu Caragiale, Camil Petrescu, George Călinescu. Asemenea valori se află sub semnul spiritualității noastre românești, a stilului românesc, dacă vreți, opuse epigonismului, pastișăiii unor scriitori din alte țări, oricît ar fi ei de mari, aptitudinii cosmopolite care spulberă individualitatea. A fi patriot nu înseamnă a administra, prin poezia ta sau prin romanul tău, lecții despre iubirea de patrie, ci a-1 face pe semenul tău să redescopere prin tine comorile pe care el nu le bănuiește, în această țară și în sufletul oamenilor ei. De aceea, îmi place să repet că marele poet nu descrie țara, ci îi înalță imnuri, că prozatorul de substanță nu „zugrăvește" ceea ce este deja constituit, ci încearcă să surprindă ceea ce este devenirea omului, adică năzuințele și visurile lui, căderile și înaintările lui, neputința și autodepășirea lui... Dacă ne vom închipui că menirea noastră este aceea de a ilustra ceea ce este mai esențial și mai vizibil, adică tot ce este deja făcut, constituit, pe bună dreptate cititorul se va putea dispensa ușor de paginile noastre. Literatura, adevărații scriitori s-au aflat dintotdeauna în primele rîndurj ale marilor confruntări dintre uman și inuman, dintre bine și rău ; glasul ei, al lor, mai ales în secolul nostru, în țara noastră, trebuie să fie unul puternic ca însăși viața. De aici începe nu numai responsabilitatea cetățenească a literaturii dar și rolul, importanța ei în general și a fiecărui scriitor în particular. Faptul de „a scrie" literatură mai trebuie să spunem oare că presupune talentul, dar și gîndirea vie, veșnic neliniștită, dăruirea și sinceritatea? Nu cred să fi ieșit vreo carte mare, deci artă cu adevărat patriotică, din gîndurile unui scriitor neobișnuit să gîndească independent, să vadă cu ochii lui tot ce-1 înconjoară, să fie ceilalți, dar în primul rînd el, în fiecare împerechere de gînduri și cuvinte.Ca orice om, într-o muncă sau alta, scriitorul este însoțit și de erori și de eșecuri. Munca scriitorului, repet, a celui autentic, a celui care își respectă fiecare pagină, fiecare cuvînt, este uneori subapreciată. Poate vor mai fi unii care își închipuie că te așezi la masă și începi pur și simplu să scrii. Dar scrisul-artă, cum frumos spunea un poet, își are propriul tabel, în felul celui al lui Mendeleev. Fiecare dintre noi aspiră să descopere elementul necunoscut încă (atunci cînd îl descoperă, izbînda lui poate să șocheze ochiul obișnuit, gîndirea învățată în scheme sau, dimpotrivă, să treacă neobservată, să fie luată în seamă după ani sau zeci de ani). Aspirația aceasta firească și hotărîtoare exclude ideea că scriitorul ar fi un simplu executant căruia cei din jur îi dau elementele necesare, iar el nu trebuie decît să le organizeze. Scriitorul este creator și creație înseamnă experiment continuu, curaj, muncă istovitoare. O carte poate fi un eșec, dar talentul real nu se zdruncină nici în fața celor mai aspre critici Și nici a eșecurilor; pentru el fiecare pagină, fiecare carte înseamnă un examen cumplit, o lungă durere frumoasă pe care și-o repetă mereu, mereu. De aceea nu sînt surprins și nici nu-1 suspectez pe confratele care ne-a obișnuit cu cărți de valoare (sau care a dat măcar o carte), atunci cînd semnează un evident eșec. II respect, îl admir și-l aștept, pentru că știu că izbînda lui se va repeta, pentru că am dovada puterii sale de creație. Nu-1 admir și nici nu-1 aștept pe cel obișnuit să ne tot servească declarații și lecții în locul cărților, și mai ales pe cel care repetă singura, unica lui carte mediocră, spunîndu-ne cît este de nouă. Locul primului cît și cel al ultimului este hotărît în timp de fiecare în parte, mai precis, de valoarea cărților lor. Aici nimeni nu poate modifica nimic. Cel pe care îl aștept mereu, trăind cu bucurie de confrate și scriitor apariția noii Iui cărți, nu mi-1 pot închipui decît simțind ca poporul, ridieîndu-se mereu din spiritualitatea noastră, românească, și întorcindu-se mereu în ea.

CORNELIU ȘTEFANACHE

GRIULPrima duminică a lui octombrie e închinată recoltei, mai bine-zis bilanțului gospodăresc al vredniciei agricultorilor.Ca și în alte toamne, conducerea politică și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a a- cordat o atenție specială acestei sărbători a roadelor pămîntuluL Secretarul general al partidului a cinstit în cuvîntul său munca milioanelor de oameni de pe ogoare, a evidențiat eroismul anonim al tuturor categoriilor de truditori aflați în slujba agriculturii noastre și a ținut să fie printre țărani în ceasurile lor de mulțumire și veselie, exprimate prin joc și cîntec.A fost stabilită ierarhia campionilor la cultura griului pe linie de cooperative agricole de producție (competiție în care întreprinderile de stat nu intră, ele aflîndu-se la un nivel tehnic superior). In ordine, au trecut linia de sosire Poiana — Mureș, Stoi- cănești — Olt, Dor Mărunt — Ialomița, Filiași — Timiș, Moldoveni — Neamț, Lunca — Cluj, Băltă- gești — Constanța, Viziru — Brăila, Valea lui Mihai — Bihor și Gîr- la Mare — Mehedinți.Și, fapt cu adevărat remarcabil, toți au urcat producția la hectar peste sau foarte aproape de patru mii kilograme.La modul general, se văd roadele unei agriculturi extensive și moderne, eroii acestei sărbători fiind deopotrivă agricultori, mecanizatori, fabricanți de îngrășăminte chimice, constructori de mașini, cercetători din laboratoare etc. Agricultura a încetat a mai fi un sector izolat, ea merge în paralel cu toate activitățile noastre, iar griul premiat în duminica recoltei nu înseamnă doar pîine : înseamnă oțel, fibre sintetice, petrol, mobilă, hîrtie, artă — înseamnă viață civilizată și progres.
FESTIVALUL
„G. BACOVIA"Bacău, orașul unde s-a născut Bacovia, a trăit timp de patru zile — între 30 septembrie — 3 octombrie 1971 — sub semnul și în slava poetului care, împrumutîn- du-și de la urbea natală numele, i-a înscris pe efigie însemnele de noblețe ale poeziei. Scriitori, critici și istorici literari, artiști plastici și muzicieni din principalele centre de cultură ale țării au participat la o suită de manifestări artistice ireproșabil organizate sub egida revistei Ateneu, a Comitetului pentru cultură și educație socialistă Bacău și a Uniunii Scriitorilor, toate corelînd spre o mai largă răs îndire și o mai adîncă pătrundere a poeziei bacoviene a cărei unicitate în contextul liricii românești îi conferă pe lîngă perspectiva națională — deschiderea spre universalitate.Trebuie să elogiem mai întîi strădania organizatorilor pentru o mai vie prezență a memoriei lui Bacovia In conștiința orașului natal. Deschiderea casei memoriale, cu recompunerea în detaliu a atmosferei în care a creat poetul, dezvelirea unei statui gîndită de autorul ei, Constantin Popovici, nu în litera ci în spiritul existenței bacoviene, a-ariția la Editura „Cartea Românească" a unei excepționale ediții omagiale a poeziilor lui Bacovia, ilustrată cu un desăvîrșit har de graficianul Petre Vulcănes-

val. Lor li s-au adăugat o sesiune de comunicări științifice, abor- dînd din unghiuri șl prin modalități de interpretare diferite, dimensiunile creației bacoviene, seri de poezie, spectacole muzicale și teatrale.Uniunea scriitorilor, Comitetul de organizare a Festivalului și ziarul „Steagul roșu" Bacău, au conferit diplomele celei dinții ediții a Festivalului literar artistic „G. Bacovia".
LA 0 ANIVERSARE

moderne. „Iieve- se afirmă în edi- afla în opera sa sufletului contem-

închinat în întregime lui George Bacovia, numărul 9 al revistei Ateneu însumează, alături de versuri inspirate de poet și de mărturii ale contemporanilor săi, articole privind dintr-un unghi inedit bacovianismul, ca moment important pentru întreaga evoluție a poeziei române nim la Bacovia, torial, pentru a fața nevăzută a poranului nostru sau eventual, pentru a șterge acele imagini critice care-i izolau opera ca pe un fenomen bizar, străin ethosului românesc". Parcurgem astfel cu interes comentariile semnate de Const. Crișan (O definiție politică a geniului), Edgar Papu (Glosă la cromatismul bacovian), Mihail Petro- veanu (Contemplarea umbrei), Lau- rențiu Ulici (Poezia ca stare de suflet). Cinstind memoria poetului, Ateneu refuză să confecționeze materiale de circumstanță, oferind cititorilor săi o reîntîlnire cu esența universului bacovian.O notă stridentă într-un context de elevată ținută critică este pledoaria pro domo a lui G. Pătrar care, străduindu-se să-1 prezinte pe Bacovia ca „produs al tîrgului de provincie de altădată" în constatări rizibile : tul s-ar fi născut la Galați, Botoșani sau Roman (...) atmosfera poeziilor sale n-ar fi fost aceeași fiindcă, oricum, Bacăul, pe lîngă ceea ce îl apropia de celelalte tîr- guri ale țării avea ceva distant în banala lui înfățișare". Fapt ce se cuvenea demonstrat.
M.R.P.

se lansează „Dacă poe-

Era deseori numit cu ajutorul acestor trei inițiale și faptul nu mai șoca pe nimeni. Miron Radu Paraschivescu fusese investit de către cei mai mulți cu atributele unei instituții de idei, de aceea succesiunea celor trei inițiale avea o oficialitate afectivă și circula în actualitatea literară ca o prezență de prestigiu durabil.A scris pentru om și despre marile probleme ale omului, s-a încredințat oamenilor și astfel lirica lui a îmbrățișat cald și trainic spațiul emoțional al epocii.La 60 de ani cît acum, poetul încă considera tînăr. In fim noi acei care vîrsta de spirit și sensul etic al majusculelor sale: M.R.P.
ar fi împlinit s-ar fi putut lipsa lui, să sâ-i omagiem să perpetuăm

TRIBUNASub conducerea lui D. R. Popescu, Tribuna a devenit una din-

o mare de istorie li- timp), Mihai opinii de ci- cunoștință în

tori de prestigiu ca Ștefan Pascu, Octavian Fodor, Eugen Barbu, Adrian Marino, Mircea Zaciu, Nicolae Balotă, Mircea Tomuș, Geo Șerban ș.a., care dau paginilor revistei clujene un spor de actualitate, de responsabilitate. Numărul din 30 septembrie 1971 dovedește din nou preocupările variate și de interes general al redacției. Ștefan Pascu scrie despre Universitatea de azi, Nicolae Balotă despre sărbătoarea Sibiului (Cibinium), Ion Biberi se confesează cu sinceritate într-o fișă terară (întoarcere în Gafița, de ale cărui titor am luat recentRomânia literară, dezvoltă aici un adevărat program de lucru al Editurii Cartea Românească (Drumul complex al cărții), Eugen Barbu continuă publicarea Caietelor Prin- cepelui, texte de o erudiție remarcabilă. Un poem de o valoare ridicată publică Ion Cocora. Mai pot fi citite cu folos și alte articole aparținînd lui Octavian Fodor, Dumitru Isac, Pompiliu Teodor, scrisorile inedite ale lui Calistrat Hogaș, comentariile despre revista Pagini literare apărută între 1899— 1900 și un captivant ecran fotbalistic săptămînal care depășește cu mult ternele și plicticoasele reportaje din SportuL Tot In acest număr Adrian Marino ne oferă un jurnal de călătorie (Escală vie- neză) în care o informație exactă se întîlnește cu reacțiile unei sensibilități însetate de noutate, ecourile literare și Viena studenției lui de dinartistice Eminescu.
ÎNTÎLN1RE CU
CITITORII întîlnirilor practica obiș-CUContinuînd seria cititorii intrate în nuită a redacției, un grup de re- 
Dialog cu cititorii: FORMAREA GUSTULUI PENTRU MUZICA SIMFONICĂ

Remarcăm adesea în mod critic preferințele muzicale cam uni
laterale ale majorității tinerilor, conjugale și cu slaba frecventare 
de către elevi și studenți a concertelor simfonice. Evident, expli
cațiile sînt multiple. Dintre acestea însă, cred că trebuie să avem 
în vedere și ponderea prea mică, după părerea mea, pe care edu
cația muzicală completă, implicind și inițierea și formarea gustu
lui pentru muzica simfonică, o are în educația tinerilor. La radio ca 
și la televizor preponderează muzica ușoară alături de cea popu
lară (nu totdeauna purificată de elemente alogene, adăugate de di
verși lăutari), ții atunci dată fiind importanța sporită a televiziu
nii în formarea preferințelor artistice cred că ar fi binevenită 
prezența mai insistentă și în forme diverse a muzicii simfonice, 
a compozitorilor și soliștilor pe micul ecran. Mă gîndesc că, în 
emisiuni speciale, pot fi prezentate mari formații simfonice euro
pene, compozitori celebri, soliști etc.

Desigur, observațiile și propunerile de față ar putea fi argu
mentate mai mult. Sper ca această latură să fie mai competent tra
tată de muzicologii de profesie. In ceea ce mă privește, însă, ca ama
tor de muzică bună, 
rie. Programele stau 
siunilor simfonice și 
tora. Cred că există 
Ionel Perlea, George 
etc., instrumentiști ca Enescu, Pablo Casals, Oistrah, Menuhin, Voi- . « 
cu. Prezentarea acestora, însoțită de o foarte succintă expunere 
(2—3 minute), ar contribui la popularizarea valorilor muzicii și la 
consolidarea educației umaniste care stă la baza formării omului 
epocii socialiste. In definitiv, de ce să fie popularizați numai Pele 
și alți ași ai stadioanelor sau fotogenicul chip al lui Țopescu, iar 
marii creatori din domeniul muzicii românești și universale să fie 
neglijați ?

dactorl și colaboratori al revistei „Cronica" (Liviu Lconte, George Lcsnea, Ion Istrati, Dumitru Ignea, Aurel Leon, Ștefan Oprea, Vasila Constantinescu) s-au întîlnit, zilele trecute, la Casa Armatei din lași, cu un grup de ofițeri superiori și activiști culturali din armată.Cu acest prilej, criticul Liviu Leonte, redactorul șef al revistei, a vorbit despre proza românească actuală, expunere pe marginea căreia s-a discutat îndelung. Parti- cipanții la întîlnire, în special bibliotecari din cluburi și case ale armatei, au ridicat interesante probleme privind temele fundamentale și accesibilitatea literaturii contemporane.După ce scriitorii prezenți la întîlnire au citit din lucrările lor, discuțiile s-au orientat spre probleme mai intime ale muncii de creație ; scriitorilor li s-a cerut să răspundă la unele chestiuni privind izvoarele de inspirație, destinația literaturii, corelația dintre realitate și ficțiune etc.
N. IRIMESCU
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Recent a apărut în Editura Academiei germane de științe volumul împrumuturi germane în gra- iurile românești (pe baza A.L.R.) de prof. dr. Vasile Arvinte. Lucrarea care reprezintă o substanțială contribuție la cunoașterea stratificării și repartiției teritoriale a elementelor germane în limba română, a fost susținută ca teză de doctorat la Universitatea Humboldt din Berlin, în anul 1962.

nu cred că e nevoie de o prea lungă pledoa- 
mărturie și în privința timpului afectat emi- 
în privința orelor cam nepotrivite ale aces- 
filme în care pot fi urmăriți și dirijori ca 

Georgescu, Sergiu Celibidache, Antonin Ciolan

Ing. ȘT. ȘTEFANESCU - Ploiești

SUCCESMiercurea șî joia din săptămîna trecută au fost numite, de unii dintre confrați, drept zile mari pentru fotbalul nostru. Patru echipe românești : Dinamo, Rapid, U.T.A. și Steaua s-au calificat în turul doi al competițiilor europene de club. După miercurile cu miros de putred și mucegai din alți ani, zilele acestea două au trecut peste noi cu chiot vesel. Cei care au cotrobăit în teancuri de gazete galbene de bătrîncțe, cei care au făcut deci statistică, au remarcat cu cifre și date exacte importanța și valoarea acestor performanțe. Dincolo de cifre, succesele scrijelate pe chihlimbarul acestor zile de toamnă lasă să transpară o nouă mentalitate a echipelor noastre de riub, abandonarea complexelor, a fricii paralizante față de niște adversari mereu hiperbolizați, sursele atîtor și alitor amare insuccese.Dinamo, de pildă, a obținut calificarea nu la București, ci la Trnava. Orgoliul ostentativ al jucătorilor de la Spartak, impactul lor cu noțiunea de fair play, ca și prezența unui arbitru din seminția Cursant (personajul ce! mai îndrăgit al acestei rubrici), e vorba de Weiland, n-au reușit să-i copleșească Pe jucătorii noștri, ci dimpotrivă au activat energiile lor. Din acel minut în care Sătmăreanu II. Deleanu și Nelu Nunweiller au fost înlinși pe gazon, ca niște siluete de lemn dintr o popicărie, singura rațiune de a juca a fost pentru diriamoviști. calificarea. Lucrul a fost realizat, și asta într-un moment cînd o parte din jucătorii campioanei noastre nu se află în cea mai bună formă sportivă. Lucescu, cu țîșnirile lui de reactor, cunoscător rafinat a! teoriei balistice, Andrei, aflat într-o zi providențială și Doru Popescu, care a redevenit om de gol cînd era mai mare nevoie, sînt cei care au adus liniștea pe stadionul din Trnava. Se auzeau în acele ultime minute, ca într-un chivot, doar picăturile de ploaie și sunetul sec al mingii la articularea jocului.O bucurie la fel de mare a picurat în roi și Rapidul, care a învins în stil de mare echipă pe una din fruntașele fotbalului ita

ÎN TURUL DOMlian, A.C. Napoli. După ce Dumitru, care la 21 de ani are tehnicitatea. naturalețea și înțelepciunea unui adevărat jucător, a înscris, schiind năucitor printre apărătorii italieni, A.C. Napoli și-a pierdut capul, a uitat lecția atît de cunoscută a betonului, ca și pe cea a contraatacului. Giuleștcnii s-au agățat de adversar, l-au sufocat cu acea știință care le este proprie, dar au și orchestrat subtil jocul, au ferfenițit prin combinații cu trasaj simplu și rapid defensiva unei specialiste în materie. Rapidul are o coloană vertebrală solidă, formată din Răducanu, Lupescu, Dumitru și Neagu, coloană pe care sînt montate cu rațiune celelalte piese, formînd un veritabil carusel. In contrast, jocul lui A.C. Napoli a părut mat, ca o pînză decolorată de timp. Sclipirile lui Sormani și Juliano n-au putut estompa rugina așezată pe un angrenaj, care pare obosit.A treia performeră este U.T.A., calificată în dauna Austriei Salzburg, această admirabilă echipă, care se menține de mai bine de două decenii pe colinele cele mai de sus ale fotbalului nostru.Singura care ne-a lăsat un gust de măselarniță a fost Steaua. In fața unei echipe din Malta, Hibernians, pentru care fotbalul este mai greu de înțeles chiar decît limba papuașilor, bucureștenii s-au trudit ca într-o carieră de piatră și s-au calificat grație unui autogoL Pesemne, că, preocupați de racolarea unor jucători din altă parte (mă refer la Năstase de la Progresul și Iordache de la Politehnica), antrenorii Stelei și-au uitat de fapt adevărata menire. Rezultatul — harababura din herghelia cu procentul cel mai ridicat de pur sînge.In încheiere, succes tuturor echipelor românești în turul doi al competițiilor europene de club.
I
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Despre activitatea ilegală a partidului, desfășu
rată la Iași, se găsesc, printre altele, ample referințe 
în volumul „Timp eroic", apărut în Editura „Juni
mea", precum și intr-un recent roman al lui Dumi
tru Jgnea; ea a constituit motiv de inspirație pen
tru un cunoscut poem al lui Labiș și pentru pate
ticele versuri închinate de George Lesnea .Casei lui 
Ilie Pintilie". Sînt desigur și alte lucrări literare și 
publicistice care reflectă această perioadă de grea, 
eroică, luptă a partidului, desfășurată in anii ilega
lității. Ceea ce ne-am propus să discutăm in pre
zenta întîlnire este numai un aspect și anume acela 
al muncii de propagandă, al evocărilor menite să 
ilustreze înaltele tradiții de luptă revoluționară, afir
mată prin mijlocirea propagandei scrise și a celei 
vorbite, ambele de o mare varietate de forme și 
remarcabilă eficiență. Punctul de plecare îl con
stituie referirile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
Expunerea la Consfătuirea de lucru cu activul din 
domeniul ideologiei, al muncii politice și cultural- 
educative, evidențiind combativ. tatea, exigența și 
fermitatea, într-un cuvînt înalta responsabilitate și 
intransigență revoluționară care au guvernat, încă 
din primii ani de existență a partidului, activitatea 
în domeniul muncii ideologice, de presă și propa
gandă, de susținută educație marxist-leninistă a 
membrilor săi și a celorlalți oameni ai muncii.

Redăm mai jos textul prescurtat al discuțiilor 
purtate pe această temă.

TRADIȚII ALE PROPAGANDEI
REVOLUȚIONARE

I. Niculi: In legătură cu a- 
ceastă problemă, aș aminti 
un fapt plin de semnificație. 
In 1918, noi am vrut să trans
formăm societatea „Unirea 
muncitorilor tipografi", orga
nizație de într-ajutorare a 
muncitorilor tipografi din 
Iași, în sindicat. Am ținut 
cîteva ședințe și ne-am răz
boit răa- cu eei care se opu- ! 
neau, care nu vjbiău să fie 
de âcoră cu această inițiativă. 
La adunarea din clădirea de 
pe strada Vasile Alecsandri, 
unde acuma este pusă o pla
că comemorativă, a partici
pat și I. C. Frimu, care, vă- 
zînd neînțelegerile dintre noi, 
a luat cuvîntul. Momentul 
mi-a rămas adînc întipărit în 
memorie. Mustrîndu-ne, el 
ne-a spus că, în timp ce cla
sa muncitoare se luptă să cu
cerească puterea politică 
.dumneavoastră vă tocmiți 
dacă să fiți sau nu codiși 
lâ colivă, la ajutoare de în- 
mormîntare ? De ce culegeți 
cu degetele voastre otrava as
ta împotriva voastră înșivă, 
împotriva muncitorilor ?“. Și 
I. C. Frimu a făcut apel la 

conștiința noastră muncitoreas
că, pentru a nu mai tipări 
ceea ce este dăunător cauzei 
muncitorești. Cuvîntul lui Fri- 

r mu ne-a emoționat și ne-a 
deschis o adevărată cale de 
luptă.

In Iași apăreau pe atunci 
1.1 ziare burgheze, printre 
care „Tribuna", organ al 
partidului averescan. După 
Sfătui dat de Frimu, am con
vocat tipografii și le-am spus 
să nu mai culeagă nici un 
articol împotriva mișcării 
muncitorești sau împotriva 
Uniunii Sovietice. Intr-adevăr, 
așa a fost, muncitorii nu au 
mai vrut să culeagă asemenea 
articole. Drept urmare, în res
pectiva perioadă de avînt re
voluționar, noi, muncitorii ti
pografi, am introdus un ade
vărat control asupra presei. Și 
atunci a venit directorul zia
rului și ne-a cerut nouă, mun
citorilor, permisiunea să tipă
rească în propriul lui ziar un 
articol.

In mod direct am luat cu
noștință de presa și de ma
nifestele partidului nostru în 
anul 1923, cînd, după devas
tarea tipografiilor „Goldner" 
(unde se tipărea Opinia) și 
„Lumea", noi am scos un pro
test, o publicație pe care am 
trimis-o și la Geneva.

C. Săcăleanu: In legătură 
cu devastarea tipografiilor, pot 
adăuga și eu cîteva cuvinte, 
în 1922, bandele lui Codreanu 
și-au amplificat activitatea lor 
fiuligan’că prin devastarea ti
pografiilor. După aceste de
vastări, Comisia locală a sin
dicatelor a scos un ziar, „Pu
terea sindicală". Articolul de 
fond semnat de G. Tănase, era 
intitulat .Vandalii", fiind în
fierate barbariile pe care le 
făceau legionarii: au fost 

sparte și devastate magazine, 
s nagogi, erau molestați oa
menii pe stradă. Ziarul a fost 
tipărit în tipografia „Lumina 
Moldovei". Aflînd legionarii 
de acest articol, au năvălit în 
tipografie și au făcut perche
ziție, dar n-au reușit să gă
sească ziarele. Problema era 
însă ca ele să fie scoase din 
tipografie șî .difuzate. 4mi 
mintesc că a venit o studentă! 
în tipografie și muncitorii atf 
înfășurat-o cu ziare, ea și-a 
îmbrăcat deasupra paltonul și 
a reușit să iasă. Nu fără însă 
de a fi bănuită de unul din 
cei care păzeau tipografia, și 
care a urmărit-o. Dar, plină 
de curaj, tînăra a ascuns în
tr-un gang ziarele, astfel că 
pînă la urmă ele au putut fi 
difuzate.

Aș vrea să amintesc ziarul 
.Scînteia" (organ de apărare a 
intereselor intelectualității), 
tipărit la „Viața Românească", 
cîteva numere fiind scoase, în 
mod voluntar, de muncitorii 
tipografi, în 1923. Apoi „lașul 
socialist", difuzat de munci
tori și studenți, pe stradă, în 
fabricile unde se făcea grevă, 
la Atelierele Nicolina ...

I. Niculi: Dacă nu aveam 
posibilitatea să tipărim în ti
pografie un text, de pildă un 
manifest, îl scriam în cabi
netul tov. dr. Mârza, la Insti
tutul de medicină. Ne-am per
mis să scoatem și un z’ar al 
nostru, un ziar mic „Unirea 
grafică". în sfîrșit, într un rînd 
s-a pus problema unei ieșiri 
în stradă. De obicei, adunările 
le făceam în sălile cinemato
grafelor „Sidoli" sau „Elisabe- 
ta“. O acțiune mai amplă era 
greu de întreprins, pentru că 
Siguranța nu-și lua ochii de 
pe noi. Și-atunci, am stat de 
vorbă cu oamenii, cum să fa
cem să scoatem un ziar și 
chiar să-1 intitulăm: „Ieșirea 
în stradă". Ne-am dus la o 
tipografie unde era șef de 
atelier Mihăilescu Leon și am 
scos acest ziar : muncitorii ti
pografi s-au oferit să lucre
ze la el fără plată. Legionarii 
au văzut zațul în tipografie, 
au vrut să-l sfarme, dar, în
tre timp, ziarul fusese tipărit 
și se difuza.

Prin 1930—1931, Mihai No- 
vicov și un coleg de-al său 
ne-au spus că au nevoie de 
un ziar care să apere intere
sele studenților. Ce facem ? 
Unde-1 scoatem ? In Tătărași 
era o tipografie ; deasupra era 
Circumscripția a V-a de po
liție și tot deasupra era un 
cămin de studenți. S-au dus, 
au convenit și au scos ziarul. 
Am lucrat și eu la el. După 
ce l-am tipărit, studenții au 
luat ziarele, dar au simțit 
imediat că sînt filați. Peste 
tot erau postați agenți de-ai 
Siguranței. Fiind polei pe 
stradă, trăsura în care erau 
ziarele mergea încet, așa că 
nu i-a fost greu poliției să 
o oprească și să confiște zia
rele. A doua zi era duminică. 

Cum ies în oraș, aflu care este 
situația. Mașinist la tipogra
fie era utecistul Jenică Bă
lan. el avea hîrtie, zațul se 
păstrase, așa că m-am dus la 
el. l-am întrebat de cheie, am 
intrat amîndoi în tipografie și 
am tipărit vreo 300 exemplare. 
Le-am comunicat studenților 
să vină să-și ridice ziarele și 
mare a fost surpriza Siguran
ței, care a constatat cu stu
poare că ziarele pe care le 
confiscase au apărut, și nu nu
mai la Iași, ci și la Bucu
rești ! A avut dreptate I. C. 
Frimu cînd a spus ce lucruri 
minunate pot face tipografii 
in sprijinul luptei clasei mun
citoare.

In general, grija pentru ti
neret, preocuparea pentru for
marea tineretului era afirma
tă pe mai multe căi. De alt
fel. lîngă mine se află unul 
dintre tinerii pe care i-am 
recomandat pentru a intra în 
partid : Mitică Ironie.

D. Leonte : Să știți că ghe- 
ștetnerul, șapircgraful, litere
le care se găseau în librării 
sub formă de aifabetar pentru 
copii, mașinile de scris și de 
tipărit, toate aceste mijloace 
și multe altele au fost folo
site în ilegalitate pentru a răs- 
pîndi cuvîntul partidului, mai 
ales atunci cînd, odată cu 
mersul spre fascizare, posibi
litățile de exprimare legală e- 
rau tot mai restrînse. Iată de 
ce, atunci cînd partidul a luat 
inițiativa creării unor tipogra
fii ilegale, nu numai la Iași, 
ei ț «si îm alte centre» ale ță- 
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De vorbă cu vechi militanți ai mișcării noastre 
revoluționare, ION NICULI, acad. VASILE MÂRZA, DUMI

TRU LEONTE, CONSTANTIN SĂCĂLEANU

rii, măsura s-a impus ea răs- 
punzînd unei imperioase ne
cesități pentru lupta Partidu
lui nostru.

C. Săcăleanu: Aș vrea să 
subliniez și un alt aspect al 
muncii tipografice și de pre
să în ilegalitate. Să ne amin
tim cum apăreau ziarele vre
mii. cu fel de fel de greșeli 
și gafe grafice, unele ridicole, 
altele grotești. In materialele 
tipărite de partid nu găseai 
nici o greșeală. Am cercetat 
problema aceasta, am recitit 
un număr mare de materiale 
publicate în ilegalitate și n-am 
găsit nici o greșeală. Este un 
merit al tovarășilor care au 
lucrat în acest domeniu și, 
aș spune, o caracteristică a 
înaltei probități de care au 
dat dovadă și dau dovadă ce: 
ce lucrează în munca de pre
să, în tipografii. Este, dacă 
vreți, o tradiție a presei co
muniste.

p. Leonte: Așa cum am a- 
mintit, măsura luată de Co
mitetul Central, de a se crea 
tipografii ilegale, pe lîngă fie
care Comitet Regional de 
Partid, a fost aplicată și la 
Iași. In această direcție eu am 
avut responsabilitate directă, 
atît la procurarea tipogra
fiei, punerea sa în func
țiune precum și la tipărirea 
și difuzarea materialelor ela
borate de Partid. La aceasta 

m-a ajutat mult faptul că am 
văzut cum este organizată o 
tipografie ilegală, în perioada 
cît am lucrat la tipografia 
„Scînteia" — în București, în 
perioada 1937—1938.

In jurul ziarelor ilegale se 
crease o întreagă rețea de co
respondenți din toate dome
niile, de difuzori voluntari, 
care, cu riscul libertății, fă
ceau să ajungă la oamenii 
muncii cuvîntul și linia po
litică a partidului.

«Citește și dă mai departe" 
— era o chemare care an
trena zeci și sute de militanți, 
îi instruia și îi călăuzea la 
luptă revoluționară.

Pentru mine, ca tipăritor, 
cea mai mare satisfacție o 
constituia apariția la timp și 
executarea unui tipar irepro
șabil, cu toate .greutățile pe 
care le întîmpinatn. ' J

Acad. V. Mârza: Prin 1938 
—1939 am fost chemați o dată 
la Siguranță. După un scurt 
interogatoriu, mi-au aruncat 
pe masă o broșură: „Viața, 
cuvioasei Paraschiva". Am zis 
că este o provocare și am a- 
runcat-o jos. Căzînd, broșura 
s-a desfăcut, deschizîndu-se la 
mijloc, și-abia atunci mi-am 
dat seama că broșura nu era 
altceva decît „marfa" lui Mi
tică Leonte.

D. Leonte: Se tipăreau de 
toate : fluturași, broșuri, ma
nifeste, tot ce se putea, tot 
ce era nevoie. Foloseam hîr
tie simplă și gumată, astfel 
îneît, după împrejurări, ma
nifestele puteau fi ușor lipite 

sau aruncate în cinematograf, 
în tramvai, pe străzi, în fa
brici etc.

/. Niculi: In 1929, după e- 
venimentele de la Timișoara, 
s-au strecurat manifeste și în 
cazarma regimentului 13, ba 
chiar și în biroul colonelului.

D. Leonte: In armată, noap
tea, se strecurau manifeste 
sub perna fiecărui soldat. Di
mineața, cînd se strinscau 
păturile, erau găsite manifes
tele. Mulți le ascundeau și le

oase.
C. Săcăleanu : Ca mijloc de 

p-npagandă erau folosite chiar 
spațiile forfecate de cenzură. 
In spațiul rămas liber după 
cenzurarea unui articol, pu
neam un foarfece desenat, 
imagine care avea o clară 
semnificație. Sau tipăream un 
fel de reclamă ironică. De 
pildă : „Consumați numai pîî- 
ne albă-. Și altele de felul a- 
cesta.

Acad. V. Mârza: In 1926, 
cînd am intrat la laborator, 
am văzut o reclamă pentru 
geștetner. Tot atunci am pri
mit sarcină să devin „tehnic". 
Laboratorul a cumpărat geș- 
tetnerul și o mașină de scris 
și am învățat dactilografia. 
Mașina aceea de scris și geș- 
tetnerul se află acum la mu

zeu. Veneau tovarăși, îmi a- 
duceau materiale, le multipli
cam, le trăgeam la geștetner, 
pe urmă le predam studen
tului de atunci Octav Costă- 
chel.

Mi se trimiteau ziare de 
partid în limba franceză. Ne 
adunam la mine sau la to
varășul Niculi și le tradu
ceam. Cînd am fost în străi
nătate, am procurat și am 
adus cărți progresiste cum ar 
fi : „Călcîiul de fier", „Petro
lul" și altele, care erau fo
losite în munca de educație 
politică. Și trebuie să spun că 
munca de educație politică se 
desfășura regulat și cu multă 
intensitate.

I. Niculi: Atunci tov. Mârza 
mi-a tradus „Zece zile care 
au zguduit lumea" de John
Reed. Atunci am citit „Fecior 
de slfigă" de. ? SI. D. ^Cocea.

C. Săcăleanu] ...De'aseme
nea, s-a citit „Ciocolata", „Ca
zanul lui Satan" de Eugen 
Todie...

D. Leonte : „Cimentul" de 
Gladkov și altele.

Acad. V. Mârza: îmi amin
tesc faptul că, pe cînd eram 
în clasa a VIII-a de liceu (du
pă greva generală), s-a orga
nizat o universitate muncito
rească. Activau acolo profeso
rii Parhon, Constantinesc- 
Iași, Zoe Frunză, dr. Sandu 
Lieblich și alții. Mi s-a 
dat și mie să predau un 
curs de biologie. Am ținut 
conferințe și la sindicat. A- 
bordam probleme de popu
larizare a științei și strecu- 
ram, tangențial, și probleme 
care interesau propaganda re
voluționară.

Mihai Ralea era pe atunci 
secretar la „Viața Româneas
că", Eu aveam mandat să țin 
legătură împreună cu Agavri- 
loaie, cu intelectualii progre
siști din Iași de la Universi
tate. Cînd M. Ralea a ajuns 
ministru, s-a organizat o nouă 
universitate, în clădirea actu
alei policlinici stomatologi-e. 
Președinte era M. Sadoveanu. 
Am ținut lecții acolo. Se dă
deau și diplome. S-a organi
zat o casă de cultură la Tg. 
Frumos, intitulată „Lumina", 
unde au conferențiat Mihail 
Sadoveanu, Mihai Ralea, Lă- 
bușcă. Am expus și eu acolo 
cîteva conferințe. Activitatea 
de educație politică a tnerilor 
s-a extins apoi în mai toate 
orașele Moldovei, Piatra 
Neamț, Putna, Vaslui, Bîrlad, 
Galați, Fălticeni. Am fost tri
mis să le organizez și să le 
țin conferințe. Era folosit 
orice mijloc pentru a face edu
cație politică, marxist-leninis
tă. muncitorilor și intelectua
lilor. îmi amintesc întrunirile 
numite „cinci minute zbură
toare-. Erau organizate în piețr 
publice sau la Copou, în fața 
căzărmii .7 Călărași" în locul 
unde se făceau, de reguiă, 
degradările. Vorbitorii folo
seau prilejul, demascînd raci-

pregătire politică. El a circu
lat din mînă în mînă, mult 
timp.

C. Săcăleanu: Pentru edu
carea tineretului, făceam du

lele guvernării burgheze.
I. Niculi: Mai am și astăzi

un atlas geografic intitu-
lat „Imperialismul", în ca-
re era prezentată poli-
ti ca colonială a state-
lor imperialiste. Albu-
mul ne ajuta în munca de

minica excursii la Copou, 
Breazu sau Repedea. Organi
zam jocuri cu mingea, apoi, 
în timpul mesei — mîncarea 
era adunată în colectiv — sau
în timp ce ne odihneam, se 
țineau expuneri. Cineva su
gera un joc de întrebări — 
fiecare scria o întrebare, ele 
erau adunate, pentru a se răs
punde. Răspunsurile se refe
reau, de obicei, la probleme
le tineretului, la felul cum 
trăiește tineretul în Uniunea 
Sovietică, probleme de situa
ție internațională etc., și ast
fel sustrăgeam tinerii de sub 
influența curentelor reacționa
re și-i orientam către o po
ziție militantă. Se difuzau 
cărți progresiste. Unele se gă
seau la bibliotecă, altele se 
găseau la casierul sindicatului

j,. și mergeau din om în om.
/ \ Acad. V. Mârza : Trebuia 

, multă igeniozitate și mult spi
rit de sacrificiu. îmi amintesc 
că am primit dispoziție să 
scriem lozinci pe ziduri. îm
preună cu Radu Cernătescu, 
pe atunci șef de lucrări 
la chimie, ne-am străduit 
să găsim soluția ca scri
sul să apară cît mai 
tîrziu. Am muncit vreo trei 
luni de zile, pînă am găsit 
ceea ce ne trebuia. Scrisul a- 
părea după 4—r5: ore pe ziduri. 
N-a căzut nici unul din cei 
care au scris lozincile pe zi
duri cu soluția dată de noi. 

Partidul a folosit forme va
riate de propagandă, a dat ma
re importanță educației poli
tice. Citind Expunerea tova
rășului Nicolae 1 Ceaușescu 
în fața activului de . partid 
din domeniul ideologiei, am 
avut impresia că exprimă gîn-j 
durile noastre cele mai intij 
me și, din acest punct de ve-1 
dere, prin conținutul ei înalt; 
extrem de valoros, răspundd 
unei necesități reale, pe card 
noi, toți, am simțit-o ca atareJ 
Expunerea implică ridicarea] 
nivelului calitativ al educației! 
politice și acest lucru mi se] 
pare esențial.

D. Leonte: Ca orice om cin-j 
stit din țara noastră măi 
bucur și eu de măsurile lua-i 
te. și sînt sigur că vor avea 
rezultate pozitive r- cu cons 
diția ca fiecare dintre noi să|
contribuim neabătut la apli
carea lor în viață.

C. Săcăleanu: Grija pentru 
tineret, pentru educația lui, 
trebuie să îmbrace, așa după 
cum arată discuțiile pe mar
ginea Expunerii, forme cît 
mai variate și adecvate, urmă- 
rindu-se crearea unui spirit 
de înaltă responsabilitate pa
triotică și cetățenească, a unei 
conștiințe socialiste tot mai 
hotărît afirmate în viața de 
zi cu zi, în muncă și în com
portamentul particular.

I. IViculi: Exemplul perso
nal este de mare importanță, 
iar propaganda de partid tre
buie să sublinieze acest as
pect, contribuția ei în dome
niul muncii de educație fi
ind de o mare importanță. 
Tradițiile revoluționare ale 
muncii de propagandă, la ca
re ne-am referit aici deschid 
perspective în lumina căro
ra se pot descoperi, cred, rea
le posibilități de îmbogățire a 
activității noastre de astăzi, 
activitate chemată șă răspun
dă sarcinilor ridicate de unul 
din cele mai de seamă mo
mente istorice ale patriei 
noastre.

I



liarion Ciobanu, Mihaela Mihai și Sandu Sticlaru, trei dintre interpreții principali ai „Asediului".

ASEDIUL
De la „Setea*  lui Mircea 

Drăgan și Titus Popovici. nici 
un alt film nu a mai fost de
dicat marilor mișcări ale mase
lor populare conduse de partid 
pentru instaurarea dictaturii pro
letariatului. Tema este re
luată acum de Mircea Mureșan 
și Corneliu Leu dintr-o perspec

tivă nouă, dar, din păcate-, fă
ră cuprinderea largă a epocii, 
fără un pronunțat caracter de 
frescă socială spre care tindea 
„Setea". Filmul realizat acum de 
Mircea Mureșan, după un ro
man de Corneliu Leu, este doar 
un episod — e drept, destul de 
concentrat și de dramatic, sur- 

prinzînd resorturile esențiale ale 
evenimentelor din 1945 — un e- 
pisod în care masele populare 
au un rol determinant : în ela
nul și luciditatea lor revolu
ționară, ele impun - cum bine 
știm din istorie, sau mai exact, 
cum bine ne amintim — pri
mii prefecți democrați act re

voluționar remarcabil, treaptă 
spre cucerirea deplină a pu
terii de către clasa muncitoare.

Localizate la Constanța, fapte
le petrecute în „Asediul" sînt 
caracteristice pentru întreaga 
țară a anului 1945, pentru , at
mosfera incandescentă generată 
de ireductibilul conflict dintre 
vechi și nou, dintre burghezie 
și proletariat. Mircea Mureșan 
și Corneliu Leu surprind — cu 
abilitate profesională și cu simț 
al istoriei — momentul instaură
rii primului prefect democrat, 
alegînd pentru narațiunea cine
matografică un ton patetic, a- 
proape fierbinte și totuși evi- 
tînd în bună măsură retorismul, 
declarativismul : „povestirea" di
rectă, prin fapte, prin conflicte 
dramatice bine gîndite, echili
brate, încordate, are darul să-l 
cîștige pe spectator și să-l con
vingă.

— Deși — cum spuneam — 
filmul nu-și revendică prea ho- 
tărit ținuta de frescă socială, el 
surprinde date caracteristice a- 
le unei epoci de mari frămîn- 
tări în care pasiunea luptei re
voluționare a comuniștilor a dat 
tonul și a dominat cu autoritate. 
Cineaștii refac cu oarecare au
tenticitate atmosfera orașului 
portuar aflat, în acel prim an 
de după război, în derută și 
ambiguitate politică, torturat de 
venalitatea vechilor politicieni 
care-și apărau cu brutalitate 
pozițiile amenințate, de dezorga
nizarea unor sectoare vitale de 
activitate, de acțiunile de sabo
taj etc. Mișună ca într-o pădu
re a nimănui criminali de răz
boi, agenți de spionaj, declasați 
și profitori, șantajiști și specu
lanți, o lume pestriță unduind 
fără răgaz, ca valurile mării. 
Operator iscusit, George Cornea 
a surprins tablouri caracteristice, 
unele din ele cu valoare de do
cument, tipuri pitorești, situații 
dramatice imprevizibile, gesturi 
caracteristice unei lumi aflate 

în derută.
In opoziție cu această lume 

fără contur și minată de vicii 
fundamentale, cineașii au creat 
cu destulă iscusință pesonajul 
colectiv întruchipînd forța și luci
ditatea noului — masele popula
re aflate în patetică desfășurare 
revoluționară, animate și condu
se de Partidul Comunist.

Este impresionantă fermitatea 
cu care acestea își impun punc
tul de vedere, instalînd îa con
ducerea prefecturii pe reprezen
tantul clasei muncitoare.

Ajunși la acest punct, auto
rii filmului restrîng aria investi
gației cinematografice la cîteva 
destine individuale ; eroii mul
țimii — prefectul Gavrilă Dră
gan și tovarășii lui (Alexe, Te- 
be, Chiru) trăiesc o noapte de 
cumplită încordare dramatică. 
Izolați în clădirea prefecturii și 
amenințați cu moartea, ei trebu
ie să hotărască dacă cedează 
pozițiile cîștigate sau dacă își 
continuă misiunea pe care le-au 
încredințat-o partidul și masele 
revoluționare. Gestul lor ferm, de 
a rămîne pe poziții cu orice 
risc, capacitatea de sacrificiu 
și curajul cu care înving situa
țiile dificile — toate acestea au 
de fapt un pronunțat caracter 
simbolic ; ele repetă la scară 
redusă datele generale ale lup
tei comuniștilor pentru cucerirea 
puterii.

Muncitorul- soldat Gavrilă 
Drăgan, prefectul democrat, 
instalat de mulțime, ocupă locui 
central al filmului și impune prin 
tăria caracterului, prin ardența 
crezului său politic, prin cura
jul acțiunii, simplitatea gestului 
decisiv și chiar prin ținuta de 
uriaș care domină situații și 
parteneri. Ilarion Ciobanu, fără 
a depăși creații anterioare, fă
ră a lăsa să se întrevadă tră
sături noi ale personalității sale 
artistice, fără a reuși să oco- 
leasă în întregime locurile co
mune și falsurile din atitudine 

și rostirea replicii, impune me
moriei afective a spectatorului 
chipul unui comunist integru, 
pasionat, gata să jertfească 
totul pentru triumful cauzei. II 
secondează cu aplomb și cu 
oarecare farmec Sandu Sticîaru 
(Tebe) și Sebastian Papaiani 
(Chiru). Din tabăra adversă, 
„negativi" bine conturați prin 
trăsături de caracter definitorii 
reușesc Ștefan Mihăilescu-Brăi- 
la (Segărcescu) și Ion Besoiu 
(Voinea). Tînărul derutat, duș
man fără să-și dea seama, dor 
salvîndu-se în final printr-un 
gest eroic, Vaier, este foarte 
bine interpretat pe Dan Nuțu ; 
el a avut la dispoziție o parti
tură scurtă, dar autentic drama
tică, pe care a știut să o valo
rifice cu inteligență- Debutanta 
Mihaela Mihai nu depășește 
nota de delicatețe pe care i-o 
cunoaștem din concertele de 
muzică ușoară. Nu știm încă 
exact dacă are talent pentru 
film ; înclinăm să credem că 
nu. Foarte expresivă figura Va- 
leriei Seciu - excelenta actriță 
de teatru. Dar aparițiile ei au 
rămas — datorită scenariului — 
neconvingătoare și insuficient 
integrate structurii filmului. In
tenția frumoasă a cineaștilor 
a orea un personaj — ideef 
care-l urmărește pe eroul cen
tral fără a reuși să-l ajungă 
(pentru dragoste nu mai rămîne 
timp) nu se realizează, din 
păcate, decît foarte timid.

Rămînem însă, vizionînd fil
mul lui Mircea Mureșan, cu 
sentimentul tonifiant al împlini
rii unor idealuri care au ani
mat și animă pe cei mai buni 
fii ai poporului — comuniștii, 
cu sentimentul că aceștia fău
resc o istorie nouă, istoria ac
tuală.

ȘTEFAN OPREA

N. MEICUCu o regretabilă întîrzie- re ne-a parvenit știrea mor- ții actorului Nicolae Meleu, fost interpret de prim rang al Teatrului Național din Iași, apoi — după 1945 — al Teatrului Național din București Angajat în 1918 ca „probist", odată cu C. Ramadan și Bruno Braeschi, ue către directorul Mihail Sa- doveanu (după ce timp ae trei ani fusese „practicant"), N. Meleu s-a impus curma prin comicul său de o natură aparte, virulent, uscat, lipsit de încărcătură. Actorul, care era și pictor remarcabil, a rezolvat cu pătrundere și exactitate pei- sonaje de apăsat cinism sau de ironică șarjă, printre creațiile sale numărîndu-se polițistul Pristanda din „O scrisoare pierdută", afaceristul din „Topaze" de Marcel Pagnol, ca și o întreagă gamă de roluri din dramaturgia românească și universală.Spirit dîrz și independent, devotat carierei alese, avea o severă disciplină a scenei. N. Meicu a luntat cu propriile sale calități native spre a le domina și a le folosi In sensul unei intenționalități caracterizante. Nu era a- tras de efectul facil, de situațiile banale, si nu credea în consistența mijloacelor exterioare, în gestica abundentă și agitația corporală. Creațiile sale s-au înscris de a- ceea, mai totdeauna, comicului de caracter. Ni-1 reamintim, în afara rolurilor citate, în Mireasa din Tărăs- cău de Otto Indig, în Momente de I. L. Caragiale, în Visul unei nopți de iarnă de T. Mușatescu, în multe basme dramatizate, ca și în repertoriul străin de ținută. Meritele cîștigate și structura actoricească a lui Meicu trebuie să rețină atenția cercetătorilor istoriei noastre teatrale.
ANCADRAMENTULMai de mult, propunîn- du-mi să relev necesitatea unor ateliere specializate în încadrarea lucrărilor de pictură si grafică, un prieten mi-a atras atenția, zîmbind, că e o problemă... minoră.

Pentru moment, am renunțat. Pe parcurs însă, văzînd expoziții compromise și din cauza ramajului cu bibili'jri și alte găteli nelalocul lor; aflînd că unii pictori din provincie sînt nevoiți să a- peleze la ateliere bucureș- tene pentru a asigura o înrămare corespunzătoare lucrărilor respective, mă simt dator să amintesc că nu e vorba chiar de o manoperă minoră și că artiștii plastici nu pot rămîne indiferenți la aspectul finit ai operei lor.Vorbind cinstit, meșterul care montează rama e un artist în felul său si ancadramentul lucrărilor de artă e o specialitate care cere pricepere și gust. Cîndva e- xistau asemenea specialiști la care pictorii mergeau ca la niște prieteni șl împreună hotărau modul de înrămare. Mai mult, fiecare pictor avea meșterul său preferat și de aceea ancadramentul nu se făcea la întîmplare, el fiind dictat de tablou și completînd fericit lucrarea. Intr-un fel erau ramele pentru pictura lui Bănci lă de pildă și cu totul altfel cele pentru Șt. Dimitrescu sau Tonitza ; una e rama pentru ulei și alta cea reclamată de acuarelă, după cum iarăși acuarela lui C. Radinschi de pildă, nu poate fi valo-ată la fel ca cea a luliei Hălăucescu, sau inelul lui Dan Hatmanu In a- celași mod cu cel semnat de Eugen Boușcă. Deci, pledam pentru crearea unor ateliere specializate, dacă se poate chiar în cadrul Fondului Plastic, pentru ca pictorii să nu mai fie tributari hazardului, acceptînd ceea ce cooperativele oferă pentru fotografiile de familie sau cm- nuindu-se a-și improviza singuri niște rame așa zise doar pentru expoziție, lăsînd pe seama beneficiarului adeva- rata înrămare.Cu atît mai mult, cu cit chiar lucrări de mare valoare intră în pinacoteci cu rame total necorespunzătoare.

otuct STATUT
S-a observat de mult că tragedia îi apropie pe spectatori 

de eroii dramei, deșteptînd compasiunea și sentimentul so
lidarității. Tot așa, de la Aristofan și pînă azi se știe că 
piesele comice separă, distanțează — cum se zice cu un ter
men care încă își trăiește moda. Observația lui Marx, po
trivit căreia omenirea se desparte de trecutul ei rîzînd, 
sintetizează o tendință, interpretabilă în mai multe pla
nuri, începînd cu cel social-istoric și continuînd cu cel al 
ideilor, al conștiinței psihologice ca și al celei morale, al 
proiecțiilor fanteziste, al miturilor și instituțiilor cores
punzătoare.

Bergson, reluînd mult mai tîrziu, dintr-o altă optică, 
studiul declanșării comicului ajunge la celebra formulare: 
„du mecanique plaque sur le vivant" care subliniază, ge- 
neraVzînd, aceeași contradicție între ceea ce e viu, deci e 
in plină mișcare, și ceea ce e sedimentat prin repetare și 
rutină, constituind automatisme ce și-au pierdut finalita
tea mișcării inițiale, creatoare. Rîsul declanșat prin con
tradicția între ceea ce se așteaptă și ceea ce se întîmplă 
în realitate, între ceea ce e viu și ceea ce e acumulat și 
automatizat prin rutină, poate avea foarte variate nuanțe. 
In acest sens, formula lui Bergson confirmă acea contradic
ție care exprimă permanența devenirii, a mișcării progre
sive în toate planurile existenței. Nu-i de mirare că, atîta 
timp cit autorii de comedii se mulțumesc să reflecte nu 
complexitatea vieții de toate zilele ci schema simplistă a 
alternanței bine — rău, specia aceasta vegetează precar, 
fără strălucire și aderență la public. Căci ne putem între
ba ce a rămas din atîtea comedii al căror succes efemer 
s-a bizuit pe dihotomia bine — rău, desfășurînd exclusiv 
personale intens-negative, opuse celor dotate de autori cu 
toate atributele convenționale ale eroilor cu atitudine jus
tă, dar lipsită de substanță umană reală ? Am văzut nu
meroase compuneri cu mijlocași șovăielnici, chiaburi la
comi și dușmănoși, funcționari necinstiți — personaje de
cupate, poate din împrejurări de viață reale, însă super
ficial desenate. Mă gîndesc, bunăoară, la o piesă cum a 
fost „îndrăzneala' de Gh. Vlad, și o iau ca mărturie toc
mai pentru că nu era cea mai rea din grupul unor lucrări 
perimate. Mă gîndesc chiar și la personajele negative din 
recentul film „Asediul" care, în ciuda eforturilor compo
ziționale ale citorva interpreți de valoare, rămin neconvin
gătoare pentru că nu sugerează prin nimic ineditul com
portamentului, un inedit de natură să-i facă viabili.

Satira nu-și atinge obiectivele nici prin aglomerarea da
telor nici prin exagerarea situațiilor care pot conduce la 
optica unor „cazuri' ieșite din comun, deci irelevante. In 
piesa lui Eugen Barbu Să nu-ți faci prăvălie cu scară (ver
siunea Teatrului Național din București) comicul are o a- 
dresă precisă, rezolvîndu-se in sarcasm, prin efectul unor 
portretizări care angrenează ideea de caracter dramatic. 
Fetele Didinei, piesă a lui Victor Eftimiu declanșează ve
selia sinceră, vodevilescă prin arta de a alcătui și a doza 
situații comice în care personajele sînt implicate conform 
unei logici interioare însă fără a se lipsi de neprevăzut.

In schimb, Moartea ultimului golan de Virgil Stoenescu 
(mai ales din cauza unei complicități de subtext cu perso
najul satirizat), sau Ascensiunea unei fecioare de Paul Ioa- 
chim (prin insistența care vulgarizează bunele intenții 
mărturisite și prin aglomerarea faptelor reprobabile) pro
movează, in fond, o atitudinice cinică, străină tocmai de 
acel element al comicului menit să declanșeze sentimentul

U L COMEDIEI
tonic al desprinderii de o realitate depășită. Ajungem ast
fel la ideea că și comicul presupune atitudinea angajară, 
dar nu prin declarativismul implicat de reproducerea u- 
nei scheme, ci prin crearea stării lăuntrice de detașare fa
ță de personaje sau mentalități incapabile să se integreze 
sensurilor ascendente ale realității în continuă mișcare.

Alta este funcția comicului în piese de fundal grav, al 
căror mesaj solicită aderarea spectatorului la acțiunile per
sonajelor și realizează o apropiere afectivă de lumea gîn- 
durilor și a năzuințelor pe care eroii dramei le exprimă. 
In piese ca Acești îngeri triști a lui D. R. Popescu, Tango 
la Nisa și Fără cascadori de M. R. lacoban, Duet de Andi 
Andrieș, Transplantul inimii necunoscute de Al. Mirodan 
ca să cităm doar cîteva titluri din cele mai cunoscute — 
aflăm situații sau personaje comice al căror rol este cu 
deosebire acela de a accentua contrapunctic frământările 
unor conștiințe dilematice, sentimentul acut al dezintegră
rii sociale, stările de tensiune, în așteptarea unor soluții ca
re exprimă profunde semnificații omenești. Dar comicul 
integrat tragediei nu mai înseamnă eliberarea, ci potența
rea unei stări adesea dureroase, care contorsionează și în
carcă, apasă. Există o gamă întreagă de efecte, de la sar
casm la duioșie nostalgică, pe care comicul le subliniază^ 
diferit, în raport cu intensitatea momentelor de încordare, 
atunci cînd e infuzat pieselor grave.

Și totuși, datorită unei anumite inerții mai sînt autori și 
oameni de teatru care consideră și astăzi că. neapărat, co
media se bizuie pe efecte de limbaj sau pe situații echivoce, 
ieftine.

Această prejudecată își are corespondența și în planul 
interpretării, unde supraabundența agitației exterioare, 
mișcarea de dragul mișcării, strigătele, riscul „teatral", 
plesnitul coapselor cu palmele (gest de surpriză sau de 
mînie, nici o dată întîlnit în realitate, de către cineva care 
stă în picioare) etc. etc. determină, prin reacție inversă, 
tocmai frigiditatea spectatorului. Și nimic nu este mai la
mentabil decît un actor care pe măsură ce face vizibile 
eforturi de a-și semnala „vivacitatea", înzestrarea comică, de
vine enervant, aflîndu-se într-o situație ridicolă tocmai 
prin dezacordul intre intenție și realizare.

Puternicele tradiții ale comediei românești angajate, ca 
și acelea ale școlii de interpretare a marilor comici — nu 
s-au stins încă, din fericire. Oricînd, îl avem pildă pe Alec- 
sandri, pe Caragiale, pe Victor Ion Popa, Camil Petrescu 
(Mitică Popescu) autori care au dat expresie comicului de 
sorginte socială, etică. Există apoi un Ktrițescu (Gaițele), 
un Tudor Mușatescu de zile mari (ca în Titanic Vals), avem 
comedia lirică a lui Mihail Sebastian cu nuanțări de la 
ironia amară la tristețe și îndurerare. II avem astăzi pe 
A. Baranga, din ale cărui lucrări citez în primul rînd 
Mielul turbat, Opinia publică, Travesti, Interesul general 
și există atiția alți autori care continuă filonul comic al 
teatrului românesc. O analiză aprofundată a creației co
mice, implicînd și dramaturgia și arta spectacolului, va a- 
duce, se poate crede, prin înlăturarea prejudecăților amor
țite, la o nouă și generoasă eflorescentă a acestei specii 
atît de iubită de public. Dar succesele nu pot apare decît 
în sensurile și pe traiectoriile constitutive a ceea ce, cu 
un termen poate nu atît de propriu, dar de o anumită 
pregnanță am înțeles a fi statutul comediei.

N. BARBU



— REP. Doru Popovici, sinteți un apreciat compozitor 
. și muzicolog. Cum s-a produs întilnirea Dvs. cu mu
zica ?

— D. P. Am trăit în copilăria mea la Reșița, unde, 
de altfel, m-arn și născut. Acolo existau vechi tradiții 
muzicale și literare. Mă refer, în această privință, la 
activitatea minunată a acelui veritabil Orfeu al Bana
tului, Ion Vidu. Corul sau activa în strînsă legătură cu 
Reuniunea de Cîntări reșițene, un cor format din ță
rani și muncitori ale cărui începuturi se pierd undeva, 
spre mijlocul veacului trecut. îmi amintesc, de aseme
nea, aportul unor valoroși cîntăreți — Traian Groza
ve seu. Acu de Barbu, ș.a. — la d.fuzarea lucrărilor de
venite, încă de pe atunci, populare, ale lui Sabin Dră- 
goi, Zeno Vancea, care erau adesea prezente în mani
festările muzicale reșițene.

— REP. Judecind după influențele folclorice care 
marcheazt lucrările Dvs., înclinăm să credem că, tot în 
acea vreme, s-a produs și întilnirea cu bogatul filon al 
creației populare.

— D. P. Intr-adevăr, folclorul din acea regiune era 
extrem de interesant. Mi-au rămas în minte, pînă as
tăzi, cintecele doinite, desfășurate în ambianța unor 
ritmuri extatice și asimetrice, a unor game populare 
străvechi, emanînd o atmosferă arhaică, evocatoare. A- 
proape că nu știam ce trebuie să admir mai mult... 
Poezia era muzicală, în timp ce muzica era poetică. Ce 
poate fi mai eufonic ca: „Mărie, Mărie / Ia spune-mi 
tu mie / Care floare, floare I Noaptea pe răcoare", sau 
„Mindră, ia voi în grădină / A prins dorul rădăcină". 
Alteori, din versuri se degaja un tulburător fior dra
matic : „Eu atuncea te-oi uita / Cind nu s-or măi arăta / 
Luna și cu stelele / Lingă leagăn mamele / In mormînt 
icoanele". Și cred că nu veți considera că exagerez, da
că voi exclama cu entuziasm, ca și anonimul bard popu
lar: -Mindră țară e Banatul / Acolo cîntă tăt satul-*.

— REP. Din cele ce ne-ați spus pînă acum, se relevă 
faptul că, în persoana muzicianului care sinteți, se as
cunde un nu mai puțin rafinat iubitor al poeziei. Pre
supunem ci această pasiune duplicitară este și cauza 
care a determinat preferințele Dvs. pentru madrigțal, 
lied și operă, genuri in care ea devine o condiție sine 
qua non.

— D. P. Am iubit întotdeauna poezia... Pentru mine, 
așa cum muzica de cameră avare ca o chintesență a 
muzicii în general, poezia constituie o chintesență a li
teraturii. Am preferat întotdeauna o artă interiorizată 
și lipsită de spectaculos. Am ales tonul confesional. 
am fost și voi rămine un incorigibil liric. Astfel stînd 
lucrurile, era firesc să mă preocupe genurile legate de 

r lirică, să cultiv, deci, liedul, madrigalul și opera. Poate 
de aceea mi-am propus să continui experiența liedului 
enescian și jorian și să realizez o sinteză între spir tul 
autohton și mijloacele de expresie ale artei secolu
lui XX.

— REP. Care ar fi deci poeții asupra cărora v-ațt 
oprit ? . .

— Am scris cicluri de madrigale pe versuri de Ntna 
Casian, Mihai Dimiu, Dona Roșu, ca și pe versurile 
unor poeți intrați de mult în legendă. Eminescu, Blaga, 
Adrian Maniu, Călinescu, ș.a. In ceea ce privește li- 
delul voi aminti suita bacoviană pe care, de altfel, am 
și ascultat-o, la un înalt grad de măiestrie, interpretată 
de Dionisie Konya și Titina Penescu, intr-un Festival 
Bacovia, condus de Ovidiu Papadima ; de asemenea, li- 
deurile pe versuri de Blaga, Goga, Arghezi, Eminescu, 
îmi sînt foarte dragi.

— REP. Pentru că tot sîntem la capitolul creațiilor 
destinate vocii umane, în ultima vreme s-a acreditat 
părerea că tehnica scriiturii moderne ar fi mai putm 
compatibilă cu o valorificare a ei de către voce. Ce 
ne-ațt putea spune referitor la aceasta ?

— D. P. Am scris, pînă acum, două opere. Este vor
ba de Prometeu — „poate cel mai nobil erou din tot 
calendarul filozofic" — și Mariana Pineda — un omagiu 
adus lui Federico Garcia Lorca, cunoscut și sub nume
le de Privighetoarea Spaniei. Tehnica totalului croma
tic. a fascicolelor seriale, a varietății ritmice, nu exclude 
de loc cantabilitatea; dimpotrivă, în acest fel, eu cred 
că ăm putut să redau mai bine ideea centrală: lupta 
pentru libertate și dreptate socială. Vă mai pot spune 
că, tot pentru scenă, am terminat recent baletul Nunta. 
Este un fel de Tristan românesc, în ceea ce privește ex
celentul libret pe care mi ’-a oferit Hero Lupescu. El 
relevă triumful dragostei în ambianța păcii, dincolo de 
ororile războiului. Secțiunea centrală a lucrării se ba
zează pe un bocet cu un vizibil caracter anti-războinic, 
a cărui atmosferă parcă s-ar desprinde din memorabilul 
vers al lui N. Labiș: Mort din gropile comune / Fără 
nume or cu nume".

— REP. Mai multe glasuri susțin astăzi că opera ar 
fi, în cel mai bun caz. un gen perimat și că, în acest 
sens, creațiile prezentului sînt simple experiențe. Sinteți 
cumva un adept al acestor opinii ?

— D. P Nu cred că există genuri moarte, nici îmbă- 
irîhite. Opera a rămas, totuși, genul -el mai popular. 
Șe pune problema dacă cantabilitatea va fi exclusă sau 
h-” în ceea ce mă privește, hu pot renunța la cantabi
litate. Subiectele ancorate in viața noastră sînt infinite;
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și muzicologul DORII POPOVICI
așteaptă doar pe tălmăcitori. Dar contemporan înseam
nă și Să vezi trecutul de pe pozițiile prezentului. Citez, 
în acest sens, operele Decebal de Gh. Dumitrescu, Za- 
molxe de Liviu Glodeanu sau Elegia Pontică a lui The
odor Grigoriu. Tot adevărat este că se fac unele expe
riențe. Ele însă nu trebuie desconsiderate. Simfonia a 
JV-a de Beethoven are și semnificația unei experiențe 
care pregătește Simfonia a V-a. La jzl, a VllI-a pentru 
a IX-a, cu precizarea insă că Beethcven, avind geniu, 
a putut face din experiență o realizare. In concluzie, 
nu sint pesimist deoarece, pînă și experiențele noastre 
nereușite nu sint inutile, căci vor veni alții după noi, 
care ver ști să obțină mult rivmta îzbindă.

— REP. O problemă vru discutată, care vizează nu 
numai muzica, ci și celelalte arie, este aceea a tradi
ției, a legăturilor pe care le are artistul cu spir tuali- 
tatea poporului său și. implicit, a relației publicului cu 
opera ce artă. Din cele spuse pînă acum s-ar putea 
deduce, cu aproximație, părerea dv. Totuși, exprimarea 
ei directă n-ar fi mai puțin interesantă.

— D. P. Nu am conceput niciodată o artă apatridă. 
Chiar dacă muzica este, intr-un fel, universal inteligi
bilă, orice creator al muzicii — ca și al tuturor artelor 
— trebuie să aibă o patrie. Nu știu dacă se pot da re
țete în acest sens. Știu insă că o valoare artistică nu 
este decretată de specialiști, decît intr-o oarecare mă
sură. Autenticele valori intră în conștiința popoarelor 
și, in primul rind, in conștiința propriului tău popor. 
Multe din mijloacele de limbaj muzical care au pro
dus o adevărată revoluție in timpul nostru, se găsesc 
in folclor: moduri cromatice, polimetrie și poliritmie, 
sunete nedeterminate precis, varietate timbrală și ar
hitecturală. De ce am căuta să fabricăm o artă moder
nă, de laborator, cînd avem atîtea sugestii în folclor. 
In cea ce privește relația publicului cu opera de artă, 
nu înțeleg să ne coborîm în coada maselor, ci să le 
ridicăm la nivelul celor mai buni fii ai lor. Nu orice 
operă de artă este, de la început, larg accesibilă dar, 
in cele din urmă, operele cu adevărat valoroase, devin 
populare.

— REP. Credem că sîntem de aceeași părere cînd 
afirmăm că peisajul actual al componisticii românești 
cunoaște o deosebită efervescență creatoare. Am dori 
să ne precizați, în continuare, ce direcții distingeți în 
această diversitate de stiluri și metode și, eventual, pe 
care le considerați mai fructuoase.

D. P.: Aș remarca trei direcții. Prima, mai tradiționa
listă, are un colorit neoromantic. A doua, este o fuziune 
intre vechi și nou. A treia, mai radicală, mă refer la 
structuralism și la muzica atematică. Părerea mea este 
că există lucrări valoroase în toate tendințele. Iată trei 
titluri, luate la întîmplare: Munții Apuseni de M. Ne
grea, Sonata pentru violină solo de W. Berger și Arca
dele de A. Stroe. Deci, cînd este vorba de valoare sau 
criteriu valoric, nu mă interesează „cum se scrie", ci 
forța emoțională, adică rezultanta fuziunii armonioase 
a tuturor parametrilor de limbaj.

REP. Ca muzicolog, autor al unor studii de sinteză, 
vizind fenomenul muzical românesc, ce ne-ați putea 
spune referitor la ce se scrie și cum se scrie astăzi, 
in muzicologia noastră ?

D. P. Ca muzicolog, consider că s-au scris multe lu
crări de strictă specialitate, extrem de valoroase. Lip
sesc lucrările larg accesibile, de bună calitate. De pil
dă, monografiile creatorilor universali și români, ghidă
rile, memorialistica muzicală, romanele muzicale, căr
țile de estetică; toate acestea sînt sau insuficiente, sau 
adesea, nu de cea mai bună calitate. Muzicologii parcă 
ar vrea să lanseze moda scrisului complicat și sec. Or, 
cum putem să ne apropiem de oameni, dacă scrisul 
nu este vibrant, de la prima la ultima pagmă ? Une
ori, mă entuziasmez citind cărți bune și foarte bune; 
alteori, am însă senzația că rod iască și atunci îmi 
amintesc spirituala frază a unui autor mai vechi: _Ja- 
ninr.e curăța vestonul iubitului ei cu duioșie și ben
zină-*.  Mă îngrozesc cînd văd pagini de muzicologie au
tohtonă sau universală ce vor parcă să dovedească că 
muzicologia ar fi știința ce explică cit mai complicat 
cu putință, lucrurile cele mai simple. In acest fel, nu 
vom avea nici o șansă în cîștigarea publicului. Dacă 
mulți din iubitorii muzicii așa-zis „grele" au fugit spre 
muzica ușoară, cred că nu greșesc afirmind că și noi, 
muzicologii, purtăm o vină. Ceea ce nu înseamnă că, 
personal, nu iubesc muzica ușoară; chansson-ul fran
țuzesc și jazz-ul negrilor presupun o indiscutabilă mă
iestrie artistică.

REP. In lumina prețioaselor recomandări pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a oferit cu generozitate 
oamenilor de artă și cultură in vederea consolidării unei 
culturi românești legată de patrie și popor, se poate 
descifra faptul fundamental că, în real'tate, toate mo
mentele cruciale ale fenomenului artistic românesc, 
toate valoroasele creații s-au relevat cu un caracter 
militant. Alecsandri, Kogălniceanu, Eminescu, Enescu 
— au fost, înainte de toate, oameni legați de viața 
și interesele acestui popor. Cum vedeți realizat, în mu
zică, nobilul deziderat al acestei angajări ?

D. P.: Intr-adevăr, nu putem uita că, despre patrio
tism, Eminescu a scris impresionant, pînă la lacrimi. 
Lucian Blaga ne-a lăsat cea mai frumoasă odă a mun
cii, nemuritorul catren în care rouă dimineții simboli
zează sudoarea privighetorilor care „s-au ostenit toată 
noaptea cîntind". Oratoriul .Toana pe rug**  de Honegger 
este construit pe o temă istorică cu ideea sacrificiului 
pentru patrie. La fel, Egmont de Beethoven. In mu
zica românească avem, de asemenea, suficiente exemple: 
oratoriul Tudor Vladimirescu de Gh. Dumitrescu sau 
Vox Maris de George Enescu, sînt suficiente pentru a 
pune în evidență adincul angajament al artei noastre 
muzicale. Continuind această tradiție putem afirma că 
temele abordate trebuie să se bazeze pe adevăruri evi
dente, fundamentale și perene. Atunci, concertele noastre 
se vor bucura de succese reale, de succese in rindurile 
celor mulți. Oricit am aprofunda elitele (a se citi: oa
menii de geniu), nu-i vom intelege cu adevărat decît 
atunci cind vom cunoaște sufletul mulțimii.

Consențnat de ȘTEFAN BLANARU 
și DAN ANGHELESCU

Sub presiunea timpului, riscăm 
adesea gesturi grăbite. Senzația 
că timpul ce ne e dat se scurge 
prea repede, ne îndeamnă la miș
care și, furați de lucru, repetăm 
gesturi, unul după altul, intr-o serie 
frenetică, nu lipsită de spectaculozi
tate, dar de cele mai multe ori, 
sub un ochi critic, supărător de 
superficială. Există in noi tentația 
acumulării, o adunării intr-o sumă, 
core să fie cit mai mare, dacă se 
poate mai mare decît a celuilalt, 
sau ctit de mare incit să ne vră
jească chiar pe noi înșine, să ne 
ridice in preprii ochi, să ne min
gile orgoliul puterii. Nimic altceva 
mo, "riscant pentru un creator de 
valori artsț'ce, decît acest soi de 
opu'ență, transferat in artă din 
lumea tranzacțiilor materiale. Su
ma se cere rotunjită, pentru că 
timpul nu îngăduie răgazuri și 
astfel gesturile de creație se suc
ced foarte repede, într-o serie 
precipitată, febrilă. Păcatul nu 
stă în succesiune ci în repetare. 
Odată obținută, e adevărat, du
pă o sîrguință îndelungată — 
schema de lucru tinde să ușure
ze actul de atelier, să-l dea a- 
cea cursivitate după, care tînjim. 
Dar satisfacția de moment a ges
tului profilic nu înseamnă însă 
și satisfacția totalei realizări va
lorice. Ochiul critic descoperă 
seria. Febrilitatea elaborării nu 
anulează o anumită frumusețe 
spontană, iscată din înzestrări 
native sau din performanțe teh
nice, dar noi cerînd operei de 
artă mai mult decît frumusețe, a- 
dică nouătate în sentiment, în 
emoție, vom conferi seriei atri
bute minore. Sentiment, și, mai 
ales, sentiment pentru fiecare 
gest creator important, deci pen
tru fiecare lucrare importantă ? E 
posibil ? Nu e aceasta o mică 
utopie ? In fond, despre ce fel 
de sentiment e vorba ? Există, se 
spune, o predispoziție sentimentală, 
pe fondul căreia artistul gesticulea
ză, producînd opere. Nu e de ajuns? 
S-ar părea că nu. Sentimentul, 
la tensiunea lui cea mai ridica
tă, trebuie invocat cu fiecare lucrare 
nouă, importantă. E bine spus 
invocat, pentru că gestul de crea
ție autentic nu este lăsat să lîn- 
cezească între faldurii moi ai a- 
telierului, acolo unde se presupu
ne că deja există sentimentul, 
ci înseamnă concentrare, mobili
zare de posibilități, tensionare a 
gîndrii. Or, mobilizarea tuturor 
fibrelor sensibile, în vederea 
unui act unic, nu se poate face

chiar zilnic. E o răbdare echili
brată, care pregătește gestul de 
creație important. Așteptarea o- 
ceasta e însăși economisire de 
posibilități, în vederea realiză
rii actului important. Numai într-o 
mobilizare lucidă, sentimentul noii 
opere se lasă observat. Noul 
sentiment, noua emoție nu tre
buie să repete datele unei alte 
lucrări, deja văzute. Deși noua lu
crare se încorporează universului 
știut (îi regăsim personalitatea 
în cîteva date știute), ea ne in
teresează, ne pasionează, prin 
fiorul nou ce-l conține și pe ca
re îl percepem cu mirare și cu 
plăcere. In fața noii opere reali
zăm același spectacol mental ca 
in fața vieții însăși. Dacă viața 
nu e schemă abstractă, atunci 
ea nu ne plictisești niciodată. 
Și nu ne plictisește pentru că. 
într-adevăr, nu e schemă, nu e 
repetare a acelorași date, ci e 
univers deschis, oferindu-ni-se me
reu cu cîte ceva nou. Un peri
metru de viață, de natură, fie 
și foarte mic, ce ne cade mereu 
sub ochi, nu ne poate plictisi 
niciodată, dacă știm să găsim 
în el datele noi. La fel, opera 
importantă, la care s-a lucrat 
cu sentimentul unicității, ni se 
revelează, de fiecare dată, cu 
date noi. Sentimentul unicității 
presupune voința, ambiția de a 
da ceva măreț, neîntîlnit încă, de 
neegalat de către alții, dar și 
de către artist însuși, într-un 
alt moment. Continuitatea, flu
ența lucrului de atelier sînt reali
tăți verificate, in care credem. O 
sincopă poate deregla întrucîtva 
angrenajul, poate duce la pier
derea temporară a unor cîștiguri 
de ordin tehnic. Ochiul însă, în 
răstimpuri de relaxare, are numai 
de cîștigat. Ne gîndim și la ob
servația lui Șirato : Ochiul e im
portant și nu mina. Rafael, chiar 
fără ambele mîini, ar fi pictat. 
Să privești mai mult decît să 
lucrezi. Nu e contemplare, căci 
mina se plimbă conform imagi
nii rezultate, după o îndelungată 
și pătrunzătoare privire, cu o si
guranță uimitoare.

Gesturi experimentale, de ate
lier, da. Un fel de exerciții zil
nice, ca ale violoniștilor. Lucra
rea unică însă, cea pe care ne-o 
dorim noi unică, se cere pregăti
tă într-o așteptare lucidă, echili
brată, tenace.

VAL GHEORGHIU__ >

NICOLAE CONSTANTIN : „Fluierar"



ION BURJUI

Vino, e seară
Scrum din frunze de seară ;
Cintâ-o vioară
La marginea satului.
Greierii umblă,
Umblă o vioară,
Să-i caute bărbatului 
Pereche.

Muzică simplă-n tăiș de sape, 
Tu ești blondă
Și cerul nu-și mai încape
In geana știută.
Cintă nu greier din alăută ; 
Vino, e seară
Sus o comoară arde pe deal, 
Frunzele saltă 
Verde terestru ;
Intr-o caleașca se lasă noaptea.

Penumbră
Trec în penumbră 
Pe coame de deal 
Două milenii in șal 
De mătasă.

Auzi cum curge 
Dintr-un caval 
Marele timp,
Sus pe terasă.

Blocuri de piatră 
Blocuri de zid,
Stau evantaie 
Spre soare-răsare

Ești prea frumoasă ; 
Pe cîmp încă-un rid 
S-așază cu fața
Spre ziua ce moare.

Luptele sacre
Luptele sacre
Luptele cu mari pierderi, 
Luptele din care ieșiți 
Am strigat iubirea.

lată timpul vostru, 
Timpul făcut de voi 
Voi făurarii ce n-ați știut 
De Hefaistos străbunicul, 
Miturile toate, 
lată alt mit — 
Constructorul de azi; 
lată frunzele așezate 
Să treacă stăpînul, 
Stâpinul lor de dreptate 
Omul comunist.

Haosul se îndepărtează 
Și noaptea se destramă, 
Noaptea o cramă insalubră 
Unde nimeni nu va mai locui.

De vară
Seara-i de vară, răcoarea
Se preîmblă pe-aici ;
Căutarea abisului —
Semnul înscrisului
Pe orbita nemuritoare I

E o eroare în toate lucrurile 
Pe care le-am lăudat,
E o pace de seară înșelătoare, 
Este iubirea ce înnoptează.

O, vino, de departe,
Iubito, crizantemele n-au înflorit 
Vino,
Ca un vis iubit altădată.

Nu știu sau poate ai uitat
Dar e tirziu, 
încă pling libelule 
Cu aripi de lumină.

Crlng
lubește-mâ dulce crîng
De seară pregătit fără cunună ;
Lasă-mi umbra sus,
Acolo unde geamul dădea spre pădure. 
Acum, cind se retrag in pleoape iubiții. 
Tu nu mai treci, eu mai ascult 
Pașii aduși de mult cu tine alături, 
Cring tinăr netemător.

Dulce iubește-mă ;
Eu însumi soarele îl aștept 
Seara cind trebuie să plece.
Acolo la crepuscul, înțelept singur.

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ș
ederea în atelierul de 
croitorie La Șicul pari
zian nu era atît de o- 
• dihnitoare cît bănuise 
7 Marcel Petrișor. Rana 

nu făcea urît, cum spunea 
prietenul lui. dar o ușoară 
febră tot îi lăsase. Horumba 
se lansase noaptea în două 
incursiuni după medicamente 
și după mîncare. Pentru niște 
apă oxigenată, vată și tinc- 
tură de iod trebuise să bată 
drumul pînă la Sfîntu Gheor- 
ghe, unde era deschisă o far
macie de noapte. La întoarce
re uitase să tîrguiască ceva 
de mîncare și avusese nevoie 
de a doua ieș re, cind dădu
se și telefon inginerului după 
ce stricase cîteva fise pentru 
a da de Colonel. Necunoscu
tul de la capătul celălalt ai 
firului ascultase parola și 
mormăise ceva, să aștepte și 
el așteptase, privind cu tea
mă în jur. Avea acte bine 
ticluite la el. Dar îl lăsa sin
gur pe Marcel Petrișor și a- 
cesta avea să se neliniștească. 
Nu-i plăcea nici ce se întim- 
pla pe strada lor, care ar fi 
trebuit să fie pustie, dar pri
vind mereu prin perdele vedea 
cum aceleași mutre, trecînd fă
ră să se uite în mod special la 
magazinul lui Atanasle Giur- 
giuveanu, dar prea nu aveau 
treabă ca să nu bată la ochi. O 
bănuială vagă pe care nu o 
împărtășise celuilalt, îl neli
niștea. In sfîrșit, se auzise 
glasul inginerului care-i spu
sese că unchiul Matei are 
33433 și să-i dea chiar acum 
telefon acasă, că nu s-a cul
cat Probabil că-1 verificase
ră în acest timp. Mai vlrî 
o monedă, sună o dată și în
trerupse, mai făcu o dată nu
mărul cel nou și ascultă. Spu
se din nou parola și de la 
capătul celălalt al firului se 
auzi o voce necunoscută.

— Alo, aici e vărul dv. de 
la Galați, în chestia aceea cu 
înmormîntarea. Mîine pe la 
11,30 dacă ați putea trimite 
pe cineva în strada Văcărești, 
colț cu Durostor, la magazi
nul La Șicul parizian, sint 
toate rudele acolo, e și prie
tenul dv, care mi-a dat adre
sa domnului inginer cu care 
am vorbit mai devreme. Din- 
sul mi-a spus telefonul dv.

— Bine, ș'iu, o să trimit 
pe cineva, mîine la 11,30. Un
chiul George se numește__
Ai înțeles ? Unchiul George. 
Bună seara.

Trântise telefonul. Horum
ba alergase repede să mai 
găsească un restaurant des
chis și să cumpere ceva de 
mîncare. Se întoarse cu patru 
fripturi mari de porc și cu 
două pîini, cu salam și cu 
măsline. Cheltuise o mulțime 
de bani, dar asta nu mai avea 
nici un fel de importanță. 
Nu-i plăcuse că la colțul stră
zii Durostor se întîlnise cu 
un bețiv care-i ceruse să-i a- 
prindă o țigară și pe urmă 
se ținuse după el cîțiva pași 
spunîndu-i o mulțime de 
prostii. Ocolise magazinul, se 
făcuse că trece curtea prin 
care intra, dar care avea 
poarta tot spre stradă și în 
cele din urmă, cînd crezuse 
că nu-1 mai vede nimeni in
trase în curtea lungă și pus
tie, ajunsese la ușa prin ca
re se intra în magazia de ali
mente și de acolo în culoarul 
de lemn al prăvăliei.

— Cum stăm ? întrebase 
Marcel Petrișor.

— Nu stăm prea bine. Mi 
se pare că se învîrt cam 
mulți în jurul casei, ia să te 
uiți și tu mîine. Un cerșetor 
se așează pe treptele biseri
cii dis de dimineață. E sluj
bă, nu e slujbă, el cu pălă
ria în mînă.__

— Cine, orbul ăla, cu o- 
chelari negri ?

— Ala, cred că vede mai 
bine ca noi....

Marcel Petrișor se apropia
se de perdele.

— Crezi că sîntem filați ?
— Nu mi-a plăcut că am 

dat nas în nas cu un bețiv 
cînd m-am întors. Pe urmă, 
dimineața, trec cam aceleași 
mutre pe sub geamuri.

— Ți se pare, de frică.
— Să dea Dumnezeu să fie 

așa, dar ochiul meu nu mă 
înșeală.

— Ai adus ceva de mînca
re, că-mi ghiorăie mațele.

— Adus, fripturi, de la ma
ma lor, am terminat bugetul, 
dacă nu vine careva mîine, 
începem marele ramazan....

— Dar varza unchiului Ta- 
se ? Știi doar cît e de bună, 
murată cu usturoi, făcută la 
știință....

Lui Marcel Petrișor îi lăsa 
gura apă numai cînd pome
nea despre varza lui Anas- 

tase Giurgiuveanu.
— Telefonul ?
— S-a făcut. A fost greu, 

pînă am dat de Colonel, nici 
nu-i știam vocea, nici el pe-a 
mea.... A fost bun numărul 
inginerului. Și ăsta era nițel 
morocănos și bănuitor. Mi-a 
trebuit mai mult de un sfert 
de oră să vorbesc cu cine 
trebuia...
- Și?
— Mîine la ora 11,30 vine 

cineva pe aici. Lui o să-i 
spunem ce ne doare. Haide 
acum să mîncăm, așezăm per
deaua la ferestre (găsiseră o 
perdea veche de pluș pe care 
o agățau noaptea peste plasa 
de ață pescărească, ca să mai 
poată citi la lumina unei lu
minări, și anume o imensă 

LA ȘICUL PARIZIAN 
fragment din romanul „Războiul undelor" 

de EUGEN BARBU și N. MIHAIL

carte de telefon, singurul lu
cru pe care-1 găsiseră în ate
lierul La Șicul parizian, pen
tru că ziare și reviste nu gă
sise exploratorul, fiindcă 
noaptea, astfel de produse nu 
se vindeau decît la Gara de 
Nord. Se amuzau citind nu
mele ciudate ale unor abo
nați, făceau pariuri ca să le 
treacă timpul asupra numere
lor care s-ar fi potrivit anu
me unora dintre cei înșirați 
pe alfabet în masivul volum 
legat cu un lanț de perete de 
către proprietar. Trecuseră 
cinci zile de cînd așteptau 
sosirea lui Atanasie Giurgiu
veanu dar acesta nu se ivise.

— Ce-ți spuneam eu, spuse
se Petrișor, o ține lanț. I-o 
fi murit găina coanei Mărioa- 
ra care trecuse pe la obloane 
și văzuse ușa tot ferecată, tot 
cu biletul acela inactual, li
pit pe geamul atelierului.

Noaptea se scursese greu. Nu 
adormiseră decît tîrziu. Con
semnul de a nu mișca nu 
fusese respectat, asta și pen
tru că Marcel Petrișor tot 
mai avea febră și pentru că 
erau tineri și tinerii rabdă 
mai greu singurătatea și pro
vizoratul. ...

Dimineața de iarnă în care 
trebuiau să-1 întîlnească pe 
necunoscutul acela, Unchiul 
George, începuse cu o ceață 
neobișnuită, lăptoasă, proba
bil urmarea frigului de peste 
noapte, care urmase unei 
zile primăvăratice. Trecătorii 
puțini, zgribuliți și indispuși 
de vremea londoneză de afa
ră, tușeau și treceau mai de
parte, văzîndu-și de treburile 
lor. Lunga perdea de pluș fu
sese pusă la locul ei încă de 
la darea stingerii, înăuntru 
măcar era cald și plăcut. Ci
tiseră pînă în jurul orei 10. 
Orbul de la biserică stătuse 
toată ziua la locul lui, milo- 

IULIA HALAUCESCU : „Peisaj industrial"

gindu-se cu o voce cutremu
rătoare :

— Aveți milă și pomană de 
un biet orb care și-a dat 
lumina ochilor pentru țară !

Era îmbrăcat într-o unifor
mă militară, lucru care ar 
fi iritat autoritățile care nu 
permiteau cerșetorilor să fo
losească ținuta armatei româ
ne, dar acesta de aici sfida 
legile și dispozițiile Mareșa
lului. Nu se clintise pînă 
spre seară, părea zidit în 
treptele sfîntului lăcaș.

— Ce spui ? întrebase Mar
cel Petrișor, trecînd la postul 
de observație de la fereastră, 
cuprins de o nerăbdare fără 
margini.

— Ce să spun ? Dacă ar fi 
după mine ar trebui să cred 

că ăsta se uită direct la noi, 
dar cine poate să vadă din
colo de ochelarii lui negri ?

Trecu un poștaș care venea 
din două în două zile, bătea 
în geam și striga :

— Domnu’ Giurgiuveanu ! 
Domnu’ Giurgiuveanu !

Adică de ce striga el cînd 
biletul acela lipit de geam 
spunea că proprie+arul maga
zinului nu-i acasă ? Dar asta 
îi izbi abia acum cînd Ho
rumba se întîlnise cu bețivul 
acela suspect. Nici la circiu
ma de peste drum nu era 
prea multă liniște. Vreo doi 
sau trei inși urcau cam des 
treptele de piatră ale bodegii, 
dar se putea ca ochiul lui 
Horumba să se înșele.

— Poate nici noi nu am 
făcut bine că am ieșit afa
ră, mai bine zis că te-am 
trimis după medicamente, zi
sese Marcel Petrișor.

— Ce-o fi, o fi....
Minutele se scurgeau 

greu. La unsprezece și 29 tre
cu un bătrân care ar fi putut 
să fie Unchiul George dar nu 
intră. Descuiaseră ușa din 
față, știau că dacă îl trimit 
pe careva, acesta va trece o 
dată prin fața ușii, va face o 
scurtă și discretă recunoaș
tere și a doua oară va da 
buzna fără să bată.

Mai trecură cîțiva inși care 
ar fi putut să fie cel așteptat, 
și nu intrară. începură să se 
neliniștească. Ceva nu era în 
regulă. Marcel Petrișor se 
uită la ceasul de la mînă : 
11,45....

— Merge bine ? îl întreba
se celălalt.

— L-am întors în fiecare 
dimineață.

— Nu a dat chix niciodată ?
— Niciodată....
— Atunci....
— Omul trimis nu ă ajuns 

sau nu a putut să intre...

¥
Agentul Teică nu avea să 

știe niciodată că norocul lui 
cel mare ii trecusese pe sub 
nas la orele 11,29 de minu
te, cînd asistase la o scenă 
cum nu-i mai fusese dat să 
vadă în viața lui. Patrula 
de cîteva zile în capul stră
zii Durostor, trăgînd cu o- 
chiul spre prăvălia La Șicul 
parizian, aflată pe Văcărești 
între două magazine răpciu- 
goase care nu-1 interesau. De 
unde avea să pice pasărea, 
și cînd, nimeni nu știe. El 
și cu alții nu trebuiau să 
scape din ochi intrarea pră
văliei păduchioase și poarta 
care dădea în curte. In mo
mentul în tare cineva ar fi 

trecut pe acolo și ar fi in
trat, lațul trebuia să fie în
chis. Erau mai mult de ze
ce inși, făcînd cu schimbul, 
zi și noapte. „Chestie tare, 
te fac om dacă mi-i prinzi", 
îi spusese misterios Ciripoi, 
omul lui de sprijin din poli
ția română și Teicuiiță nu 
băuse, nu mîncase ca lumea 
în aceste zile. Trebuia să 
pice careva. Așa, bătuseră 
cîțiva clienți în geam sau in 
ușă, citiseră anunțul pe care 
agenții îl știau pe dinafară 
și plecaseră înjurînd, croi
torul cine știe pe unde hă
lăduia și hainele lor nefă
cute. Picase și o femeie gra
să, făcută bine, numai car
ne pe ea, bătuse ce bătuse în 
ușă, intrase prin dos. Teică 
era gata s-o înșface, dar se 
mulțumi numai s-o întrebe:

— Pe cine cauți, cucoană ?
— Da dumneata cine ești 

de întrebi ?
— Poliția.
Muierea, gata să leșine.
— Că n-o fi murit, că de 

răspuns, nu răspunde.
— Lasă-ne pe noi și car-o 

mai încolo__
Coana Marioara, vecina, 

plecase închinîndu-se și tră
sese cu ochiul de departe la 
ce se întîmpla pe strada lor. 
Curiozitatea nu o lăsase și 
mai încercase o dată și iar 
dăduse de un tip cu pălă
ria pe ochi, gata gata s-o 
umfle și el.

— De ce nu spargeți ușa, 
c-o fi murit omu’năuntru ? 
Că suferea de inimă...

— Ușchi și nu mai întin
de vorba... Haide...

Totul pe mutește, că nici 
ăștia nu erau proști, o sco
teau din raza vizuală a ce
lor dinlăuntru, nu se ară
tau sau nu se lăsau auziți. 
Cîțiva ghionți și totul se 
potolise. In ziua aceasta 
moale, plină de ceață și de 
umezeală, Teică își făcea 
rondul lui, observînd de de
parte împrejurimile atelie
rului. Pe strada Durostor, 
pe la 11,30, se ivise o fată 
năltuță, cu plete frumoase, 
strînse sub o căciuliță de 
lînă care mergea fluierând 
pe trotuarul curățat de ză
padă, distrată, cum îi stă 
bine unei copile de 18 ani. 
Ducea o poșetă cu alimente 
în mînă, făcuse probabil 
piața, pe aici pe undeva și 
acum se întorcea acasă. Cînd 
să dea colțul spre Văcărești, 
ca în filmele cel mai bune, 
se ivi ca din pămînt un 
zdrahon într-un pulovăr ver
de, cu un fular lung și bi
ne răsucit pe gît, care, pî
nă să se dezmeticească fa
ta, o luă în brațe și o strîn
se, s-o sugrume nu alta, 
sărutînd-o cum numai pe 
ecranul cinematografic mai 
văzuse.

—Să fiu al dracului dacă 
nu i-a ținut limba-n gură trei 
minute, spusese, libidions 
cum era, unui alt agent că
ruia îi povestise mai pe sea
ră la ce scenă asistase cît 
era el de bătrân și trecut 
prin toate relele.

— Doamne, ăștia știu ce vor. 
Cred că fata nici nu-1 cu
noștea bine, că s-a sbătut 
să scape mai întîi și-1 bă
tea cu pumnii în piept, dar 
el o strângea bine și n-o 
scăpa. A pupat-o, fratele 
meu, ca Rudolf Valentino 
pe vremuri, tu ai văzut.



BIBLIOTECA MUNICIPALA „GH. ASACHI" LA O 
DUBLĂ ANIVERSARE

SCURTĂ CRONOLOGIE
Pentru Biblioteca municipală „Gh. Asa

chi" anul 1971 constituie o dublă aniversare: 
50 de ani de la primele încercări de a înjghe
ba la Iași a bibliotecă a municipalității și 20 
de ani de la reorganizarea ei după Eliberarea 
patriei de sub jugul fascist.

1921 — 1922. Se încep acțiunile de organi
zare a fondului de publicații a viitoarei bi
blioteci — ca urmare a inițiativei unui grup 
de intelectuali ieșeni. N. A. Bogdan se 
gajează să întocmească primul catalog 
cărți.

1926.
numai

1935.
tro bibliotecă-depozit intr-o 
tru public. Deschiderea ei este precedată de 
către o asiduă muncă de organizare a fon
dului de cărți.

Se întocmește un inventar-catalog sistema
tic, in cuprinsul căruia se menționează mul
te cărți de valoare apărute in tipografiile ie
șene în secolele 17 — 19.

1936. Biblioteca primește din partea mul
tor intelectuali și a unor instituții culturale 
(Academia Română, Biblioteca universitară 
Iași ș.a.) nenumărate donații în cărți, obiec
te de artă, tablouri.

1937. Colecțiile bibliotecii ajung la circa 
10.000 volume. La 1 iulie biblioteca este vi
zitată de Nicolae Iorga care notează că ^.în
temeierea acestei biblioteci de către Primă
ria municipiului Iași este una din cele mai 
frumoase opere culturale". Cu aceeași oca
zie N. Iorga donează circa 400 de volume 
inventariate drept .Fondul .V. Iorga’.

193> 19 sept. Biblioteca se deschide oficial 
pentru public in localul din curtea bisericii 
Golia, La manifestare participă un numeros 
public. In primul an de activitate noua in
stituție culturală a fost frecventată de 3.500 
cititori.

1941. Biblioteca pune la dispoziția cititorilor 
23.662 volume. Caietele de evidență înregis
trează aproape 8.000 de cititori frecvenți.

1943 — 1944. După o perioadă de întreru
pere a activității, biblioteca se redeschide, 
pentru un scurt timp însă, intr-un nou local, 
pe strada Lăpușneanu nr. 32.

In ciuda unor eforturi depuse de persona
lul bibliotecii, aceasta nu reușește să se im 
pună ca o instituție marcantă a lașului — 
lipsind sprijinul necesar din partea oficiali
tăților orașului.

1951. După Eliberare, datorită condițiilor 
create de către organele locale de partid și 
de stat, se depun eforturi pentru organizarea 
unei mari biblioteci publice care să satisfacă 
cerințele de lectură ale cititorilor ieșeni.

Renașterea bibliotecii are loc în anul 1951 
cind se pun bazele unei mari unități cultu
rale organizată după toate exigențele biblio
teconomiei! moderne. Bilanțul primului an 
de activitate după Eliberare: 2.600 volume 
în fondul de publicații. Numărul cititorilor 
— 1.327 ; numărul cărților împrumutate — 
11.730; numărul salariaților — 3.

1953. Se inființează secția de împrumut 
pentru copii, cu un fond de cărți propriu. A- 
ceastă secție va deveni ea singură o adevă
rată bibliotecă cu o activitate educativă și 
instructivă meritorie.

1955. Prin grija organelor locale de partid și de 
stat, se repartizează bibliotecii o întreagă a- 
ripă a Palatului Culturii, amenajindu-se co
respunzător spații pentru lectură, depozit, 
împrumutul cărților acasă, pentru manifestări 
de masă. In felul acesta i s-a oferit biblio
tecii posibilitatea de a-și desfășura activita
tea în condiții optime.

aride
dinFondul de publicații se compune

2.732 volume.
Are loc transformarea bibliotecii din- 

bibliotecă pen-

Fondul de cărți cunoaște o creștere verti
ginoasă : cititorii aveau la dispoziție în a- 
nul 1955 peste 60.000 de volumee. Se pun a- 
cum bazele unui amplu sistem de catalogare.

1956. Se inființează secția muzicală care 
va cunoaște în viitor o dezvoltare deosebită. 
Înzestrată cu o colecție bogată de discuri a- 
ceastă secție satisface necesitățile de educație 
muzicală a cititorilor.

1960. Datorită dezvoltării activității, a lăr
girii ariei de influență, biblioteca capătă tot 
mai mult caracteristicile unei biblioteci ști
ințifice. Precizindu-și mai bine locul in ca
drul instituțiilor de cultură ieșene — aceasta 
obține rezultate îmbucurătoare in activita
tea de popularizare ți difuzare a cărții. Mi
nisterul Culturii decemează bibliotecii titlul 
de „Bibliotecă model*  ți Premiul I in ca
drul unui concurs național. Aceleași distinc
ții se acordă bibliotecii ți in anii 1962, 1964.

1961. Primul deceniu de activitate după E- 
liberarea patriei se caracterizează prin con
stituirea unui fond bogat de publicații (peste 
120.000 de volume) ți a unui cerc larg de ci
titori (peste 2fi.->.<:>>. Numărul cărților im-titori (peste 20.000). 
prumutate ajunge la 464.060 volume.

1964. Are loc — in colaborare cu Bibliote
ca centrală Universitară — prima sesiune ști
ințifică de bibliologie și documentare organi
zată de bibliotecă.

începe colaborarea — împreună cu un co
lectiv al Bibliotecii centrale universitare — 
a unui corpus bibliografic local care să oglin
dească dezvoltarea județului Iași in anii con
strucției socialiste. In perioada 1964 — 1970 
au apărut 7 volume dedicate economiei, ști
inței, invățămintului, literaturii și istoriei ju
dețului Iași.

După o perioadă de încercare se extinde 
sistemul accesului liber la rafturile cu cărți, 
ceea ce inlesnește cititorilor cunoașterea bo
găției colecțiilor de cărți.

1966. Începe o perioadă de modernizare a 
activităților pentru cititori — în ideea folo
sirii integrale a bazei materiale a bibliotecii. 
Se extind spațiile afectate împrumutului de 
cărți; se mărește capacitatea sălilor de lec
tură (ce cuprind astăzi aproape 200 locuri). 
Se dezvoltă filialele bibliotecii și se înfiin
țează puncte noi de împrumut. Tot acum se 
lărgește informarea bibliografică a cititorilor, 
prin modernizarea aparatului documentar, 
prin editarea unor bibliografii de recoman
dare.

1971. La două decenii de activitate după 
Eliberare. biblioteca numeră peste 200.000 
volume cărți, aproape 12.090 colecții ziare și 
reviste, 2.500 discuri și benzi de magnetofon. 
Un fond de circa 30.000 cărți rare, manuscri
se, documente, constituie pentru cercetători o 
sursă bogată de informare.

Anual, secțiile bibliotecii sint frecventate 
de aproape 250.000 cititori, 
împrumutate se ridică 
volume anual.

Potrivit sarciinlor noi 
trasat recent activității 
municipală „Gh. Asachi’, ca principală bi
bliotecă publică de stat a municipiului Iași, 
va căuta ca in viitor să-și îndeplinească cu 
tot mai multă eficiență sarcinile ei funda
mentale ; de a lărgi aria de cuprindere a ci
titorilor, de a asigura organizarea și valori
ficarea cit mai completă a colecțiilor sale, 
de a continua preocupările bibliografice, de 
a constitui pentru toți locuitorii municipMut 
nostru un adevărat atelier de muncă intelec
tuală și educație socialistă.

la
Numărul cărților

500.000 — 550.000

care partidul le-n 
culturale. Biblioteca

P«

DIN LUCRĂRILE EDITATE DE BIBLIOTECA
MUNICIPALĂ „GH. ASACHI ii

a. Bibliografii

Dezvoltarea 
țului Iași

Dezvoltarea

locale

economiei jucle-
344 p. 

agriculturii
355 p.

științei și a în-
263 p.

Monumente din municipiul 
și județul Iași 140 p.

Viața literară ieșeană
192 p.

b. Bibliografii de recomandare
Dezvoltarea 

vățămîntului
Viața culturală și artistică

402 p.
Teatrul Național „Vasile A- 

lecsandri~ Iași 74 p.

Istoria României 21 p.
Frumusețile patriei noastre 

19 p.
Personalități în slujba civi

lizației românești 23 p.
Limba noastră 19 p.

Ion Creangă. Biobibliografie
20 p.

George Enescu. Biobibliogra
fie 65 p.

In lumea științei 8 p. 
Cuceririle științifice ale se

colului XX 20 p.
Educația copiilor la școală 

și acasă 20 p.
O călătorie din adîncul pă

mântului in cosmosul îndepăr
tat 16 p.

Electrotehnica 23 p.

AGENDA
BIBLIOTECA MUNICIPALA 

..GHEORGHE ASACHI" 
IAȘI

sir. Palat nr. 1 — Telefon : 12293
cu secțiile:
ÎMPRUMUT PENTRU ADULȚI 
ÎMPRUMUT PENTRU COPII 
SAU DE LECTURA
INFORMARE BIBLIOGRAFICA

funcționează zilnic intre orele 
8—20,30. cu excepția zilei de luni 
cind programul de funcționare este 
intre orele 13—20.30. Duminica bib
lioteca este inchisâ.

Secția muzicală organizează audiții 
muzicale colective și individuale —

simbătă între orele 13—20. Progra
mul fiecărei audiții se anunță separat. 
Cititorii mai pot împrumuta cărți și 
prin bibliotecile filiale :
FILIALA LÂPUȘNEANU

str. Lăpușneanu nr. 29 
FILIALA NICOLINA

șoseaua Nicolina nr.
FILIALA TATĂRAȘI

str. Ion Creangă nr. 
Aceste filiale mai au
și puncte de împrumut pe str. Vasile 
Lupu nr. 128—130 (bloc A 2 — par
ter) și pe Bulevardul Republicii nr. 
86.
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MONUMENTELE NATURII, O PODOABĂ

Toamnă la Copou

TICA NATURIIESTE
Incontestabil, omul e un 

fiu al naturii, avînd nevoie 
de soare, de vegetație, de apă, 
și de vînt, de toată ambian
ța spațială care l-a născut. Și 
cu cît condițiile moderne îl 
claustrează în orașe, cu atît 
dorința și nevoia de „evada
re" în orizonturi largi devin 
mai acute. De aceea, pe mă
sură ce ne industrializăm și 
ne urbanizăm, trebuie să fim 
atenți la echilibrul biologic, 
cultivînd cu dragoste și din 
necesitate spațiile verzi, cor
doanele de lacuri, perdelele 
de păduri, adică menținînd 
balanța peisajului biologic. 
In afară de îneîntarea pe 
care estetica născută din ar 
cest piesaj o transmite citadi
nului, pe lîngă sentimentele 
de lirism și detașare psihică, 
intervin hotărîtori factorii ne
cesității. Natura cunoaște a- 
numite reguli de simetrie și 
echilibru care contribuie fără 
să ne dăm seama la educarea 
noastră, ne dezvoltă gustul 
pentru viață sănătoasă, ne 
face să reflectăm mai profund 
la rostul nostru sub soare.

Obișnuim a vorbi despre 
„deconectare", aerisire a cre
ierului, odihnă a nervilor. 
Toate nu se pot realiza decît 
în sinul naturii. Psihologii și 
medicii știu acest lucru și îl 
recomandă cu insistență, iar 
artiștii îl simt cu toți porii 
ființei lor, cîntînd natura în 
mii de feluri. Singur între 
pămint, apă și cer omul se 
regăsește treptat pe sine, sim
te cum urcă în el puteri noi 
ca seva din copaci și atunci 
începe să vadă în natură un 
aliat și o podoabă. De aceea, 
e foarte nimerit termenul, 
găsit prin similitudine, de 
monumente ale naturii fiind
că de drept monumentalul a- 
parține mai întîi naturii. D,e 
la ea l-a adoptat omul. Cea
hlăul, privind prin neguri în- 
tr-o străfulgerare de soare, 
ca suspendat între cer și pă- 
mînt; Bistrița spumegând la 
Toance ca o zeiță a furiei ; 
calmul lacului de la Bicaz 
într-o înserare cu munți răs
turnați în oglinda Iui ; hora 
brazilor din fața casei Sado
veanu de la mănăstirea 
Neamț ; coviltirul stejarilor 
seculari peste șoseaua de la

Bucium; terasele cu vie de 
la Cotnari — toate sint mo
numentale. Omul le admiră 
cu fior emoțional ca pe niște 
opere de artă, uneori cople
șit de măreție, de cele mai 
multe ori plăcîndu-i a se 
contopi cu frumusețea peisa
jului.

E semnificativ pentru noi, 
oameni ai pămîntului, că ne 
personificăm și perpetuăm 
memoria marilor noastre ge
nii și prin monumente ale 
naturii. E minunat că Emi
nescu înseamnă tei sfînt și 
plopi fără soț sau pădure de 
argint, adică peisaj românesc ; 
că Ion Creangă e legat de 
fiecare cireș și de orice pu
păză obraznică din tei ; că 
Sadoveanu înseamnă pădure 
cu muget de zimbri, iar Ște
fan cel Mare e stejar. Sînt 
apropieri legate de firea noas
tră de oameni ai pămîntului.

In general lașul e vestit 
pentru monumentele lui ci
tadine, ridicate de mina o- 
mului. Am impresia însă că 
uităm prezența în jurul 
nostru a tot atîtea minuni 
ale naturii ce vin să com
pleteze valoarea primelor.

Să ne gîndim cită istorie 
cunoaște grădina Copoului, 
sau „grădina privighetori
lor" cum o numea Coșbuc 
și Sadoveanu; că Eminescu 
și Creangă au bătut de zeci 
de ori pas cu pas cărările 
de la Bucium, din Copou 
spre Breazu și din Tatarași ; 
că Delavrancea a scris „Apus 
de soare" sub salcîmul de 
la Goești : că Negruzzi a 
scris „Lăpușneanu-Vodă" sub 
plopii de la Hermeziu ; că 
generalul Berthelot a pri
mit defilarea trupelor învin
gătoare din primul război 
mondial pe locul unde se a- 
flă bustul și stejarul său 
din grădina Teatrului Națio
nal ; că din tot ce a fost 
gospodăria lui Ibrăileanu a 
rămas un păr bătrîn între 
blocurile din Păcurari. .. Să 
ne amintim... Tocmai spre 
a ne aminti noi avem o to
ponimie legată de natură, 
cu_ hanul „La trei castani"
sau circiuma „La trei sal- 
cîmi", cu ospeția de la 
„Trei iazuri" și cu „Steja- 
rii-frați" de la Mircești ; a

vem o istorie născută din 
legendă genetică și legată de 
un stejar al Borzeștilor sau 
de paltinii Putnei ; avem o 
literatură ce e organic și 
permanent legată de peisa
jul românesc, fie el lunca 
de la Mircești sau pădurea 
de argint de la Ipotești ; a- 
vem o muzică născută din 
poezia dealurilor de la Li- 
veni și Stupea și avem o pic
tură ce cîntă această natu
ră atît de darnică.

lașul e orașul celor ȘQpte 
coline și al unor împrej
muiri de un pitoresc unic. 
Frumusețea lui rezidă și în 
ceea ce natura i-a dăruit. 
Sîntem datori să-i rămînem 
prieteni și să-i înțelegem 
generozitatea estetică.

ARB.

„Dealuri ruginii"PETRU HÂRTOPEANU :

MEMENTO
Ghidul „Călăuza monu

mentelor naturii din Mol
dova" se află șt vă aș
teaptă la Consiliul de în
drumare pentru ocrotirea 
monumentelor naturii a! 
județului Iași, str. Dum
brava Roșie nr. 7—9.

Tot pe str. Dumbrava 
Roșie nr. 7—9 se poate 
vizita zilnic Grădina bo
tanică ce întrunește o in
teresantă colecție de spe
cii de plante ornamenta
le.

¥
Ocrotirea monumentelor 

naturii este parte inte
grantă a tezaurului de va
lori și frumusețe.

¥
Ocrotirea naturii trebuie 

să devină o problemă de 
conștiință și educație so
cialistă a tuturor oameni
lor muncii din municipiul 
și județul Iași.

¥
Ocrotirea naturii trebuie 

să capete un caracter de 
masă și tradiție.

¥
Monumentele naturii 

sint bunuri ale întregului 
popor.

*
Importanta monumente

lor naturii : istorică, este
tică, educativă, recreativă, 
turistică și economică.

¥
Ocrotirea naturii — da

torie de onoare a tuturor 
oamenilor muncii din pa
tria noastră.

¥
Poluarea aerului, a apei 

și a solului a fost și este 
o problemă majoră pe 
plan mondial.

In țara noastră, datorită 
politicii Partidului Comu
nist Român și a statului, 
prin eforturile tuturor oa
menilor muncii, ale între
prinderilor și instituțiilor, 
ale organismelor de spe
cialitate, prin purificarea 
mediului viciat, amortiza
rea zgomotelor, prin men
ținerea, lărgirea, îngrijirea 
și apărarea spațiilor verzi 
și a altor măsuri eficiente, 
poluarea aerului, a apei și 
a solului capătă din ce în 
ce mai mult rezolvarea 
corespunzătoare.

PETRU HÂRTOFEANU : „Plopii fără soț - Bucium, lași"

POLITICA DE OCROTIRE
In momentul de față, pen

tru a nu fi prea tirziu, se 
impune imperios tuturor fac
torilor de răspundere care 
prin natura atribuțiilor lor 
vin în contact cu spațiile verzi 
ale orașului și județului nos 
tru, să cruțe și să protejeze 
arborii seculari, vestigii ale 
eodrilor de altă dată și po
mii seculari (nuci, meri, peri 
etc.), grupe de arbori, crînguri 
și păduri care constituie as
pectul peisagistic local. De a- 
ceea. și în toate lucrările pro
iectate, de orice fel ar fi ele. 
trebuie să se țină seama de 
factorii naturii amintiți mai 
sus.

Toți avem răspunderea ce
tățenească pentru azi și pen
tru generațiile viitoare cu 
privire la ocrotirea naturii.

Orice intervenție în natură 
care se consideră că trebuie 
făcută, necesită în prealabil o 
consultare cu Consiliul de în
drumare pentru ocrotirea mo
numentelor naturii ale jude
țului Iași, str. Dumbrava Ro
șie nr. 7—9.

Această problemă a ocrotirii 
naturii se exercită și asupra 
proprietăților particulare, a- 
supra unor cetățeni care dis
trug zilnic arbori și pomi se
culari.

Județul nostru avea cu ani 
in urmă un peisaj îndrăgit de 
localnici și admirat de turiști- 
Din cauza unor calamități na
turale și a războaielor, a ne- 
chibzuinței oamenilor, acest 
decor natural, izvor nesecat 
de sănătate și recreere, a a- 
vut enorm de pierdut.

Numirile topice din orașul 
Iași și din județ ca: strada 
Fagului, strada Stejarului, 
strada Pădurii, Bucium, Dum
brava, Goruni, Lunca Ciurel, 
Rediul Aldei, Rediu Tatar și 
altele ne amintesc de flora Și 
vegetația străbună care s-a 
pierdut. „Teiul lui Eminescu" 
din parcul Copou, legat de a- 
mintirea marelui Luceafăr al 
poeziei românești, în cel de-al 
doilea război mondial a sufe
rit lovituri de schijă iar as
tăzi își trăiește ultimele zile 
ale existenței sale. Lunca de 
la Mircești, care a inspirat 
atît de mult pe V. Alecsandri, 
a disjyărut,

In cuprinsul județului Iași, 
pentru a menține un echilibru 
climatic, biologic, și peisagis
tic s-au inițiat și în parte de
clarat monumente ale naturii 
unele ca: parcul dendrologic 
de la Miclăușent, complexul 
geografic de pe dealul Repe
dea, fînețele seculare din Va
lea lui David și Valea Lungă, 
păduricele seculare Cornești- 
Uricani, Borosești—Grajduri, 
Turia—Roșcani, Cotnari, De- 
leni și Humosu de pe Dea
lul Mare, în total peste 300 
hectare, care în comparație cu 
celelalte regiuni ale țării, sint 
neîndestulătoare.

Datorită unor oameni de 
știință care iubesc natura, în 
județul nostru au fost salvați 
și protejați un grup de 28 
plopi impunători aflați în Bu 
cium, un stejar la Mircești 
(iar în primăvara anului 1970 
s-au plantat alături doi puteți 
frați din secularul stejar), s-au 
propus spre ocrotire circa 120 
arbori seculari răspîndiți răz
leț pe raza și împrejurimile o- 
rașului Iași (Bucium, Schitul 
Tărîța, Petrăria, Bîrnova, Re
diu Tatar, Mîrzești, Șorogaru 
Slobozia și Cotnari).

Se impune deci, cit nu e 
prea tirziu, depistarea, cruța
rea și protejarea altor arbor 
seculari, a altor cringun 
păduri, vestigii de altă dală

IOAN II LAS



Pisano de la .Trei Ierarhi"

Bojdeuca lui Creangă

Atît prin așezare- sa pi
torească remarcată de atițîa 
vizitatori iluștri, intre dea
luri cu podgorii și livezi 
punctate de monumente is
torice valoroase cît și prin 
prestigiul artistic al unor 
edificii cu trecut glorios, la
șul contemporan, fericită 
îmbinare de tradiție și mo
dernitate, constituie un cen
tru deosebit de atractiv pe 
harta turistică a țării. De 
altfel, chiar întregirea aces
tei cetăți universitare cu o 
puternică platformă indus
trială creează o ambianță 
deosebită și interesantă, in- 
fuzind orașului tinerețe și 
entuziasm.

Desigur că, deși lașul cu
noaște o dezvoltare urbanis
tică uimitoare, cu microra- 
ioane ce tind a deveni ade
vărate orășele, deși el urcă 
pe verticală de nivele ur- 
mînd avîntul noului hotel 
„Unirea" — centrul atrac
ției turistice îl constituie 
tot milenarul sîmbure al ce
tății voievodale edificată de 
Ștefan cel Mare pe temelii 
mai vechi (ale căror urme 
se mai pot vedea sub plan- 
șeul Teatrului de vară), cen
tru care înglobează Palatul 
Culturii cu statuia voievodu
lui în față, biserica dom
nească în stil specific epo
cii ștefaniene în coastă, cu 
resturi de ziduri din fosta 
cetate și cu tiparnița lui 
Dosoftei în față. E o am
bianță specifică lașului con
temporan această vecinătate 
a zidurilor multiseculare cu 
noul sediu politico-adminis- 
trativ al județului sau cu 
abia ridicatul bloc al unui 
nou complex de deservire. 
Fosta tiparniță din perioada 
1679—1686 a reintinerit, fiind 
in prezent Secție de carte 
veche a Muzeului de istoric 
a literaturii (din cadrul Mu
zeului de istorie a Moldovei) 
sub privirea blindă de mar
mură albă a bunicului Gh. 
Asachi de peste drum.

Alături, strălucește in lu
mina soarelui de toamnă a- 
cea minune a arhitecturii 
românești care e Trei Ie
rarhi. ctitoria mindrului Va- 
sile Lupu (1639), unică prin 
bogăția și valoarea ei artis
tică, în care dorm. în afa
ră de ctitor, Dimitrie Can- 
temir și Alexandru loan 
Cuza. In aceeași curte se 
află muzeul din sala gotică 
și casa în care a funcționat 
revizorul școlar Mihail Emi
nescu.

Dacă ne amintim că la 
școala de alături a funcțio
nat Ion Creangă, și că ime
diat te intimpină o placă ce 
marchează locul pe care a 
fost vestitul Hotel Peters
burg, de unde s-a aprins fla
căra revoluției din 1846, a- 
vem în același perimetru 
istorie și cultură, mânând 
vîrfurile evoluției molodove- 
ne.

Dar întrucît aceste obiec
tive, ca și Muzeul Unirii din 
str. Lăpușneanu, fostul sediu 
domnesc al lui Alexandru 
Ioan Cuza, ca și bojdeuca 
din Țicău a lui Ion Creangă 
sau teiul din Copou al lui

Eminescu au devenit legen
dare prin setea cu care sînt 
căutate de turiști, vom po
meni aici de unele atracții 
mai noi și deci mai puțin 
cunoscute.

Astfel, nu de mult a fost 
așezată o placă pe casa în 
care a copilărit duiosul poet 
Dimitrie Anghel, născut la 
Comești lîngă Iași (unde s-a 
organizat un punct muzeis
tic). E o casă păstrată foar
te bine de pe str. Elena 
Doamna, umbrită de copaci 
uriași, și străjuită de grilaj 
vechi. De la ea se poate a- 
junge, trecînd pe la Bărboi 
(1615), unde se află mormîn- 
tul lui Alecu Russo la me
dievala întăritură a Goliei, 
înconjurată de ziduri crene
late și cu un turn care do
mină această parte a orașu
lui (1564). Pătrunzînd în in
cinta în care se află Arhi
vele Statului, cu documente 
purtînd semnătura și sigi
liul lui Ștefan cel Mare dar 
și manuscrise eminesciene, 
parcă intri în altă epocă, to
tul fiind așa cum era pe 
vremea cînd Ion Creangă lo
cuia în casa cu patru coloa
ne din fund, sau — mai de
parte — pe cînd Gh. Asa
chi punea bazele arhivisti- 
cii moldovenești. In casa 
laterală se află un muzeu 
Creangă — Asachi, cu mo
bila lui Asachi și cu obiec
te rămase de la Ion Crean
gă.

In apropierea Goliei se a- 
flă Teatrul Național Vasile 
. Alecsandri", minunată clădi
re în stil baroc considerată 
pe drept cuvînt cel mai fru
mos teatru din țară, de la a 
cărui inaugurare se împlinesc 
in această toamnă 75 de ani 
(1896). Clădirea în prezent 
modificată și mărită adăpos
tește și Opera de Stat. Fap
tul că s-a deschis o esplana
dă spre Ștefan cel Mare 
oferă o perspectivă ce pune 
in valoare fațada cu coloane 
și statuia lui Vasile Alecsan
dri. De asemenea, în urma 
demolărilor făcute capătă lu
mină și spațiu statuia lui 
Miron Costin și masiva clă
dire în care funcționează Con
servatorul de muzică. Filar
monica și Liceul de muzică. 
Pentru amatorii de amănunte, 
precizăm că în această clă
dire fostă casa Balș, s-a pro
dus vestita întîlnire dintre 
Franz Liszt și Barbu Lăuta- 
ru, descrisă de Vasile Alec
sandri.

In clădirea mică de lîngă 
teatru au avut loc repetițiile 
primei orchestre simfonice 
înființată de George Enescu 
și tot aici a locuit vremelnic 
Mihail Sadoveanu pe cînd e- 
ra director al Teatrului Na
țional ieșean (1918—1919).

Un alt hemiciclu demn de 
a fi cunoscut e cel din jurul 
actualului Institut de medici
nă. Acolo se afla venerabila 
clădire a primei universități 
românești, azi sediul filialei 
Iași a Academiei. In această 
universitate sturzeană a func
ționat ca bibliotecar Mihai 
Eminescu, urmînd lui P. B. 
Hașdeu. Tot aici a fost și

prima pinacotecă a lașului.
In fața ei se află Muzeul 

de istorie naturală, cunoscut 
pe vremuri sub denumirea 
.casa cu elefant” în care a 
ținut ședințe Divanul ad-hoc 
al Moldovei și a avut loc 
istorica alegere ca domn al 
lui Alexandru Ioan Cuza.

Puțin lateral găsim și 
„vila Sonet" casa memorială 
Mihai Codreanu, inaugurată 
anul trecut și vestitul local 
„Bolta rece" frecventat pe 
vremuri de junimiști, în frun
te cu Eminescu și Creangă. 
De altfel, alături e și str. 
Mihail Eminescu, pe care 
a locuit vremelnic poetul, 
iar pe strada Alecsandri din 
vecinătate se află în curs de 
restaurare casa în care a lo
cuit bardul.

Un obiectiv turistic intere
sant devine așa numita ca
să „Pogor" din preajma Bi
bliotecii universitare „Mihai 
Eminescu." E casa în care au 
avut loc ședințele „Junimii" 
și a funcționat redacția revis
tei „Convorbiri literare", Pra
gul ei a fost trecut de Vasile 
Alecsandri, Titu Maiorescu, 
Mihai Eminescu, Ion Creangă 
și de lungul șir al junimiști
lor. Aici ia ființă Muzeul de 
istorie a literaturii, formînd 
în mijlocul parcului secular 
un sîmbure dc glorioase adu
ceri aminte.

In cadrul unui parc simi
lar se află și casa Petru Poni 
de pe strada Kogălniceanu, 
pe care plăci comemorative 
amintesc de trecerea prin via
ță a savanților Petru Poni și 
Radu Cemătescu. In această 
casă, ca oaspeți ai poetei Ma
tilda Cugler-Poni, au venit a- 
deseori Eminescu și Slavici, 
Titu Maiorescu, Creangă, A. 
D. Xenopol și N. Iorga. Ală
turi se află casa lui Mihail 
Kogălniceanu și pe strada res
pectivă au locuit în decursul 
anilor Al. Philippide, Calis- 
trat Hogaș, G. Topîrceanu și 
frații Teodoreanu.

Nu prea departe, stă modes
tă și retrasă de larma ora
șului bojdeuca lui Ion Crean
gă, atît de pitorească, prin 
aerul ei rural și de primitoa
re prin florile care-ți deschid 
calea pînă în cerdacul scund. 
In spate e geamlîcul în care 
dormea Eminescu, în odăi e 
o atmosferă în afară de timp 
și spațiu. Pictorul Octav Băn- 
cilă, fost elev al lui Creangă, 
i-a pictat din aducere aminte 
pe cei doi mari prieteni, așa 
cum întîrziau nopțile în lungi 
discuții despre literatură.

Trecerea aceasta în revistă 
ar putea continua cu „vila 
Sadoveanu", casa Otiliei Ca- 
zimir și cu atîtea obiective 
ce merită a fi cercetate, 
confirmînd ceea ce Geo Bog- 
za scria într-un reportaj :

„Pe măsură ce lașul e re
construit, farmecul lui de
vine în mod tot mai evident 
acela al unui oraș modern, 
în care la tot pasul se sim
te adierea trecutului. Nici u- 
nul dintre orașele Moldovei, 
și chiar ale întregii țări, nu 
închide între zidurile lui un 
număr atît de mare de a- 
mintiri față de care sufle
tul nostru să se arate atît 
de sensibil".

AL



COMPLEXUL MUZEISTIC-PALATUL CULTURII
Fără a mai insista asupra zbuciumatei 

istorii a palatului domnesc din Iași refăcut 
în forma actuală de arh. Berindey voi re
marca doar că la ora actuală această clă
dire monumentală adăpostește un bogat 
complex muzeistic format din Muzeul etno
grafic al Moldovei, Muzeul de istorie a 
Moldovei, Muzeul politehnic și Muzeul de 
artă. In plus, în marginea aripei de est, a- 
colo unde se află Biblioteca municipală, a 
fost realizat un lapidariu care include pie
se interesante. Aici găsim o transpunere în 
piatră a pecetei lui Ștefan cel Mare; in
scripțiile originale ale lui Petru Rareș adu
se de la fosta biserică Dancu; două inscrip
ții considerate a fi ale lui Dimitrie Cante- 
mir, aduse în țară o dată cu osemintele 
domnitorului cărturar; piatra tombală a 
poetului georgian Besarion Gabașvili (Be- 
siki) care — precum se știe — a murit la 
Iași; pietre de mormînt aduse de la fosta 
biserica Sf. Vineri, ctitorie a Urecheștilor; 
fragment de inscripție găsit în ruinele 
curților de la Timișești ale lui Vasile Lu- 
pu; un fragment de inscripție din vremea 
lui Vasile Lupu provenind de la biserica 
Niccriță; stema Roznovăneștilor; elemente 
arhitectonice provenind din frontonul ve
chiului palat al ocirmuirii, azi Palatul Cul
turii ; grilajul balconului de la Hanul Ba- 
calu din Piața Unirii, in care s-a arătat 
mulțimii Cuza Vodă după alegerea ca domn 
al Moldovei; o inscripție cu un fragment 
din proclamația lui Alexandru Ioan Cu
za etc.

Palatul adăpostește o pinacotecă deose
bit de valoroasă care se îmbogățește an de 
an, adăpostită in 16 săli spațioase și lumi
noase, colecții de pictură și sculptură, repar
tizate pe curente. Saloanele de artă străină 
cuprind opere din secolul XVI—-XIX, din 
școlile italiană, spaniolă, flamandă, olandeză, 
franceză etc. dar mai ales numeroase lucrări 
care ilustrează evoluția artelor plastice ro

MUZEUL POLITEHNIC - SECȚIA „ENERGETICĂ
Muzeul politehnic din Pa

latul Culturii Iași a fost i- 
naugurat la 1 martie 1961 
prin deschiderea primei sale 
secții — „Energetica". S-a 
dat întîietate organizării res
pectivei secții, deoarece pro
blemele legate de acest do
meniu stau la bază și con
diționează dezvoltarea celor
lalte ramuri ale tehnicii. ,

La intrarea în muzeu, pen
tru ilustrarea celor mai 
mari construcții energetice 
din țara noastră, o hartă 
multicoloră cu faze succesi
ve de aprindere prin tempo
rizare automată, arată foar
te sugestiv centralele și li
niile electrice de înaltă ten
siune ce s-au construit în 
diferite etape. Privind harta 
energetic^, vizitatorul! jiși 
poate da seama de ritmul 
extraordinar de dezvoltare a 
sectorului energetic în țara 
noastră, în anii construcției 
socialiste.

După o introducere care 
cuprinde cîteva aspecte ge
nerale din domeniul energe
ticii (energiile primare, cele 
două principii de bază ale 
termodinamicii, proiecte de 
perpetuum mobile ș.a.) se tre
ce la expunerea problemelor 
propriu-zise ale tematicii 
muzeului după cum urmea
ză : — energia hidraulică — 
energia eoliană — energia 
termică — energia solară — 
energia mareelor — electro- 
energetica — energia atomi
că.

în cadrul primei proble
me — energia hidraulică, 
sînt expuse cîteva machete 
(unele în funcțiune) care 
prezintă modul de organiza
re a unei hidrocentrale și 
tipurile principale de turbi
ne hidraulice. 

In sectorul energiei eolie
ne, cu ajutorul stampelor și 
gravurilor se arată evoluția 
utilizării energiei vîntului 
din cele mai vechi timpuri. 
Totodată, o machetă în func
țiune arată principiul de 
funcționare a unei centrale 
eoliene.

Trecînd la energia termică 
se pot urmări în evoluția 
lor istorică, mașinile cu a- 
buri, turbinele cu aburi, mo
toarele cu ardere internă cu 
piston, precum și motoarele 
cu reacție. Printre cele mai 
reprezentative și atrăgătoare 
exponate amintim următoa
rele :

Machetele primelor auto
mobile care au funcționat 
în țara noastră, macheta pri
mei mașini cu aburi care a 
fost utilizată în practică, (a 
lui Newcommen — 1705), di
verse tipuri de motoare cu 
piston, un motor turboreac
tor și altele. O impresie de
osebită o face panoul care 
reprezintă secțiunea printr-o 
rachetă cu combustibil li
chid în trei etape, reușind 
să atragă privirea vizitato
rului încă de la intrarea în 
prima sală a muzeului. Un 
alt panou, „Omul pe lună" 
(zborul lui „Apolo 11") pre
zintă probleme de actuali
tate din tehnica rachetelor.

La sectorul electroenerge- 
tic sînt înfățișate aspecte 
din evoluția electricității, e- 
lectromagnetismului și cen
tralelor electrice.. Printre 
exponatele de valoare istori
că din acest sector amintim 
cîteva mașini electrice con
struite la sfîrșitul secolului 
trecut: un grup de trei ma
chete demonstrative prezintă 
diverse utilizări ale energiei 
electrice, macheta gaterului 
fiind prevăzută cu o auto

mânești de la predecesori ca Livaditti, Stav- 
ski, Lemeni, Panaiteanu, Stahi, pînă la con
temporani.

Muzeul etnografic cuprinde piese auten
tice care oglindesc elocvent viața și munca 
populației din Moldova, ocupațiile și mește
șugurile practicate, oferind amănunte sem
nificative privind locuința, portul și unele 
obiceiuri ale moldovenilor. Totodată expo
natele (dintre care unele piese unice) sînt 
mărturia cea mai convingătoare a inventi
vității meșterului popular în producerea și 
perfecționarea uneltelor, a dragostei pentru 
frumos a țăranului român, dovedită și de 
cele mai obișnuite dar cu migală împodo
bite obiecte din gospodărie, a măiestriei ar
tistice a harnicelor femei, cărora din tot
deauna le-a plăcut să-și înfrumusețeze por
tul și casa.

Muzeul de istorie, recent reorganizat, o- 
feră dovezi ale etapelor de civilizație pe 
teritoriul Moldovei, din cele mai vechi tim
puri pină în secolul nostru.

Și, întrucit, fiecare din aceste muzee are 
o monografie a sa, astăzi vom oferi spații 
pentru o prezentare mai detaliată a Mu
zeului politehnic, notînd doar că acest com
plex primește anual vizita a circa 150 000 
oameni veniți din toate colțurile țării și 
de peste hotare. Acest interes ne stimulează 
să milităm pentru continuarea îmbogățirii 
colecțiilor și pentru îmbunătățirea modului 
de prezentare a lor, colectivul nostru avind 
muzeografi specialiști in domeniile respec
tive.

De asemenea, între proiectele noastre ră- 
mine pe primul plan crearea unui Muzeu 
al satului moldovenesc, ca unitate în aer 
liber și de proporții similare cu celelalte 
muzee de acest fel din țară.

GH. BODOR,
directorul Palatului Culturii Iași

matizare cu releu fotoelec- 
tric.

In ultimul sector, „energia 
atomică", sînt reprezentate 
prin grafică, machete și ex
periențe, cele mai importan
te descoperiri din acest do
meniu, care au contribuit la 
precizarea structurii atomu
lui și au dus la posibilitatea 
utilizării în scopuri pașnice 
a acestei noi surse de ener
gie.

Dintre exponate mențio
năm : o machetă sugestivă 
în funcțiune, care reprezintă 
reacția în lanț, un contor 
Geiger-Miiller de laborator, 
un contor nuclear portabil, 
camera cu ceață Wilson și 
macheta reactorului atomic 
românesc.

La fiecare din sectoarele 
menționate sînt puse în evi
dență principalele realizări 
în domeniul energiei din ța
ra noastră și contribuția sa
vanților români.

Dacă în prezent Muzeul 
politehnic funcționează cu 
două secții — „Energetica" 
și „înregistrarea și redarea 
sunetului" — în viitorul a- 
propiat muzeul se va extin
de prin deschiderea unor 
noi secții.

Unul din principalele ex
ponate ale unei viitoare sec
ții", o instalație de televiziu
ne în circuit închis, este de
ja instalată la intrarea în 
secția „Energetica".

Aici vizitatorii care trec 
prin fața camerei videocap- 
toare, se pot vedea în cele 
două televizoare.

EUGENIA URSESCU

Energia hidiaulică — machetele turbinelor hidraulice Pelton, Francis și Kaplan

Prima mașină cu aburi

înregistrarea și redarea 
sunetelor

Instalată în săli aparte, secția înregistra
rea și redarea sunetului este cea mai cău
tată parte a muzeului prin îmbinarea cu
ceririlor tehnice cu poezia, vizitatorul 
puțind urmări o adevărată „istorie cin- 
tată“ a muzicii mecanice. Putem întilni 
aici tot ce i-au încîntat pe străbunicii noș
tri, aparate ce împletesc ingeniozitatea 
tehnică cu arta de construcție. Eleganta 
cutie muzicală fabricată în secolul tre
cut ne duce cu imaginația spre crinoli
ne și malocofuri, în timp ce orga meca
nică Barbarie evocă acel vechi local pa
rizian din filmele de epocă. Țambalul 
mecanic cu xilofon de la 1886 conduce 
prin orchestron, ariston, spre pianola au

tomată și orga mecanică, marcind în
treaga gamă de instrumente mecanice 
muzicale ce ne pare astăzi atît de înde
părtată.

Grav, fonograful Edison deschide o se
rie nouă care urcă spre contribuția elec
tricității în această materie: Pick-up ste
reofonic, magnetofon etc.

k

O notă aparte a acestui muzeu o con
stituie faptul că peste tot sînt subliniate 
contribuțiile savanților români la reali
zarea diferitelor aparate. Sînt amintite 
numele lui Traian Vuia, Dragomir Hur- 
muzache, Henri Coandă...

De altfel, cu prilejul vizitei sale la 
Iași, orașul în care și-a făcut a parte din 
studii (și unde a lucrat la restaurarea 
actualului Palat al Culturii), marele nos
tru savant Henri Coandă a vizitat muzeul 
și a rămas plăcut impresionat mai ales 
de sectorul motoarelor din primele săli.

Vedere din secția „Energetică"
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Marcule, filmele cu Rudolf 
Valentino ?

— Cum nu ?
— Ei, taman așa. Cred că 

se lasă cu pirostrii, ascultă 
la mine.... Da’ erau frumoși, 
să fiu al dracului, le ședea 
bine. Ce, bă, ăștia se omoa
ră ca noi să stea să pîndeas- 
că lumea la colț de stradă ? 
Ăștia se iubesc, bă, nu se 
joacă. Dacă ar fi după mine, 
ce tot o tîrnosim noi, Ciripoi 
al meu ar da năvală în prăvălia 
aia împuțită, ar scoate marfa 
ta aer și i-ar bate bine și 
să vezi pe urmă ! Așa, pier
deam vremea, frecăm pisoiul 
și nu facem nimic... Că 
eu, unul m-am săturat...

*

— La început am crezut 
că am de-a face cu un nebun, 
spuse Unchiul George, pipăin- 
du-și cu palma încă gura muș
cată de Țipar. Dacă nu mă 
împiedicai să țip eram acum 
ia poliție amîndoi...

Nu părea de loc rușinată, 
avea chiar o privire sfidătoa
re care-1 enerva pe mecanic, 
ce-1 enerva, îl scotea din să- 
rite^Adică asta fusese totul, 
omor scuzabil, o sărutare 
bună, prelungă, și ea se uita 
la el în felul acesta ? Ironic, 
nu ironic, batjocoritor, ma
re scofală făcuse, profitase 
de situație pentru că altfel__
Nu spunea nimic, umbla pe 
lingă ea cu mîinile în buzu
narele lodenului, fluierind 
încet, nepoliticos. Ii ceruse 
pachetul acela mare pe care 
voia să-1 lase în atelierul 
croitorului pentru ceilalți, 
să i-1 care, dar ea nu vo se 
să i-1 dea în ruptul capului.

— N-ar trebui să luăm un 
taxi, ceva, să ne-ndepărtăm 
cit mai repede de străzile as
tea ? întrebase fata.

— Nu-i nimic, dacă le-am 
scăpat de sub nas, nu mai 
pun ei ghiara pe noi...

— Ai chef de plimbare ?
Țiparul o privi enervat, 

era enervat demult pe ea. 
„Dacă-i dau două palme o 
s-audă clinii din Giurgiu 1". 
Se stăpîni. Și cum mergea 
cu pachetul acela plin de 
bunătăți, parcă purta un tro
feu ! La un colț de stradă 
aștepta un cerșetor, cîntînd 
dintr-o vioară atît de fals:

S-a dus albastrul cer senin 
Și primăvara s-a sfîrșit 
Te-am așteptat cu lung sus

pin 
Tu n-ai venit....

Țiparul îi smulsese pe neaș
teptate pachetul din mîini și-l 
trinti cerșetorului în brațe :

— Ia-1 și zi-i repede bog
daproste__ _

— Sârut-mina, sărut-mîna, 
făcea milogul, n lăsară in 
urmă.

Fata îl privea cu oarecare 
nedumerire.

— Ce te-a găsit ? O faci pe 
autoritarul ?

Nu-mi place să se uite 
luinea la noi pe stradă.

— Atunci ia-mă de braț și 
nu mai face mutra asta de 
parcă mi-ai da palme... De 
de ce ești enervat ?

— Sînt enervat că ni se 
întîmplă lucruri din astea. 
Trebuie să alerg de colo colo 
și să repar erorile pe care le 
fac alții. Dacă nu mai aveam 
timp să ajung la vreme să 
te scot din ghiarele ăstora ? 
Ar fi trebuit să te uiți mai 
bine la mutra aia a agentului, 
ce țipi își aleg, domnule, ce 
țipi....

Era necăjit, i se părea că 
tot ceea ce fac de cîteva ziie 
se desfășoară în zadar. Cei 
doi închiși într-un atelier de 
croitorie, probabil morți de 
foame, ei dînd tîrcoale pe 
afară, agenții grămadă în jur. 
Noroc că Colonelul își dădu
se la vreme seama de cursa 
întinsă. Dar dacă nu l-ar fi 
trimis la Ploiești, dacă cefe- 
feristul ăla nu i-ar fi arătat 

_încărcătorul cu gloanțe de 
manevră ?....

îi povesti pe scurt Unchiu
lui George ce făcuse în ulti
ma vreme.

— Cred că-ți dai seama că 
am stat cu toții la un fir de 
păr de o cădere. îmi place 
riscul, dar nu întîinplările 
astea tîmpite.

— Crezi că e din vina cui
va ? Că a vorbit careva ?

— Dacă ar fi vorbit care
va ar fi avut ei mijloace să 
ne urmărească. Deocamdată 
pe doi i-am salvat, mai avem 
două bucăți, glumi, și pe 
neașteptate simți că nu mai 
e atît de disperat.

— Dacă am avut baftă pî- 
Peă acum, nu se poate să n-o 

scoatem la cap cu treaba as
ta.... Spune-mi, unde mer
gem ?

— Eu mă duc acasă, tre
buie să dau un telefon Colo
nelului și să-i spun că trea
ba nu ne-a ieșit.

— Din moment ce m-a tri
mis pe mine după tine știe 
mai bine ca noi că nu am 
făcut mare brînză....

— Și-atunci ?
— Știu eu ?
— Crezi că vor mai avea 

răbdare să-i țină sub supra
veghere ?

Țiparul o privi. Fata dădu 
din umeri, era destul de în
grijorată, dar situația nu tre
buia dramatizată.

— O să găsească Colonelul 
o soluție... Mă duci pînă în 
Mărășești ?

— Te duc. N-am alte tre
buri astăzi, mai ales că aș 
vrea să știu și eu ce-mi ră
mîne pentru zilele următoa
re. .. A aștepta e cel mai 
rău lucru, mai ales in zilele 
astea....

Unchiul George îi ținea bra
țul și-și lăsase capul pe umă
rul lui, cum o făcuse și pri
ma dată. Acum însă, bărba
tului i se păru un gest de 
intimitate.

— Cu toți băieții te porți 
așa ?

— Aproape, glumi ea, dar 
ce-ți veni ?

— Am întrebat și eu...
— Dar tu, pe toate fetele, 

cum le cunoști te și năpus
tești asupra lor și țoc, țoc ?

Țiparul rise verde.
— Știi ce, Otilia, sau cum 

îți spune acasă. Unchiule, 
uite ce e, toa’ă viața m-am 
dat în vînt după fete deștep
te ; cum aș putea să te fac 
să taci ?

Unchiul George părea că 
nu-1 auzise.

— Dacă mă gîndesc bine, 
scena nu a fost chiar atît de 
rea ! zise, ca pen'ru ea, cum 
ar fi monologat un actor.

— Ce scenă ?
— Chestia cu îmbrățișatul, 

cu sărutarea mortală dată de 
fiul șeicului frumoasei cala- 
breze. ...

11 lua peste picior, avea un 
fel nesuferit de a se purta cu 
el și asta nu înghițea...

— Crezi că vorbești cu scă- 
fîrlia aia de gips a lui Cezar, 
sau a cui o fi fost ? Nu mă 
omor după ființe încrezute 
ca tine...

— Dar cine îți cere să te 
omori ? Nu vrei să ne urcăm 
în tramvaiul ăsta, pentru că, 
dacă fac socoteala, mai avem 
un drum bun de făcut pînă 
acasă și poate mă caută Co
lonelul cu telefonul__

Țiparul o urmă, privind în 
urmă din reflex. Nu ii ur
mărea nimeni. Peste un sfert 
de ceas intrau într-o casă de 
pe bulevardul Mărășești, cu 
intrarea in sul neo&recesc, 
portic și coloane de marmură 
falsă, aducind cu caricatura 
unui templu. Unchiul George 
își căutase in mica poșet-țâ 
cneile și aescuiase ușa m_s.-.ă 
de stejar. Mecamcui o urma
se privind norul imens in s.n 
veuu, cu coionete oe gips și 
tavan pictat. Poae.e.e de nw- 
mura, uaie roz și aioe, alter- 
nînd, erau bine lustruite, un 
fotoliu cu giuare de leu străju
ia intrarea în două odăi uin 
fund.

Desen de Națcu

— Să vedem dacă proprie
tarul e acasă, spuse fata... 
Domnu Protopopescu ,domnu 
Protopopescu....

Nu-i răspunse nimeni...
— A plecat să se plimbe, 

are doi clini pe care-i scoate 
la aer în fiecare dimineață. 
Trebuia să fie aici de fapt, 
la ora asta.

Se uită la micuțul ei ceas 
de la mină. Telefonul se afla 
pe un șemineu de piatră.

— Domnul procuror pensio
nar nu-i acasă, mormăi Țipa
rul. In muzeul ăsta locuiești 
dumneata ?

Nu o mai tutuia. I se pă
rea că trebuie să facă asta 
numai cind lucrau ceva îm
preună, dar misiunea se ter
minase, erau numai doi străini 
aduși de Împrejurări unul 
lingă celălalt.

— Chiar aici ! Contra 3X) 
lei pe lună, trimiși de o ru
dă din provincie. Am și o 
bursă. —

— Și de ce nu stai la că
min ?

— Nu ghicești ? întrebă fa
ta. Pentru că altfel nu ai jx>- 
tea să stai cu mine, aici, la 
această oră. —

— Ești deștept tn fiecare 
zi ca astăzi, de pildă ?

Iar ar fi cîrpit-o. Studente
le astea încrezute....

Dădea ocol telefonului, dar 
acesta nu suna.

— Ce-o fi de nu dă nici un 
semn ? fata îl întrebă pe me
canic.

— Știu eu de ce ?
— Hai să-ți arăt atelierul 

meu....
11 luă firesc de mînă și-1 

conduse prin holul care suna 
ca o sală de așteptare.

— A vîndut tot, spuse fata.
— Cine ?
— Proprietarul, nu-i ajung 

banii. Ce mobilă frumoasă 
avea... Intraseră într-o oda
ie imensă, cu tavanul afu
mat, pictat și el cu amorași 
și văluri liliachii, decolorate 
de soarele de afară. O per
dea lungă și scumpă, ciuruită 
de at'ta spălat, un covor bun, 
ros pe la margini, o sofa a- 
coperită cu o frumoasă cu
vertură galbenă, două scaune, 
un dulap sculptat, stilul pen
tru noul sosit era un mister, 
un șevalet, tuburi de culori, 
strivite și o bucată de p;nză 
pusă într-o ramă pe care era 
început un peisaj de iarnă.

— Cum ți se pare ?
— E frumos la tine, spuse 

mecanicul, aducindu-și amin
te de soba lui de acasă care 
scotea fum, de mobila sără
căcioasă și de scaunele cu 
picioarele mișcătoare ale gaz
dei, căreia ii plătea o chi
rie mai mică, ce-i drept.

— Șezi.
Atunci sună cineva. Țiparul 

crezu că e telefonul.
— Nu te mișca de aici, tre

buie să fie proprietarul și am 
uitat cheia in ușă.__

Unchiul George dispăru și 
închise ușa după ea. Din vas
tul hol se auziră voci. Urechea 
lui exersată desluși glasul Co
lonelului.

— Cineva de la telefoane, 
spusese fetii, din spatele ușd 
fe.ruiăte. Pe urmă, efed intra
se :

— Ești smgurâ ?
— Da, adică cu Țiparul. zi

sese fata repede.
— Unde e ?
— Dincolo...

Intrară unul după celălalt. 
Colonelul își aruncă șapca 
de lucrător de la telefoane, 
așeză lădița cu instrumente și 
o lăsă pe podele, după care 
îi strînse mina Țip^rului:

— Nu trebuia să-mi telefo
nezi ?

Țiparul spuse repede:
— D.seară, nu ?
Colonelul rise ușor:
— Dacă pică proprietarul 

unde-i spunem că era de
fect firul ?

— Aici, arată Unchiul Geor
ge.

Lăsaseră ușa deschisă spre 
hol și cheia vale in ușă.

— Ei?
— A venit la timp, spuse 

Unchiul George, arătjndu-1 
pe mecanic.

— Perfect. Nu ați apucat 
să vă dați seama ce se in- 
timplă pe străzile din jur.

— Ba da, spuse Țiparul. E 
clar că atelierul acela e în
conjurat de poliție și că nu 
se poate pătrunde decît foarte 
greu__

Colonelul se ștergea pe 
frunte cu o batistă.

— A dracului chestiune, 
domnule, a dracului. Și era 
să cădem și noi ca musca 
în lapte.... Aveți vreo solu
ție ?

Cei doi tăcură.
— E foarte greu, foarte 

greu. Să extragi o măsea 
dintr-o gură închisă.... Tre
buiesc făcute niște recunoaș
teri, trebuiesc văzute clădiri
le din jur. O să-1 trimit pe 
Goliath sau pe Athos, voi nu 
mai are rost să mai căleați 
pe acolo, v-ați jucat rolul. 
Să vedem ce se poate face... 
Nici ei nu vor mai da tele
fon pentru că probabil, au 
înțeles că sînt filați... Ei, 
drăcie, trebuie făcut ceva și 
încă repede, dacă nu cumva 
își vor pierde răbdarea, dar 
ce ? Ce ?

După un minut se ridică, 
își puse șapca pe ceafă, ridi
că lădița cu instrumente și 
spuse:

— Păi m-am dus, cred că 
și tu, Țiparule ar fi bine să 
ștergi putina Ia cîteva minu
te după mine, să nu-ți vadă 
mutra proprietarul fetei, care 
e cam curios, după cîte știu 
eu. Am venit direct, îi spuse 
fetei, pentru că e mai sigur, 
telefoanele astea au urechi, 
vă sfătuiesc și pe voi să le 
folosiți cu economie. Cu tine, 
Țiparule, dacă mai am trea
bă, știu de unde să te iau. 
M-am dus, la revedere...

Rămaseră singuri, după ce 
Unchiul George încuie iar 
ușa.

— Așadar, ce să ne mai 
spunem in aceste puține mo
mente fericite care ne-au mai 
rămas ? glumi fata.

— Ce mai face Mircea ? în
trebă mecanicul pe neaștepta
te.

— A. prietenul meu ? Bine, 
îți trimite complimente...

— îl chemi și pe el des pe 
aid ?

— De ce nu ? E un perfect 
cavaler servant. îmi aduce 
ptnză. vopsele, îmi și pozea
ză....

— Cum adică. iți pozează ?
— Bine. cum se pozează. 

Stă pe scaunul ăla. la fereas
tră, dezbrăcat cină Ia brîu și 
eu îi desenez mușchii, chipul, 
mai aduc câteocaiă și pe cî
te o colegă...

Țiparul se ridică decis să 
iasă iute din această odaie 
pCăcută. încălzită cu calorifer, 
unde se petreceau lucruri pe 
cart ei nu le înțelegea sau 
dacă le înțelegea, n venea 
greu să Ie accepte.

— De fapt ce simți acum ? 
II întreabă ea pe neașteptate. 
Fără să-și dea seama, luase 
un bloc de desen și un căr
bune și-1 desena cu mișcări 
rapide.

Țiparul tși recunoscu 
chipul, nasul de boxer și mai 
ales expresia aceea de furie 
pe care o avea de cite ori 
se privea în oglindă diminea
ța și-și dădea seama că nu e 
un băiat frumos.

— M-ai întrebat ce simt ? 
Că ai merita să te tragă ci
neva de urechi...

— Și de ce n-o faci ?
— Rîdea cu ochii ei strălu

citori de mioapă, care-l fă
cură să-și piardă siguranța 
de sine.

Ieși fără s-o mai aștepte 
să-1 conducă pină la ușa, 
pentru că dacă apuca să in
tre într-o casă pe care nu o 
cunoștea, știa măcar pe unde 
să iasă rapid cînd începea 
să se simtă prost, cum se sim
țea acum...

(Continuare în numărul 
viitor)

CUVINTELE
AU CUVÎNTUL
fon Dodu Bălan este unul dintre acei scriitori con

vinși de puterea de pătrundere — de virtuțile trans
formatoare ale cuvintului. Publicistica înseamnă pen
tru el un teren fert.l, de întreținere a dialogului sin
cer, cald cu cititorul, o oglindă a vieții in dinamica ei. 
De aceea „Publicistul de orice natură este acum la fel 
de necesar ca cei mai necesari dintre producătorii de 
bunuri materiale vitale. Produs al cerințelor societății, 
el a ajuns o necesitate vitală și poate acționa prin scri
sul sSb asupra lor și le poate inrîuri și determina chiar", 
(Cer.r.’.e ale epocii). Problematica volumului de articole 
fi eseuri Cuvintele au cuvîntul apărut la Editura Juni
mea, na se limitează așa cum ne-am putea aștepta, 
avind ta vedere preocupările autorului, la literatură. Di
vei iffltfrs problematicii este una din calitățile cărții lui 
Ion Dodu Bă'an. Autorul scrie despre evenimente social- 
politice, despre învățători, despre țărani, despre litera
tură ți cultură ta general, despre etica și estetica ves
timentației, despre omenie etc., abordînd modalități și 
tonuri variate. Meritul principal al cărții lui Ion Dodu 
Bălan stă in reafirmarea nuanțată a unora dintre cele 
mai generoase idei la ca-e se adaugă căldura și fran
chețea verbului, plasticitatea și conciziunea stilului, pa
tosul și accentele polemice ce le capătă adesea scrisul 
său, patos convertit de cîteva ori în pamflet. Intre tex
tele cuprinse tn cartea la care ne referim se găsesc 
adevărate poeme in proză. Se rețin cu deosebire acele 
elogii vibrante aduse Țăranilor, Dascălilor, Mamei. Ță
ranul român întruchipează însăși statornicia româneas
că pe acest minunat pămînt, demnitatea noastră na
țională : „Ei sînt de aici din totdeauna și au rămas ne
contenit acasă. Cum nu s-au smuls din rădăcini Și n-au 
plecat aiurea brazii și fagii munților cînd i-au viforit 
marile furtuni, așa și ei nu s-au ferit din calea visco- 
lirilor istoriei rămînînd aici acasă, să-și privegheze mor- 
ții, să-și crească pruncii în spiritul dragostei de țară, 
să are și să samene, să clădească sate și cetăți, sa 
plingă și să cînte doine, să practice ritualuri milenare, 
să scape de sub jugul străin sărmana scumpă țară". Ion 
Dodu Bălan, transilvănean cu sentimentul acut al etni
cului, are voluptatea af:rmării necontenite a apartenen
ței sale la marea familie a poporului român, a cărei 
vitalitate și tinerețe fără bătrînețe îi place să o subli
nieze cu mîndrie. Eseul Cultul mamei este nu numai un 
prilej de cinstire a celei ce ne-a adus pe lume, „ve- 
ghindu-ne cu înfrigurare toate examenele vieții", dar și 
o metaforă a obîrșiei noastre ca popor; „Mamă ! — cit 
de des rostim numele tău și cit de puțin știm exprima 
din ceea ce el înseamnă. Bunătatea și generozitatea ta, 
lumina iradiată de ochii și de zîmbetul tău, sufletul 
deschis și fără umbre te așează într-atît firească stră
lucire incit, uneori, pare că-ți pierzi contururile, rămî
nînd în sufletul nostru, ca o inefabilă substanță a exis
tenței".

Scriitorul este o ființă socială, iar munca, creația 
sa trebuie să fie un produs de sorginte și cu finalitate 
socială. A-l ignora pe semenul tău — cititorul, iată o 
aberație, iată un refuz (ce pare cel puțin paradoxal) de 
a exista ca scriitor. Scriitorul și marii oameni de cul
tură s-au aflat totdeauna în nobila postură de „peda
gogi ai națiunii", de aceea au ridicat spiritualitatea na
țională pe culmi ce ne onorează în context universal.

O dreaptă prețuire acordă Ion Dodu Bălan criticii 
literare oneste, preocupată de dep starea și ierarhizarea 
valor.lor autentice, de elevarea spirituală a oamenilor, 
combătînd „critica narcisizantă", care se autocontempla 
la nesfirșit, indepărtîndu-se de obiectul și de însăși ra
țiunea ei de a fi — creația. Pe de altă parte, autorul 
combate vehement și pe acei ce văd în critică o profesi
une neavenită, inutilă. C rit ca trebuie să salute expe
rimentul, atîta timp cit acesta are șanse de a se crista
liza in opere valabile din punctul de vedere estetic și 
al realității noastre contemporane, deoarece „Nimănui 
nu-i este permis să facă exerciții gratuite pe clavia- 
tura sufletească a unui popor întreg, nici să-i siluiască 
grand din strămoși, păstrat cu atitea jertfe și stră
danii de-a lungul vremii". (Pasiune și cultură). Ion Do
du Bălan repudiază apoi subiectivismul tn critică, acesta 
fiind inter pretat ca incapacitate de obiectivare și lipsă 
de răspundere atît față de creator cit și față de cititor, 
tntructt critica este, deopotrivă, un act de opțiune și 
angajare. Cit privește pe scriitor, din datoria socială a 
sa face parte și datoria națională care-i permite să se 
definească, să se particularizeze ca individualitate crea
toare (Creație și datorie). Văzînd în literatură un mij
loc eficient de influențare și transformare a conștiințe
le-, criticul și istoricul literar Ion Dodu Bălan militea- 
ză pentru diversitatea stilurilor, pentru originalitate, 
pe-.:-u o artă profund patriotică, străbătută de fiorul 
vieți: adevărate: „Sîntem fiii unui popor plin de viață, 
înțelept și talentat, trăim într-o țară frumoasă, cu o 
personalitate. dintre cele mai distincte, muncim printre 
oameni sănătoși, harnici și pricepuți, cu un profil mo
ral luminos, care știu ce-i bucuria și durerea, ce-i iu
birea și ce-i ura, care privesc cu gravitate lumea și 
sîntem datori să le dăm in opere de artă o imagine co~ 
respunzătoare". (Orizontul scriitorului).

Numeroase sînt apoi, în acest volum de publicis
tică, articolele, eseurile și pamfletele pe teme etice de
osebit de instructive cu atît mai mult cu cit ele’sînt 
scrise inspirat, s-mplu și clar, purtînd amprenta respec
tului pentru cuvîntul tipărit, despre care G. Călinescu 
spunea, cindva că intră în suflete. Am consemnat în 
aceste însemnări doar cîteva idei, cu preponderență cele 
referitoare la literatură și cultură. Cuvintele au cuvîntul 
este o carte reconfortantă, semnată de un om de cul
tură avînd vocația și pasiunea dialogului periodic cu 
publicul, prin intermediul paginei de gazetă, care vede 
în publicistică o scenă fascinantă, un ecran ce înregis
trează spectacolul tulburător al vieții noastre cotidiene 
în multiplele sale laturi. însăși literatura nu ar putea 
fi concepută în afara publicisticii.

„Am de mult convingerea că o istorie literară, ima
ginată în afara publicațiilor de specialitate și chiar 
numai în afara presei zilnice (s.n.), ar fi ca o pădure 
seculară intr-un sfîrșit de toamnă, cu copaci desfrunziți 
și solitari, in care s-a stins freamătul vieții autentice 
din anotimpul estival" (Cerințe ale epocii). Așadar, cu
vintele au cuvîntul.

CONSTANTIN CORO1U



ROMANTISMUL Șl FOLCLORUL
Interesul accentuat și organizat față de 

creația folclorică este o manifestare spe
cifică romantismului, determinată de nece
sitatea adîncirii formelor concrete și reale 
ale vieții, de a sublinia oarticularul, cu 
corolarul imediat al culorii locale, de a ex
plora și promova fondul specific național. 
Desigur, apropieri de literatura populară și 
tentative sporadice de a o valorifica prin 
culegeri tipărite au existat și în epocile an
terioare. In studiul său G. A. Burger et Ies 
origines anglaises de la ballade litteraire 
en Allemagne (Paris, Ilachette, 1889), G. 
Bonet Maury ne informează că primele cu
legeri de balade au fost realizate în Spa
nia, în 1510, și Danemarca, în 1591, urmate 
de cele trei volume A Collection of Old 
Șallads", apărute la Londra, în 1723—1727. 
Adevărata descoperire și valorificare crea
toare a resurselor folclorice naționale se 
produce însă o dată cu afirmarea romantis
mului, care deschide noi perspective gîndi- 
rii și sensibilității umane, proclamă o nouă 
viziune estetică, readucînd literatura la iz
voarele autohtone, naționale, din realitatea 
imediată, fenomen întîmplat mai întîi în 
zona culturilor nordice, în Anglia și Ger
mania, unde apar primele manifestări ro
mantice. „Un des traits dominants du ro- 
mantisme, en Angleterre et en Allemagne, 
— spune Paul van Tieghem în Le Mouve- 
tnent romantique — c’est la rupture avec la 
tradition erudite grâco-latine, et le retour 
aux sources nationales de la poesie et du 
drame : rnythologie celtique ou germanique, 
folklore, legendes epiques, chants populai- 
res, contes populaires“.

Cel dintîi important moment în relevarea 
comorilor folclorice, cu consecințe saluta
re, deosebit de fertile pentru creația cultă, 
1-â înscris culegerea lui Thomas Percy 
Reliques of Ancient Englisch Poetry, apă
rută în 1765. Această culegere a exercitat o 
puternică înrîurire atît în Anglia cît și în 
Germania, determinînd orientarea unor mari 
scriitori ai epocii spre creația populară, în 
primul rînd a lui Walter Scott și apoi a lui 
Burger, care în 1773 dăruie celebra sa ba
ladă Lenore.

Culegerea lui Thomas Perțy e tradusă și 
tipărită în Germania în 1767, punînd pre
misele unei mișcări folclorice ce avea să 
capete în scurt timp un caracter european, 
sub auspiciile romantismului, de hotărîtoa- 
re însemnătate pentru interferența dintre 
creația cultă și cea populară. Această nouă 
și vastă mișcare folcloristică o inaugurează 
Johann Gotfried Herder, în 1779, prin cu
legerea sa Volklieder, intrată în circuitul 
literaturii universale și în conștiința uma
nității sub titlul Stimmen der V biker in Lie- 
dern, al ediției din 1807. Culegerea lui Herder 
este importantă nu numai prin aceea că a- 
duce la lumină, pentru prima dală, un llo- 
rilegiu din folclorul poetic al mai multor 
popoare, ci și prin faptul că pune bazele 
teoretice ale cercetării și cunoașterii coordo
natelor fundamentale ale poeziei populare, 
argumentînd că aceasta reprezintă „tioarea 
cea mai frumoasă a particularităților unui 

popor“. Ideea de bază a lui Herder, pe care o 
vom întîlni și la scriitorii români din sec. al 
XTX-lea, este aceea că poeziile populare, pe 
lîngă faptul că relevă ceea ce este specific 
național, conțin „arhiva unui popor", sînt, de
pozitarele unor mărturii istorice autentice.

Culegerea lui Herder a exercitat o dublă 
înrîurire, una pe plan național, în cadrul 
literaturii germane, iar alta pe plan euro
pean, în literaturile mai multor popoare. In 
ceea ce privește literatura germană. Her
der a declanșat asimilarea creației folclorice 
de către cei mai reprezentativi scriitori ai 
epocii, determinîndu-i să se inspire cu deo
sebire din balada populară, cum au făcut 
Goethe, Schiller, mai ales în anul 1797, ,.a- 
nul baladelor", după propria sa expresie, 
apoi Uhland, Wieland, Heine. Pe de altă 
parte, culegerea lui Herder și concepțiile 
sale teoretice au propulsat apariția unor noi 
culegeri de literatură populară, mai întîi 
în Germania, cum au fost culegerea de cîn- 
tece populare și balade Des Knaben Wun- 
derhorn (1806—1808) de Achim von Arnim 
și Clemens Brentano și culegerea de po
vești a Fraților Grimm Kinder und Haus- 
mărchen (1812—1815). In țările europene, în 
prima jumătate a secolului al XTX-lea, încep 
să apară tot mai numeroase culegeri de lite
ratură populară, multe din acestea deter
minate de nobilul ideal, alimentat de avîn- 
tul romantic al epocii, de a releva trăsături
le și valorile specific naționale ale unor po
poare, în lupta lor pentru unitate și inde
pendență națională. Pe această direcție se 
înscrie în primul rînd culegerea lui Vuk 
Karagici Șrbske narodne pjesne din 1814— 
1815 și 1823—1824, cu un viu ecou în epocă, 
tradusă și în limba franceză, în 1834, de 
către Elise Voiart, sub titlul Chants popu
lates des Serviens, o nouă versiune fran
ceză, Poesies populates des Serbes, dato
rată lui Aug. Dozon, apărînd în 1859. La 
culegerea Iui Vuk Karagici se mai adaugă 
culegerile Drevnie rossiiske stihotvorenia 
(1804) de Kirșa Danilov, Chants populates 
de la Grece moderne (1824—1825), de Ch. 
Fauriel, Pilsni polskie i ruskie ludu gal'cyj- 
skriego (1833), de Waclaw Zaleski, precum 
și o serie de culegeri apărute în Danemar
ca și Suedia.

Această amplă mișcare folcloristică des
fășurată pe plan european, în prima jumă
tate a secolului al XTX-lea, va avea ecouri 
tot mai puternice și în țările românești, sub 
impulsul idealurilor romantice ale scriitori
lor noștri din epoca respectivă, dăruiți lup
tei poporului român pentru dreptate și li
bertate socială, pentru unitate și indepen
dență națională.

încă de la începuturile ei, literatura ro
mână a crescut și a evoluat printr-o per
manentă și fertilă legătură cu folclorul. 
Acest fenomen de infuzare a sevei folclo
rice în literatura noastră scrisă îl putem 
distinge chiar de la Psaltirea in versuri a 
lui Dosoftei, cea dintîi versificație în limba 
română nutrită cu aroma versului popu
lar, vizibilă în vioiciunea ritmului trohaic, 
în armonia rimei împerecheate și în sim

plitatea plastică a graiului și formelor poe
tice de factură populară. De asemenea, 
primele pagini de proză literară româ
nească, cele 32 de legende ale lui Ion Ne- 
culce din O samă de cuvinte, „ce sînt au
zite den om în om, de oameni vechi și 
bătrîni și în letopiseț nu sînt scrise", poar
tă aceeași amprentă a inspirației folclorice.

In alte literaturi europene, îndeosebi cele 
apusene, schimburile dintre folclor și lite
ratura cultă au fost reciproce. William Le- 
mit, în lucrarea „Le Folklore et nous", vor
bește chiar de un fel de „du-te, vino", în ce
ea ce privește contactul literaturii culte cu 
folclorul: „II faut rappeler aussi combien 
souvent, â toutes Ies epoques, la litterature, 
la musique, l’art savants et populaires des 
villes ont ete cherche dans les folklores na- 
tionaux on etrangers leur themes d’inspira- 
tion et leurs models de style. La verite est 
done que les ^changes sont ă double sens 
et que depuis le moment (sans doute le 
haut rnoyen-âge) ou s’est cree dans nos pays 
une classe intelectuelle distincte du commun 
peuple, des echanges constants entre Ies 
deux formes de civilisation et une feconda- 
tion reciproque n’ont cesse de se produire. 
On trouverait d’innombrables exemples de 
ces ^changes, dont il est le plus souvent 
bien difficile de dire dans quel sens ils se 
sont produits, et dont il n’est peut-etre pas 
absurde de supposer qu’ils ont du consti- 
tuer dans bien des cas un veritable va-et- 
vient".

Față de alte literaturi europene, litera
tura română a fost un adevărat receptacol 
al folclorului, l-a asimilat și l-a sublimat 
permanent în substanța sa intimă, neres- 

tituind izvorului primar decît o cantitate 
infimă, în mod izolat și întîmplător. Re- 
ferindu-se la gradul de interferență dintre 
folclor și literatura cultă, așa cum se pre
zintă în cadrul literaturilor europene și în 
cazul aparte al literaturii române, Ovidiu 
Papadima precizează : „Spre deosebire de 
multe dintre popoarele occidentale — la ca
re, încă de secole, literatura populară, a 
primit mai mult de la literatura cultă decît 
i-a dăruit ea acesteia — la noi folclorul a 
receptat incomparabil mai puțin decît a dat 
el creației culte. Este un adevăr ded că 
literatura cultă românească datorează in
comparabil mai mult folclorului nostru de
cît sclipirile care au pătruns de la ea spre 
el".

La începutul secolului al XIX-lea, cînd 
literatura română își fundamentează struc
tura ei modernă, avea o situație specifică, 
în raport cu alte literaturi romanice. Cu
noscuse și asimilase valorile antichității, tre
cuse printr-o epocă umanistă, dar nu se 
dezvoltase într-o producție originală de 
tipul Renașterii, de inspirație livrescă, sa
vantă, ceea ce a apropiat-o și a menținut-o' 
permanent în strînsă legătură cu folclorul, 
îndeosebi cu poezia populară. „Literatura 
Renașterii, — spune Tudor Vianu — ori
unde o întîlnim, a fost o literatură de surse 
savante și, uneori, o literatură livrescă. A- 
ceastă caracteristică s-a accentuat pe mă
sură ce Renașterea evolua spre sfîrș^il ei 
și a constituit un strat izolator întreg-ea- 
ția populară și cea cultă. Fiindcă Renaș-

(continuare în pag. 11-a)

TEODOR VARGOLICI

Criteriul prim al oricărei antologii este desigur cel va
loric. iu Uiupului cieufta unui set mur capătă
alt relief decît in momentul imediatei apariții, o selecție 
ulterioară se dovedește absolut necesară, reținînd, bineîn
țeles pentru uzul publicului, nu al specialiștilor, doar pro
ducțiile cu cele mat multe atribute de durabilitate. Pe lingă 
această indispensabilă cerință există, in cazul contribuțiilor 
de valoare apropiată, și nevoia de a oferi o imagine con
vingătoare a profilului scriitorului, selectînd pe acelea care 
îi exprimă diversitatea preocupărilor, intr-o succesiune care 
poate să însemne și o evoluție. Din îmbinarea celor două 
criterii pare a rezulta și ultima selecție din nuvelistica 
lui D. R. Popescu, Ploaia albă, apărută la Editura Cartea 
Românească. Dacă sub raportul valorii, nuvela Dor se si
tuează in zona marilor reușite artistice ale prozatorului, 
pentru celelalte s-ar putea aduce oricind contracandidatul! 
de valoare apropiată sau chiar superioară, cu drepturi cel 
puțin egale de a intra in culegere. Privind însă și celălalt 
deziderat, putem constata o intenție de cuprindere cit mai 
largă, cu țelul nemărturisit al unui profil al scriitorului.

Ploaia albă ne introduce în universul familiar al pri
melor povestiri inspirate din lumea satului, cu înclinație 
către recompunerea atmosferei, desfășurarea virtuților poe
matice ale textului și legarea strînsă a psihologului de so
cial. Apar de pe acum eroii cu comportare bizară, uneori 
fără o motivare credibilă a evoluției lor interioare, mult 
mai bine argumentată în nuvelele ulterioare și in roma
nul „F". Din nuvelă se reține mai cu seamă tabloul straniu, 
între real și fantastic al satului bîntuit de seceta care mo
difică nu numai obișnuitul peisaj rural, dar și reacțiile in
divizilor. Sub imperiul spaimei, amenințați de spectrul foa
mei, avînd in față imaginea dezolantă a timpurilor fără 
roade și a incendiilor uriașe care cuprind pădurile, oamenii 
ajung a fi dominați fizic și moral, incapabili de reacții nor
male. Anghelache Cămui nu e numai acaparatorul ultime
lor lor bunuri, ci ceea ce e mai grav, și al conștiințelor. 
Tipul sadic, aberant, va face carieră în opera lui D.R. Po
pescu, reușitele fiind de fiecare dală legate de explicațiile 
date în contextul social istoric. Moise din romanul ,.F“ 
aparține aceleiași familii Eroul din Ploaia albă are delirul 
puterii căruia îi corespunde convingerea unei libertăți to
tale și primejdioase de a dispune de cei pe care îi domină. 
Mai mult decît jaful material îi este impui abilă pervertirea 
morală de care dă dovadă. Cumpărarea unui mort cu cîteva 
banițe de porumb, concursuri sportive absurde cu invalizi 
nu au rostul decît de a întreține conștiința puterii nelimi
tate. Deși modelul este, cum s-a remarcat. La răzeși de 
V. Em. Galan, nu se poate contesta în Ploaia albă, peste 
unele vizibile schematizări, o înțelegere mai complexă a 
universului interior, o atenție nicicind abandonată la nu
anțe și subtilități. Din primele scrieri apare la D. R. Po
pescu și tipul interiorizat, in felul eroilor lui Marin Preda,

D. R. POPESCU: „PLOAIA AL
meditind îndelung înainte de a reacționa în moduri imprevi- 
vizibile. Alt erou specific este raisonneur-ul grav sub aparențe 
hilare, in felul bufonilor shakesperieni, capabili de lungi 
monologuri din care transpare un elevat mesaj etic. Reve
nind la Ploaia albă, un aer artificial se degajează din per
sonajele construite cu o excesivă tendință spre complicație 
și insolit. Zorina, nevasta lui Anghelache, ecou al Ancăi din 
Năpasta, își convertește aversiunea pentru soț în stimularea 
pasiunii morbide de putere, participind alături de el la spo
lierea satului în forme absurde, aproape de demență.

De o altă factură, Mări sub pustiuri are o riguroasă și 
ascendentă linie epică. Narațiunea debutează minuțios, cu 
evenimente obișnuite, în spatele cărora se ascund însă în
țelesuri amenințătoare. O idilă plină de grație și puritate, 
dar și rezerve de eroism, posibilitatea de a răspunde prompt 
îndatoririlor patriotice. Tînărul care nu îndrăznește să-și 
declare dragostea are forța calculată de a arunca un pod 
în aer pentru a împiedeca retragerea trupelor hitleriste. 
Păcat că finalul puțin credibil (ascunderea nemotivată după 
îndeplinirea misiunii într-o sperietoare, unde va fi împuș-
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cat prin jocul hazardului) strică desfășurarea logică a na
rațiunii, prin dorința exagerată de neobișnuit, dar și cu 
intenția de a da un răspuns semnelor premonitorii din cu
prinsul povestirii.

Cu tematică citadină, Canalia de succes se constituie, 
peste neutralitatea stilului, într-o satiră a indiferenței con
damnabile, iar începutul și sfîrșitul lui Posmoc II, inspi
rată din lumea colorată a fotbalului, urmărește eșuarea 
prin succes a unui tînăr care are toate datele reușitei. Meri
tul scriitorului este de a fi descoperit o problematică gravă 
într-o zonă puțin explorată sau expediată de obicei sumar 
prin povestioare vesele și mordlizatoare.

Punctul de rezistență al volumului este dat de nuvela 
Dor, una din culmile prozei românești contemporane. înru
direa nuvelei prin structură cu tragedia clasică, am putea 
spune cu o anumită tragedie clasică e izbitoare și a fost, 
pe bună dreptate, remarcată Dor este o Orestie modernă 
în care personajele regale s-au transformat în țărani, fără 
a pierde ceva din complexitate și măreție. Sînt prezente 
înfruntările violente și morțile năprasnice, dar accentul/ 
cade pe zguduitorul proces de resurecție morală parcurs de 
Lena paralel cu aflarea adevărului. Dumitru, soțul drept 
și intransigent, este asasinat de Rina în complicitate cu

B Ă"
Milu, precum Agamemnon fusese ucis de Clitemnestra și 
de seducătorul ei, Egist. Premeditarea sporește dimensiunile 
monstruoase ale crimei. Milu exprimă indiferența totală 
față de valorice etice, fără să aibă măcar scuza senzuali
tății, cum se întîmplă cu Rina. El a ajuns la dezurnpni- 
zare, la lipsa oricărei credințe și a oricărui respect. Absența 
unei norme de conduită îl duce la săvîrșirea spontană a 
răului, stimulat și de prezența malefică a Rinei. Fiica, Lena, 
cumulează rolul Electrei și pe cel al lui Oreste, ci revenin- 
du-i misiunea justițiară și punitivă. Fără să știe, este ini
țial implicată în crimă. Pasiunea pentru Milu o orbește, 
nebănuind relațiile acestuia cu Rina. Treptat însă Lena face 
descoperiri dureroase, incredible în primul moment, per
fect plauzibile după situarea lor în conex Unea care a de
clanșat dezastrul. Cu acel patos al adevărului despre care 
scria Tudor Vianu referindu-se la Oedip și Hamlet, Lena 
trece de la descoperire la cercetare, chiar atunci cînd re
zultatele se întorc împotriva propriei ființe. Cu o admir 
rabilă putere interioară ea reușește a-și depăși senzualita
tea și a ajunge la acea înălțime etică de unde judecă pe 
cei vinovați înainte de a-i declară ’ justiției organizate. Ea 
restituie o justă imagine postumă asupra tatălui căruia 
abia acum ii recunoaște meritele simțindu-se solidară cu 
el. Tabloul final adună virtuțile poematice și simbolice ale 
întregului text. Lena, decisă să facă dreptate, în drum spre 
procuratură simte primele mișcări ale copilului. Este co
pilul lui Milu, dar sub imperiul renașterii pe care o tră
iește, are convingerea că el se va situa în descendența mo
rală a bătrînului dispărut și al cărui nume îl va purta. 
Moartea lui Milu permite legarea seriei urmașilor in spi
ritul dreptății, eliminînd verigile ruginite:

„Simți in ea cum o lovesc călcîiele copilului în partea 
stingă, sub cămașă. In partea stingă, semn de băiat. Făcea 
primii lui pași. Era o zi înaltă de vară. Lena începu să 
îmbrățișeze sălciile de pe marginea potecii și să le sărute 
de bucurie. Avea să-l boteze Dumitru. In timp ce ea mer
gea făcuse el primii pași, Dumitru. Ea își puse palma in 
partea stingă și-i auzi în palmă pașii. Și merse așa, a.scul- 
tîndu-i merse mai departe pe potecă, cu mîna stingă im- 
brățișind din mers sălciile și pupîndu-le ramurile și frun
zele. Și cînd se mai uită la Milu, atunci cînd trecu pe lin
gă el mai departe, îl văzu cum doarme tot pe partea dreap
tă. își pusese iarbă și pămînt pe urechea stingă, dar de 
trei zile de cînd dormea pămîntul se zvintase și pă
lise. Și din urechea lui, aprins, Lena văzu cum in'". ~lse 
un mac roșu. Un mac roșu, de singe, ca o durere înflorise 
și ca un țipăt de lumină, un mac roșu înflorise din ure
chea lui stingă".

Nuvelistica lui D. R. Popescu poartă cu evidență în
semnele durabilității.

LIVIU LEONTt ->
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tura lor, și mediul cultural 
pe care l-au creat.

_ Entuziasmul meu în apre
cierea lor s-a născut atunci 
cînd i-am cunoscut și s-a afir
mat tot mai mult cu timpul, 
așa încît anii care l-au format 
pe cel ce sînt acum nu au 
adus nici o schimbare în pri
ma mea judecată și aprecierea 
celor două „euri" cum spuneți 
dv. este una și aceeași, cu a- 
celași entuziasm, cu același o- 
magiu. Așa se explică faptul 
că după ce Ibrăileanu murise 
de mult, noi cei din cercul 
„Vieții românești" cînd vor
beam de el spuneam, ca și 
atunci cînd el era în viață, cu 
un respect care nu voia să 
cedeze nici în fața unei con
veniențe universale, „domnul 
Ibrăileanu". Și aceasta o făcea 
și Mihai Ralea care, prin in
teligența și cultura lui, pu
tea privi personajele din ti
nerețea sa de pe o treaptă 
foarte înaltă.

Timpul, — de peste o jumă
tate de veac, — nu a schim
bat de loc optica sub care 
am văzut personajele aminti
te memoriile mele. Dis- 
tanțsuf în timp, nu i-a mic
șorat, așa cum îndeobște, un 
om care se depărtează îți apa
re din ce în ce mai mic. Și, 
cu toate că, la maturitate, a- 
precierile sînt mai pretențioa
se decît cele din copilărie sau 
tinerețe, personajele de care 
am vorbit nu au avut dimen
siuni variabile. Calitățile lor 
indiscutabile le-am determinat 
de la început exact, căci ele 
nu erau viziunea unei iluzii, 
ci realitatea unui adevăr prin 
el însuși, fără ipostaze și va
riante.

Este totuși netăgăduit că 
însăși scrierea unor memorii 
pune pe autor într-un climat 
afectiv deosebit, — acel cu 
care, conștiința trecerii tim
pului și conștiința că el re
prezintă drumul spre moar
te, fiecare om privește ceea 
ce a fost și nu mai este de
mult, cu o anumită stare e- 
moțională care aparține auto
rului, în sine, ca om, fără dis
tincții definite de vîrste. Es
te, sigur, o anume optică di
ferită față de trecut a ori
cărui memorialist care-i uma
nizează sensul, care i-1 apro
pie mai mult de omenesc și 
care caracterizează acest gen 
literar. Meritul este să pre
zinți fiecare epocă, întîmplă- 
rile și oamenii ei, ca un con
temporan al lor, ca un martor, 
cu realismul viziunii de-atunei. 
Memoriile devin astfel opera 
mai multor „eu" succesivi a 
căror diversificare nu este to
tuși radicală, ci unificată prin 
fondul sufletesc al autorului 
care este unul, și care deter
mină un colorit, un climat su
fletesc, o ambianță spirituală 
unică. Este ceea ce formează 
laolaltă concepția despre om, 
despre viață și despre lume, 
care nu poate lipsi din nici o 
opkră de artă.

-ftn genere, Intre ce limite 
l-ar putea vorbi despre obiec
tivitatea memorialisticii ? Ro- 
m&nii-scriitori, oameni de ar
tă (poate cu excepția actorilor) 
s-au arătat mai reținuți față 
de această specie literară. De 
la Maiorescu, ale cărui ÎN
SEMNĂRI ZILNICE sint o ex
tremă conciziune, la Ibrăilea
nu (dacă asimilăm ADELA și 
aforismele din PRIVIND VIA
TA creației subiective, auto
biografice), menționînd și di
versele confesiuni ale lui N. 
torga, memorial’stica lui E. 
Lovinescu sau volumul lui 
Blaga (HRONICUL Si CIN- 
TECUL VÎRSTELOR), nu 
putem oferi alte exemple ca
racteristice. Care ar fi totuși, 
după dv., maeștrii genului, din 
literatura universală ?

D. B.: Despre obiectivitatea 
memorialisticii se poate vorbi 
doar în măsura în care (și 
aci e o primă limită sau un 
prim prag al ei) memoria a 
păstrat nealterat adevărul viu. 
Al doilea prag este acela al 
sincerității cu care autorul 
respectă acest adevăr viu. In
tre cele două limite se află 
teritoriul doritei atitudini o- 
biective.

Scriitorii români s-au arătat 
poate mai reținuți față de a- 
ceastă specie literară. In mă
sura în care faptul e adevă
rat, cauzele pot fi mai multe. 
Poate și pentru că genul aces 
ca este al senectuții, și puțini 
sînt cei care vor să și-o recu
noască. Sau poate fiindcă, cei 
mai (mulți dintre scriitori și- 
le includ în proza lor, căreia 
tî da>< un caracter nemărtu

risit de autobiografie. (Proust 
a scris In căutarea timpului 
pierdut — un roman sau me
morialistică ?). Dacă, — luați 
ca mine la un interviu, acești 
autori ar avea să răspundă cu 
toată sinceritatea, — s-ar ve
dea că o parte covîrșitoare 
din proza românească este 
autobiografică, și cuprinde 
astfel senzații memorate prin 
ani, povestite în formă nara
tivă, nu memorialistică pen
tru a le da aspectul unei „cre
ații", adică a unei opere în 
care memorialistica și imagi
nația se asociază.

De aceea îmi este greu să 
apreciez care sînt maeștrii 
genului în literatura univer
sală. Firește că nu i-am ci
tit pe toți — și astfel s-ar 
putea să nu pomenesc pe cei 
mai general recunoscuți.

— Ecranul de obiectivitate 
pe care-l constituie totdeauna 
memoria, — ea furnizind mul
tiple posibilități de confrun
tare în vederea formulării u- 
nor aprecieri judicioase — o 

DEMOSTENE BOTEZ 
despre memorialistică, 

obiectivitate, reviste literare, 
eficiența literaturii

dată creat, cred că funcțio
nează la fel și atunci cind e 
vorba de contemporani. In 
consecință, lărgind cadrele 
discuției, v-aș ruga să ne spu
neți impresiile dv. de an
samblu despre poezia ultimu
lui deceniu; Nu credeți, to
tuși că o oarecare uniformi
zare a subiectelor (nu spun a 
tematicii) și a atitudinii lirice, 
uneori și a recuzitei poetice, 
amenință prea multe bune in
tenții cu uitarea ?

D. B.: îmi cer scuze, dar 
la aceste întrebări privind 
poezia și poeții contemporani, 
mă voi abține să răspund. In
dicația mea n-ar putea fi, în 
mod firesc, obiectivă, deoare
ce, fiind eu însumi poet, am o 
concepție personală despre 
poezie, și această idee pre
concepută constituie un crite
riu personal, iar nu o unitate 
de măsură universală.

— Se scrie și se tipărește 
prea multă poezie ? In momen
tul de față care considerați 
că e specia literară cea mai 
reprezentativă la noi ?

D. B.: A fost o epocă nu 
prea depărtată cînd această în
trebare trebuia să aibă un 
răspuns afirmativ, dacă ceea 
ce din punct de vedere tipo
grafic avea aproximativ un 
aspect aparent exterior de po
ezie. Mi se pare că acea epo
că de înflorire a imposturii a 
trecut. Cu toată dezorientarea 
ce domnea la un moment dat, 
în confuzia alimentată de o 
anumită critică, selecțiunea s-a 
făcut, rămînînd în catalogul 
literar cîțiva poeți de talent 
care au determinat o înnoire 
a poeziei, înnoire asupra va
lorii căreia este încă prea de
vreme să ne pronunțăm, de
și unii critici (netemători de 
ridicol), s-au grăbit să declare 
că poezia românească de abia 
acum s-a născut.

E greu de spus fără aparen
țe de părtinire, determinate 
de anumite reușite, care este 

specia literară cea mai repre
zentativă la noi, în prezent. 
Proza are, din generația de 
după 23 August 1944, necon
testat, reprezentanții cei mai 
talentați în momentul de față 
și care au realizat operele ce
le mai reprezentative ale epo
cii noastre, cu toate că acestea 
sînt mai prejos de posibilită
țile lor art stice. Și aceasta 
d>n cauză că, nevrînd să ră- 
mîie în urmă cu modernismul, 
preferă să scrie lucrări de spe
culații intelectuale artificiale, 
în loc de lucrări de un realism 
onest în stare să dea opere 
la înălțimea timpurilor noas
tre, din toate punctele de ve
dere excepționale: oameni, 
idei și fapte. Dar, ca și schim
bările meteorologice, aseme
nea opere se presimt. Socie
tatea noastră este în plină o- 
fensivă; nu se poate ca un 
flanc să rămîie în urmă. E 
adevărat că menținerea în 
front cere pași mari, dar nu 
a fost nicăieri în istoria ome
nirii o epocă cu adevărat

• — Puțini își recunosc senectutea.
• — Marile opere se presimt.
• — Epoca de înflorire a imposturii literare a trecut.
• — Critici netemători de ridicol.
• — „Angajarea scriitorului nu poate avea azi decît o singură mo

tivație interioară".
• — Vechea „Viață românească" și modernismul.
• — „Ar ii trebuit ca cineva să vadă lumina de entuziasm din

ochii lui Ibrăileanu !"
• — „O literatură bună se face cu scriitori, nu cu asociații".
• — Marele ideal al poporului.

mare care să nu fi produs 
și o artă pe măsură. E adevă
rat că poezia fiind mai mo
bilă, mai ritmizatoare, dă a- 
paren;a de a fi specia 1tera- 
ră cea mai reprezentativă. 
Dar Arghezi nu mai e în via
ță. Și apoi, opera lui acoperă 
o suprafață mult mai întinsă 
decît aceea în care a fost scri
să. De altfel, definitorie pen
tru literatura unei epoci mi 
se par a fi. în mod firesc, cu 
deosebire operele de proză.

— De-a lungul carierei dv. 
literare ați împletit pe-ma- 
nent, ca și alți creatori de re
nume, preocupările scriitoru
lui și cele ale publicistului. 
In ce măsură socotiri că par
ticiparea la dezbaterile de tdei 
privind actualitatea ajută scri
itorului ? E vorba, adică, nu
mai de o obligație civică sau 
ji de una direct profesională? 
(Unii au spus, de exemplu că 
gazetarul Cezar Petrescu l-a 
impregnat prea mult pe auto
rul romanului întunecare, pre- 
judiciindu-i, în parte, calită
țile prozei).

D. B.: Publicistica, în mă
sura în care cuprinde dezbate
rea asupra actualității mi se 
pare a fi aproape o necesitate 
pentru proza literară, cu con
diția de a nu se face o con
fuzie între ele și un aliaj ca
re să nu mai aibă calitatea 
specifică pură a nici uneia.

Pentru mine nu a fost și nu 
este nici o obligație civi
că, — ce se poate manifesta 
în multe alte feluri și acțiuni, 
și cu atît mai puțin una pro
fesională, ci pur și simplu, 
una umană. Insinuarea rela
tivă la proza lui Cezar Pe
trescu mi se pare nejustă. Da
că proza lui este impregnată 
uneori excesiv de ceva extra- 
literar, apoi este de locvacita
tea lui, de ritmul rapid al 
gîndirii sale, de bogăția cu
noștințelor asupra fenomene

lor din viață, de ingeniozita
tea asociațiilor de idei, de do
rința de a prezenta o imagi
ne justă a ansamblului vieții 
colective omenești, ceea ce 
ar putea fi denumit „o pu
blicistică refulată", — adică 
exact contrarul de ceea ce i 
se atribuie.

— Dacă angajarea scriito
rului are o motivație in pri
mul rind interioară, în ce mă- 
su-ă socotiți că revistele li
terare exprimă astăzi această 
realitate ?

D. B.: Mi se pare că revis
tele literare prea rar se o- 
cupă de asemenea subtilități 
cum ar fi sorgintea angajării. 
Și poate că e mai just să fie 
astfel, căci angajarea scriito
rului nu poate avea azi, în 
primul rînd, decît o singură 
motivație interioară care de
termină angajarea sa. Una 
singură, dar de o mare ele
vație etică.

— Ce ar trebui să facă re
vistele pentru a-și asigura o 
mai largă audiență și pentru 

a răspunde mai eficient și 
mai prompt cerințelor supe
rior-educative care le revin ?

D. B.: Să scrie literatură 
asa cum trebuie, nu să discu
te numai. făcînd la infinit 
teorii de „cu-n ar trebui scri
se", aducind în ajutor și o su
medenie de teoreticieni filo
zofi stră ni, mari amatori de 
obscurități care să încurce și 
mai rău o treabă bună, și să 
facă prozeliți în țările — „slab 
dezvoltate*.

Pentru a răspunde mai e- 
ficient și mai prompt cerin
țelor superior-educative care 
le revin, ar trebui să publice 
numai opere de-o înaltă va
loare artistică și într-un lim
baj accesibil tuturor. Eficien
te din punct ce vedere edu
cativ nu pot fi decît operele 
literare de valoare. (Adevăr 
.a la Palice*).

— Sinteți totdeauna mulțu
mii de .Viața românească" ? 
In ce măsură credeți că s-ar 
putea vorbi de o anumită con
ținu tale fin linia intențiilor 
yi a atitudinilor vis-â-vis de 
prezent) între actuala „Viață 
românească" și cea condusă 
de Stere și Ibrăileanu ? Ca
re a fast ponderea poeziei mo
derniste (PhUippide etc.) la 
.Viața românească" interbeli
că ?

D. B.: Cine spune că e tot
deauna mulțumit de ceea ce 
face, are motive justificate să 
fie totdeauna nemulțumit, da
că are un pic de exigență.

Despre o continuitate anu
mită, în linia intențiilor și a 
atitudinilor față de prezent 
între actuala „Viață româ
nească" și cea condusă de Ste
re și Ibrăileanu, nu poate fi 
vorba, căci vechea „Viață ro. 
mânească" nu era ca cea de 
astăzi o revistă marxist-leni- 
nistă.

Dacă din întrebare s-ar o- 
mite „față de prezent", atunci 
s-ar putea vorbi de o conti
nuitate de intenții și atitudini, 
exprimate clar în primul nu
măr de la apariția revistei în 
Cuvîntul către cititori, și apoi 
susținută în fapt prin întreaga 
ei colecție. Continuitate în in
tenția de culturalizare a ma
selor, în concepția asupra li
teraturii și eficienței ei, în 
rolul ei educativ, continuita
tea în atitudinea ei consecvent 
democratică, chiar dacă a 
greșit în mijloacele de a o 
realiza, și de a o concepe in
tegral.

Ponderea poeziei moderniste 
în vechea „Viață românească" 
a fost corespunzătoare cu pon
derea ei în ansamblul litera
turii noastre. Numai că, s-a 
avut în vedere adevărata poe
zie modernistă, nu volumul ei 
grafic. In unul din articolele 
sale, Ibrăileanu a fost foarte 
clar : publică orice literatură 
bună, fără idei preconcepute.

De altfel, în ultima parte a 
articolului „Caracterul specific 
național în literatura română", 
publicat încă în 1922, Ibrăi
leanu ocupîndu-se de „poe
zia nouă", — denumire sub 
care definește poezia moder
nistă, — și de problema er
metismului în poezie, pusă și 
atunci cu aceeași acuitate, 
dovedește o atitudine extrem 
de înțelegătoare și înțeleaptă, 
dînd chiar justificări judicioa
se așa zisului ermetism.

Scria astfel:
„Spunem, repetînd lucruri- 

spuse de atîtea ori cu ani în 
urmă (adică aproape în seco
lul al 19-lea) că dacă uneori 
„obscuritatea" este invincibilă 
căci se datorește felului în
suși de a concepe al poetu
lui — apoi, alteori, această 
„obscuritate" nu înseamnă de
cît nedeprinderea cititorului! 
cu forma și fondul unui poet 
nou și refuzul lui de a face 
oarecare sforțări de atenție".

„Un poet nou vine cu un 
fond nou și cu un stil nou. 
Dar fondul și forma sînt nu
mai două fețe ale aceluiași 
lucru, văzut din două puncte 
de vedere deosebite. Ceea ce 
este obscur în formă (vorbim 
de poeții adevărați) este obscur 
pentru că mi-i străin fondul, 
pentru că ceea ce spune poe
tul nu poate găsi ecou în su
fletul nostru, pentru că, cu un 
termen pedant dar just — nu 
avem cu ce percepe ceea ce 
spune el*.

Și mai departe, Ibrăileanu 
face o demonstrație strîns ar

gumentată cu „cazul Emines
cu".

Cine are o asemenea pozi
ție de critic față de poezia 
nouă și de obscuritatea unor 
poeți, nu a putut da poeziei 
moderniste, în revista pe care 
o conducea, altă pondere de
cît cea justă, corespunzătoare 
Valorii ei reale.

Ar: fi trebuit ca cineva să 
vadă lumina de entuziasm din 
ochii lui Ibrăileanu cînd a 
citit poezia „Clopotele" a lui 
Philippide ! poezie modernis
tă cu care debuta la revistă.

— Nu vreau să vă întreb 
ce părere aveți despre revista 
„Cronica", din scrupulul de a 
nu risca un răspuns exclusiv 
politicos. V-aș ruga, în schimb, 
să apreciați cit de rezuma
tiv activitatea literară ce se 
desfășoară astăzi la Iași. Ce 
i-ar trebui în plus, lașului ?

D. B.: lașul are azi două 
reviste literare și o editură. 
Deaj uns pentru a-și relua un 
loc de frunte în literatura ro
mânească de astăzi. Are și un 
posibil conducător literar de 
certă valoare, în Const. Cio- 
praga, — onest și sigur pe a- 
precierile sale de gust lite
rar.

Ce-i trebuie în plus ?
O concentrare a forțelor li

terare și intelectuale în jurul 
unei reviste reprezentative, 
l-ar trebui omului cu inițiativă 
și autoritate care să cristali
zeze în jurul său aceste forțe 
— căci forțe mi se pare că 
sînt destule. Dar pentru aceas
ta trebuiesc jertfite multe „a- 
moruri proprii".

Un specific literar, îl au de
ja revistele ieșene.

— In ce fel concepeți (la 
modul ideal) evoluția activi
tății Asociațiilor de scriitori 
din afara Bucureștiului ?

D. B.: O literatură bună 
se face cu scriitori, nu cu 
asociații de scriitori. Asocia
țiile să se facă în jurul unei 
reviste, în jurul unei acțiuni 
culturale de mari dimensi
uni.

— In locul clasicei întrebări 
de încheiere: „ce aveți pe 
masa de lucru" — vă rog să 
ne indicați dv. întrebarea ca
re vă frămîntă mai insistent 
și pe care ați vrea s-o puneți 
tinerilor scriitori de astăzi.

D. B.: Să aibă mîndria de 
a fi ei. Cu sinceritate. De a 
servi marele ideal al poporu
lui cu bună credință și efec
tiv, prin opera lor, nu numai 
formal, prin articole de ade
ziune.
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C
entenarul Ibrăileanu a prilejuit teoreticienilor. criticilor si istoricilor literari, numeroaselor publicații — între care, unele au dedicat numere integrale, de autentică, substanțială contribuție și valorificare — nu puține sinteze șl resin- teze, asupra gîndirii și activității marelui critic român. Au fost date la iveală noi documente, au fost subliniate la valoarea lor permanentă și, evident, contemporană — principiile profund progresiste, generoase, militantismul estetic al fondatorului „Vieții românești". Au apărut, cu acest prilej, studii și articole importante, reinterpretări a- șupra operei critice și literare a lui G. Ibrăileanu. A fost, desigur, pusă în discuție, în unele reviste accentuată chiar, gîndirea lui Ibrăileanu dedicată teoriei specificului național. Dar, după cum am constatat, nu a fost subliniată îndeajuns după părerea noastră, contribuția criticului ieșean la fundamentarea estetică a acestei teorii și — fapt mai important — vitalitatea ei în confruntare cu alte

Rememorări sociologice

IBRĂILEANU - SPECIFICUL NATIONAL 
$' IDEEA DE ECHILIBRU V

Căutînd să dovedească faptul că aportul cultural al unei țări, fizionomia ci intelectual-culturală, nu poate veni în contradicție cu cultura universală, că între acestea două poate să existe un proces de firească întrepătrundere, Ibrăileanu dezvăluia în fraze paradoxal de simple dar pline de conținut, expresia practică a specificului național : „Intr-o nuvelă sau un roman — adică In epopeea modernă — și în teatru, subiectul e luat din viața națională, excepțiile fiind rare, aproape curiozități" (...). „O bună parte însă din poezie, și anume cea lirică, nu are de dezvăluit realități obiective decît într-o mică măsură (aspecte de natură, farmecele femeii etc.), realități cu puțin ori fără nici un caracter specific național". (G. Ibrăileanu, „Studii literare", Ed. Tineretului, Buc., 1957, p. 37).In același context însă, marele Ibrăileanu revine cu disocierea importantă, precisă, că însăși „poezia — și mai a es cea lirică, cea mai înzestrată din speciile genului — exprimînd mal ales afectivitatea unui individ șl concepția lui de 

viață, e națională adesea numai întru atîta întrucit sufletul unui individ poartă pecetea poporului din care face parte" (Idem).Evident, Ibrăileanu continuă aceste disocieri, exemplificînd, evaluînd la greu lăți variate, diversele genuri literare care conțin sau prezintă prin ele însele trăsături specific naționale. Este demn să cităm și pasajul referitor la proză și mai explicit, poate decît cele de pînă acum : „Așadar, dacă poezia, cînd e foarte națională, e expresia sufletului unui popor, — proza, cînd e talentată e și expresia sufletului unui popor și oglinda vieții acestui po,.or. 
E, încă o dată, mai bogată in realități naționale (subl. n ), subiective și obiective" (idem, p. 38).O dovadă complementară că fondul istoric-social, politic și psihologic al operei de artă îmbracă forme, de asemenea, specifice, ele însele de mare importanță în reconstituirea epocii, este că — și de aceea folosim tot un exemplu al lui Ibrăileanu — proza, ^romanele", de pildă, ale lui Bolintineanu nu sînt comparabile prozelor sau teatrului lui Alecsandri, din punctul de vedere al conținutului lor.I'. adevărat, și forțele lor creative sînt diferite, dar influența prea mare a romantismului francez ,.de mîna a cincea" (G. I.) la Bolintineanu, atinge— aș spune —eposul original al romanelor sale și lasă indirect în penumbră, orice specificitate națională. Romanele lui ar putea fi comparate din acest punct de vedere cu, de pildă', „Paul et Virginie", sau chiar cu siroposul „Gra- ziella" al lui Lamartine, cn vogue pe vremea lui Bolintineanu. Oricît s-ar strădui un cercetător să caute valențele specifice ale națiunii franceze, imagini caracteristice sufletului galic, în romanele de acest soi, nu va reuși, evident, deoarece ele seamănă perfect — muta- tis mutandis — cu „Daphnis și Chloe" sau „Tristan și Isolda", adică înfățișează un epos și o efervescență lirică și erotică similare, asupra cărora nici factorul psihologic-național, nici cel istoric-geografic nu au operat deosebiri esențiale care să le confere ceea ce numim originalitate. De altfel, â pro- pos de acest cuvînt, Ibrăileanu substan- ția noțiunii de originalitate și de scriitor original, ceva din ponderea națională, din caracterul specific național,care trebuie să stea la baza operei deartă. Că așa stau lucrurile la Ibrăileanu, o dovedește, printre altele, șiarticolul excesiv de patern, de o exagerare, am zice, de castă poporanistă și nu fals intențională sau neștiințifică, dedicat lui Spiridon Popescu, autorul lui „Moș Gheorghe la expoziție" și al „Rătăcirii din Stoborani". Două nuvele- povestiri, realiste; care însemnau în viziunea lui Ibrăileanu o echivalență- practică fără egal . a ideilor poporaniste.După înșiruirea tuturor meritelor prozatorului, criticul conclude : „A-ceasta este originalitatea d-lui Popescu" (apud : Al. Piru „Opera lui Ibrăileanu" ESPLA, Buc.. 1959, p. 37).Adevărul este însă că Spiridon Fo- pescu a dat o tentă realistă celor două povestiri ale sale, nu fiindcă a avut în minte sic ct simplîciter o rețetă poporanistă, cum se înșela puțin Ibrăileanu, ci pentru că a înfățișat, pur și simplu, țăranul român și ’ lumea lui așa cum Ie-a cunoscut Intr-o epocă zbuciumată de episoade triste, fulminante (sîntem în plină răscoală x 1907).Tot așa, Ibrăileanu considera cu o- nestă bunăvoință dar nu fără oarecare patimă, că scriitori ca O. Goga. Mihail Sadoveanu, Șt. O. Iosif, A Vlahuță și chiar Panait Cerna sînt neaoși popora- niști. Ceea ce rămîne adevărat încă în bio-bibliografia scriitorilor pomeniți, este că ei au datorat — în măsură variabilă — o bună parte din publicitatea lor, paternei reviste mecenale „Viața românească" și modestului ei neobosit îndrumător, Ibrăileanu. In plus .opera acestora reflectă, de asemenea, diferentiaț, realități românești care, transferate artei, conțin numeroase trăsături specific naționale.Prin intermediu) multor articole publicate în revista iaceasta, Ibrăileanu va continua să laude „geniul necunoscut"— poezia populară — și să îndemne la 

o „literatură de inspirație specifică, originală" (cf., Al. Piru, op. cit, pp. 40—42).Ibrăileanu reformula aceste îndemnuri într-o perioadă în care, dispersia formelor poetice moderne și moderniste îi crease aprehensiuni cu privire la soarta poeziei. Articolul „Poezia nouă", pub.icat în numărul din iunie 1922 al „Vieții românești", cuprinde foarte larga definiție a „noii" poezii, și implică atitudinea fermă a criticului față de arta, de poezia care — opuse con- cepții.or lui despre comunicabilitate cu publicul larg — îndepărtează prin limbaj, prin compoziție, de o priză directă cu un cititor colectiv.Prin acest cititor colectiv, mentorul „Vieții românești" înțelegea, fără ocolișuri,_ poporul. Spuse prea ferm, așezate în balanță cu dreptul — unanim aprobat azi — ca un creator să apeleze Ia orice formulă stilistică, dar să nu evite condiția mesajului, a ideii de translingvistic, propunerile lui Ibrăileanu ar putea intriga astăzi prin directi- tatea lor neconcesivă. Poate că nu în- tîmplător — faptul ar merita studiat — Ibrăileanu republică, în același an (1922), magistralul său studiu „Spiritul critic în cultura românească". („Viața românească", S. A ). La prima vedere s-ar părea că noile oninii ale istoricului literar, de după război, contravin unora exprimate cu ani- în urmă, în epoca zorilor „Vieții românești".Lucrurile nu stau însă așa. In capitolul I al „Spiritului critic...“, G. Ibrăileanu ischițează etapele,i „momentele i introducerii cblturi ^pbsgne'f )âl noi și,■ mai încolo1, J- îh' capitblUl firîedfât —urmărește diagrama curentului latinist începînd cu Moldova secolu ui al XVII- lea, continuînd cu Transilvania (sfîr- șitul secolului al XVII-lea) și de la a- cestea, înapoi, din nou în Muntenia și Moldova, unde latinismul a înregistrat manifestări sensibil diferențiate. Cu a- ceastă ocazie, Ibrăileanu condamnă e- xagerările și, în strictă legătură cu curentul latinist, dezvăluie prezența pozitivă, dar și unele exagerări, nocive pentru cultura română. ale curentului francez. Se poate face o comparație între atitudinea veche și cea nouă, manifestată. de data aceasta, în poezie ? Mai mult sau mai puțin. Lucrurile nu s-au schimbat esențialul dar au apărut aspecte noi intelectuale și o teribilă, aproape imprevizibilă și, în orice caz, greu definibilă diversificare literară, nu atît pe genuri, cît pe școli, mișcări și curente a căror atmosferă s-a difuzat mai rapid în Europa deceniului al treilea al secolului nostru. Așadar, în timp ce expresonismul german amurgea, futurismul, impresionismul și dadaismul se manifestau din plin și se pregăteau să se reverse în suprarealismul lui Breton. Nu mai tîrziu de 1924, și cu doi ani mai devreme. Ibrăileanu rămî- nea adeptul declarat al poeziei clasice, care să exprime realități naționale „ale noastre", și nu „senzații", deoarece a- cestea nu pot avea----tale quale ! — uncaracter național. Există însă o afectivitate națională ; fiecare popor este depozitarul unei psihologii deosebite, o idee logică, de un adevăr peren, la care criticul nu vrea să renunțe și nu renunță atît de ușor.Dar, în condițiile unui progres intempestiv ca acela al secolului nostru, fapt sesizat de Ibrăileanu încă din 1928 (v. art. „Modă și originalitate" — „Via- • - ța românească", ian. 1928), specificul național, care nu va dispărea niciodată, „se împuținează" obligatoriu. Dînd acest răspuns eufemistic, căruia, azi, îi putem găsi o ușoară tentă umoristică, Ibrăileanu se înscrie, de fapt, în cercul unor polemici, mai precis în contra sincronismului, deja cu mulți adepți, al lui E. Lovinescu.Dar azi, după atîtea decenii, cînd am „văzut" cu proprii noștri ochi, că atît sincronismul cît și teoria specificului național, sînt legi deopotrivă de dialectice și adevărate și care nu se exclud reciproc, nu cumva trebuie să mulțumim celor doi corifei fiindcă ne-au oferit, două căi opozite, care, îngroșate ideologic, nu au dreptul Ia viață separată, ci numai într-o echilibrată osmoză ? Cînd sincronismul ne duce la exagerări, specificul național ne invită din nou la albia bunului simț, cînd ne-am coborît excesiv — cu ani în urmă — în îmbrățișarea singulară a acestuia (a specificului), am revenit la suprafață grație redescoperirii ideilor lovinesciene, a „cohabitării", a transferurilor estetice. Ibrăileanu și Lovinescu ne-au oferit această balanță pentru a o folosi și. după atîtea avataruri, nu avem dreptul să mai respingem niciodată, în viitor, cupa înțelepciunii.Aceasta este, de fapt, și motivul pentru care estetica noastră contemporană preia cu gratitudine de rigoare miezul de inestimabilă valoare a teoriei specificului național a lui Ibrăileanu și, in confruntarea acesteia cu sincronismul lovinescian. refundează pe un teren vital, autentic, nesfîrșita frumusețe a negării negației. Idee, în fond, de înaltă ținută sociologică, anume că două regații dau o afirmație și, deci, un echilibru. Ceea ce, revenind la subiectul nostru, ne trimite la constatarea intelectual-optimistâ că spiritul românesc respinge moda și, din acest punct de vedere, este, dacă nu superior, cel puțin egal altor națiuni literare contemporane care detronează, întronează ș.a.m.d. Dar nu este acesta un semn al maturizării unui nou spirit critic, socialist și, indirect, o replică de mare demnitate peste timp la marea carte a celebrului critic? Nu este un semn real al vitezei noastre de evoluție, înspre fundarea teoretică și practică a unui nou spirit critic, contemporan? Căruia critica, estetica, sociologia literară de azi (cîtă este) au chemarea — credem — să-i dedice lucrări mai adînci. Și, înainte de toate, sâ-1 definească.
CONSTANTIN CRIȘAN

documente

CERCETĂRI ALE LUI
EMIL RACOVIȚĂ IN MOLDOVA

Marele savant român de renume mondial. Emil Raco- viță, originar din județul Vaslui, a întreprins deseori numeroase acțiuni de cercetare a florei și faunei Moldovei, consemnînd rezultatele în diverse lucrări științifice.Pasiunea pe care acest savant o punea în întreaga sa activitate a constituit motorul principal al cercetării de înaltă ținută științifică, ceea ce a finalizat rezultate de o excepțională însemnătate în știința românească și universală. In scopul bunei reușite a cercetărilor întreprinse, tmil Racoviță antrena deseori, alături de membrii familiei sale, și alte persoane care-i puteau oferi un sprijin efectiv.Publicăm mai jos textul unei scrisori pe care renumitul savant o adresa cărturarului G. T. Kirilcanu in scopul obținerii unui sprijin pentru buna desfășurare a activității sale25 iunie, 1928Stimate domnule ChirileanuAi o așa de bine stabilită, și de meritată reputație de om îndatoritor îneît am să abuzez și eu de această rețioa- să însușire cu următoarea rugăminte : wDe la 15 iulie și pînă la 20 septembrie mă „ascuțT?" în casa părintească de la Șoronești (Jud. Vaslui) ca să mai pot redacta ceva, nesupărat de nimeni și chiar nici de poșta zilnică. Pe lîngă „redactare" mai fac și „cercetare* * asupra fluturilor, ciupercilor și endogeelor, adică gîzelor mărunțele ce locuiesc în pămînt. Un foarte- bun teritoriu de „vînat" aceste lighioaie necomestibile (excepție pentru o parte din ciuperci care nu sînt cele mai interesante) este codrul Dobrovăților, domeniu (...), la două ore cu trăsura de la Șoronești ; cîteva prea scurte expediții m-au convins de bogăția acestei localități în cele cercetate de mine.
teorii șl ipoteze ideologice mai mult sau mai puțin, opozite sau complementare. Printre acestea de pildă, „legislația" sincronismului datorată pontifului „Sbu- rătorului", — teorie estetică deopotrivă Interesantă și valabilă — atîta timp cît nu este exagerată, îngroșată în esența ei practică, adică în forma ei de aplicare la peisajul literar de ieri, de azi, de mîine... O astfel de confruntare peste timp, ni se pare azi, în condițiile unei maturități și diversificări mereu mai ădînci a culturii noastre socialiste, profund necesară și — am spune — extrem de utilă în peisajul amplu al dezvoltării specifice a ideologiei noastre spirituale, artistice, literare.In cele ce urmează, ne-am gîndit, deci, la abordarea sinceră, sine ira ct studio, a acestei confruntări, pornind de la contribuția celor doi mari critici - in formularea qelor două teorii : specificul național și sincronismul, de la statutul greutății lor specifice în structura vieții literare, de la eroarea aplicării u- neia prin excluderea alteia, fapt care, privit sociologic, se mărturisește ca o dovadă de imaturitate ideologică.Rememorînd o sumă de cercetări, nu ne propunem o descoperire ci, — o spunem dintru început, — o subliniere, prin fapte unanim punoscute, a unei idei. A unei idei de echilibru, de cumpătare în care viața, activismul prolific, fără precedent al ideologiei noastre socialiste, principiile și indicațiile adînc orientative ale conducerii P.C.R., personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne-au învățat să credem. Și mai ales, că trebuie să le aplicăm.

Deși tînără, cultura română înfățișa, în clipa apariției Iui G. Ibrăileanu pe harta literaturii române, un tablou destul de bogat pentru o analiză critică, pentru un spirit critic, înzestrat cu exigențe moderne, așa cum a fost în fapt fondatorul „Vieții românești". Așa cum ni-1 impun portretul și, evident, concluzia formulată în recentul și pertinentul studiu al lui M. Drăgan din fruntea „Campaniilor" apărute într-un moment fast, intelectualmente fast — centenarul ma- reluL_c^iș^__..____._________ , ______f Dar cînd se naște mai temeinic spiritul critic și cînd specificul național devine un termen de ideologie estetică 
in cîrhpul culturii noastre, acestor probleme le răspund în afară de „Spiritul critic...“, apărut — cum se știe — în 1909, mai multe studii ale criticului ieșean, publicate la „Viața românească" iau adunate în volum, înainte și după primul război mondial.I Cristalizată aproximativ o dată cu fundarea teoretică a poporanismului, teoria specificului național în artă. în literatură, datorată lui G. Ibrăileanu, în trecut prezentată în nedreapta vecinătate și chiar ca o sumă de principii colaterale curentului menționat, este, în fond, un marcabi] pas înainte spre formularea modern-științifică a acestei no- fâuni. Noțiunea care cohabitează în timp și are dreptul la eternitate, evident, cel puțin la fel dc mult ca și teoria sincronismului lovincscian. Orice exagerare pe această temă este o erezie ; cei care, fnai de mult sau acum, încearcă o excludere a unei idei prin alta și, implicit, O detronare a unui nume prin altul, dial „modern", dovedesc o atitudine, repet, imatură, un amatorism inconoclas- tic ușor.; Dar, lăsînd paranteza, să amintim că, fncă sub numele de Cezar Vraja, cu ca
re Ibrăileanu semna primele sale articole, istoricul literar ieșean a insistat asupra „caracterului național" al poe- giei populare pe care, de altfel, o va Recomanda mereu ca punct de plecare pentru reprezentanții poeziei culte. Recomandarea avea, desigur, la bază ideea de mare valoare, și astăzi, în esență țalabilă, că ^devărata literatură trebuie 
Să aibă un caracter popular. Sînt opi- riii exprimate de Ibrăileanu încă din J894. în articolul: „Literatura pentru popor" în care criticul — pe atunci în- Că foarte tînăr — propunea ca aceasta (literatura) să răspundă unei funcții, u- nei valori educative.

Dar ca să pot face treabă serioasă trebuie multă muncă de dimineață pînă în sară și o instalație rudimentară dar indispensabilă. Am acum „ajutoare", cum să zice la noi în Moldova : trei băieți (20, 19 și 17 ani) zdraveni, care știu să alerge iute, să sape adînc cu hîrlețul și să poarte poveri în spinare ; mai ajută șl nevasta, îneît sîntem cinci la treabă.Aș dori să știu deci următoarele :1, — E dispusă administrația, domeniilor, să-mi puie la dispoziție la finele lui iulie și începutul lui septembrie, pe maximum patru sau cinci zile în fiecare dată, două camere, una pentru mine și nevasta și alta pentru cei trei băeți (pentru ei, trei saltele pe podele e perfect deajuns).2. — Putea-voi dispune de o rudimentară ; bucătărie, ca o servitoare a mea să ne facă mămăliga, borșul, ochiurile și friptura de pui zilnică după datina, moldovenească?NOTA BENE. — Pat pentru soție, masă de lemn pentru lucru și mîncare, scaune și un lavabou e, tot ce-mi trebuie, căci sîntem „exploratori" și mergem Ia Dobrovăț să „lucrăm" și nu să petrecem ; ne ducem, acolo să facem „murdării" cu țărînă, apă, ciuperci, dihănii etc. și nu să asistăm în frac la sindrofii. Am refuza deci o ospitalitate prea princiară incompatibilă cu scopul nostru.Administrația domeniului are camere libere la Dobrovăț și în sat e foarte greu să găsești gazdă pentru cinci inși.Te rog deci să sondezi oficios pe cei în drept să hotărască dacă sînt dispuși să-mi acorde cele cerute mai sus, sau dacă văd inconveniente, în acest caz aș căuta o altă soluție.Dacă „sondarea" dă rezultate favorabile te rog să mă lămurești cui să adresez cererea oficială și directă.Mulțămindu-ți anticipat și scuzîndu-mă că-ți pricinuiesc pierdere de vreme, te rog să mă crezial D-tale devotat E. G. RacovițăConsiderăm, pentru a vedea prestigiul de care savantul Racoviță se bucura în rîndurile oamenilor de știirtă/fii cultură din patria noastră, precum și sprijinului loî^ că este binevenită și publicarea în continuare a răspunsului cărturarului G. T. Kirilcanu la rugămintea savantului ’).
•Mult Onorate Domnule Racoviță,Am primit scrisoarea Dv. din 25 c. și sînt fericit că am ocazia să îndeplinesc un mic serviciu față de unul dintre marii noștri oameni de samă, pe care-i mai avem.Am făcut „sondagiile"2) necesare și m-am încredințat că se vor lua măsuri pentru ca să aveți toate înlesnirile în ceea ce privește șederea Dv. la Dobrovăț și cercetările științifice pe care le urmăriți acolo.Pînă la 10 iulie vă voi scrie amănunțit ce măsuri s-au luat în această privință. Al. Dv. devotat G. T. Kirileanu28 iunie, 1928

1 Ambele scrisori se află în arhiva Muzeului de literatură a Moldovei din Iași.2 Toate sublinierile din textele scrisorilor aparțin autorilor.
D. VACARIU



centenar

EXEMPLUL LUI I. C. FRIMU
Se împlinesc o sută de ani 

de la nașterea lui Ioan C. Fri
mu, al cărui nume s-a înscris 
la loc de cinste în istoria miș
cării muncitorești din țara noas
tră. Lumina zilei a văzut-o pe 
meleaguri moldovenești, la Bîr- 
zești, în ținutul Vasluiului. Se 
trăgea dinir-un neam vechi, ră- 
zășesc și mediuf în care și-a 
petrecut copilăria a pus o am
prentă puternică asupra perso
nalității sale : bun simț, ome
nie, chibzuială, seriozitate și 
statornicie, — trăsături care, 
de-a lungul anilor, s-au îmbo
gățit cu experiența luptei re- 

■voluționare de militant prole
tar.

Și-a început de timpuriu, la 
12 ani, viața de muncă, tru
dind din greu pentru a-și cîș- 
tiga existența. Lucrează la Iași 
și Vaslui. In Iași face cunoștin
ță cetei ișcarea socialistă, dove- 
dincu.-^e un cititor pasionat și 
pătrunzător al literaturii socia
liste, facîndu-se cunoscut ca u- 
nul care înțelege și tălmăcește 
în grai popular, celor din jur, 
articolele și broșurile citite. 
După stagiul militar vine la 
București, se angajează la o 
fabrică de tîmplărie și se în
cadrează în mișcarea muncito
rească din capitală.

în țară aveau loc însemnate 
transformări social-economice. 
Industria și relațiile de pro
ducție care se dezvoltau con- 
tinuu aveau drept corolar, o 
dată cu intensificarea exploa
tării, și creșterea numerică a 
clasei muncitoare. în acest me
diu se răspîndeau ideile socia
liste, munciitorii ce luau cu
noștință de ele se ridicau la 
luptă pentru drepturile lor.

Pentru I.C. Frimu, mișcarea 
muncitorească a devenit un țel 
căruia i-a închinat toate pute
rile sale. Crearea în România, 
în 1893, pentru prima dată, a 
unui partid propriu al munci
torilor, a reprezentat pentru 
proletariatul român, pentru via
ța politică a țării, o dată deo
sebită. I.C. Frimu, neobosit și 
entuziast, desfășura o intensă 
activitate, militînd pentru răs- 
pîndirea largă a ideilor socia
liste. în același timp se instru
ia, compara cele citite cu ex
periența de viață, își punea în
trebări și căuta răspunsuri la 
numeroasele probleme pe care 
le ridica practica zilnică. A- 
turriL cînd așa-numiții „gene
roși "’au părăsit, în 1899, Parti
dul Social-Democrat al Munci
torilor din România, antrenînd 
prin aceasta lichidarea partidu
lui, Frimu s-a aflat printre a- 
cei care puteau prelua ștafeta 
pentru a duce mișcarea mai de
parte.

I. C. FRIMU ÎN VIZIUNEA CONTEMPORANILOR SĂI

Parte înaintată a proletaria
tului, militanții revoluționari ca 
I.C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, 
M. Gh. Bujor, Al. Constantines- 
cu și alții au desfășurat o am
plă activitate pentru refacerea 
mișcării muncitorești din Româ
nia. Clubul din București, în 
fruntea căruia se află acum — 
în pragul secolului XX — I.C. 
Frimu, devine, practic, un cen
tru al mișcării muncitorești din 
România, care se îngrijește de 
păstrarea forțelor rămase, men- 
ținînd nestinsă conștiința con
tinuității luptei. Frimu, care își 
începuse activitatea publicisti
că încă din 1892, este prezent 
acum cu articole care vădesc 
un bun mînuitor al condeiului.

în acești ani, el arată o forță 
de muncă impresionantă și ca
lități deosebite de organizator, 
dublate de o vie perspicacitate 
politică. Cutreieră fără răgaz 
cartiere'e capitalei, întreține co
respondență cu socialiștii din 
alte centre, face o intensă pro
pagandă. Lipsit de mijloace ma
teriale care să asigure desfă
șurarea muncii politice, Frimu 
se angajează casier-secretar ’a 
societatea de ajutor reciproc 
,Munca“, unde adăpostește și 
„zestrea*  partidului — biblio
teca și drapelul — salvate cu 
multă greutate.

Cugetînd la premisele și sar
cinile dezvoltării mișcării, el 
ajunge la concluzia că obiec
tivele esențiale care puteau fa
ce ca proletariatul să-și înde
plinească în societate rolul ce 
i se cuvenea erau organizarea 
profesională pe principiul lup
tei de clasă și refacerea parti
dului politic al muncitorilor. 
Este cunoscută contribuția lui 
I.C. Frimu la reorganizarea 
sindicatelor, începînd cu cel al 
timplarilor din București — 
constituit sub președenția sa, la 
cercul «România muncitoare**  — 
în februarie 1905. Larga și ra
pida răspîndire a organizării 
sindicatelor, creșterea conștiin
ței și combativității muncitori
lor, impuneau crearea unor or
gane de conducere. La confe
rințele sindicatelor și cercu
rilor socialiste, I. C. Frimu par
ticipă activ și insuflă și altora 
dinamismul și entuziasmul său. 
în timpul și după răscoalele ță
rănești din 1907, I. C. Frimu 
condamnă atrocitățile sîngeroa- 
se ale statului burghezo-moșie- 
resc, demască disensiunile me
nite să abată atenția opiniei 
publice de la adevăratele cau
ze ale răscoalelor și avertizează 
împotriva măsurilor prin care 
autoritățile tindeau să foloseas
că reprimarea țăranilor pentru 
a intimida și teroriza pe mun
citori.

După ani de muncă suprao
menească, de mare tensiune, 
Frimu are mulțumirea de a des
chide, la 31 ianuarie 1910, con
gresul de reconstituire a par
tidului muncitoresc, „continua
rea vechei mișcări sau mai bi
ne zis a vechei idei socialiste**.  
Reconstituirea Partidului Social- 
Democrat i-a dat noi forțe lui 
Frimu. își continuă activitatea 
cu aceeași nestăvilită energie, 
începînd din 1911 candidează de 
cîteva ori în alegerile parla
mentare, declarând mai tîrziu: 
„Candidaturile noastre n-au 
fost fixate în vederea reușitei, 
nimeni n-avea naivitatea s-o 
creadă, dar au fost candidaturi 
de propagandă, de educație ce
tățenească și de democrație"*,  
căci el socotea că partidul mun
ci terii or avea o dublă sarcină: 
■Să fie și avangarda democra
ției și apărătorul proletariatu
lui*.

în calitate de secretar al Par
tidului Social-Democrat, Frimu 
intră în legătură cu mișcarea 
muncitorească internațională. Nu 
s-au păstrat prea multe docu
mente, dar cele rămase atestă 
acest lucra. în arhivele jandar
meriei din Odesa, de pildă, a 
fost găsită traducerea în limba 
rasă a unei scrisori adresate 
de Lenin lui I.C. Frimu, soli- 
citîndu-1 să intervină în spriji
nul a doi emigranți politici 
ruși, arestați de autoritățile ro
mânești.

Izbucnirea primului război 
mondial imperialist a pus pro
bleme de importanță vitală în 
fața poporului român, a miș
cării socialiste și muncitorești. 
I.C. Frimu participă activ la or
ganizarea și desfășurarea nume
roaselor acțiuni care au antre
nat mase mari de muncitori 
înpotriva războiului. Intrarea 
României în război, înfrîngeriJe 
suferite, retragerea în Moldova 
au adus mari suferințe popu
lației țării. Frimu a rămas în 
Bucureștiul ocupat încercînd — 
ca și altădată — să păstreze 
continuitatea mișcării, în ciuda 
interzicerii ei legale. Sub ocu
pație, este supus la o strictă su
praveghere, la șicane și perse
cuții. în toamna anului 1918 
reușește să plece în Moldova 
neocupată. Aici merge la Iași, 
Galați, Pașcani, Roman. Arhi
vele poliției secrete ne oferă un 
exemplu de urmărire neîntre
ruptă a lui Frimu în timpul șe
derii acestuia la Iași. Rapoar
tele agenților se succed, cu in
dicarea celor mai neînsemnate 
amănunte. La Roman este a- 
restat, brutalizat și umilit. După 
22 zile de arest arbitrar este

dus, la începutul lunii decem
brie, la București. Capitala cu
noștea în acele zile o eferves
cență revoluționară nemaîntîl- 
nită pină atunci. La 13 decem
brie, autoritățile au întreprins, 
după cum se știe, un criminal 
atac împotriva muncitorilor. 
Fruntașii mișcării socialiste, 
printre care și I.C. Frimu, au 
fost arestați și supuși unui tra
tament neomenos. în urma 
schingiurilor, organismul lui 
Frimu, șubrezit de privațiunile 
războiului și de regimul inchi
zitorial de la Roman, nu mai 
rezistă tifosului contractat în 
închisoare, și omul se stinge în 
seara zile de 6/19 februarie 
1919, cu gîndul mereu la idea
lurile cărora le-a închinat via
ța, așa cum mărturisește mesa
jul trimis din închisoare, cu cî
teva ore înainte de moarte.

încetarea lui din viață a im
presionat profund pe muncitori 
și întreaga opinie publică. Ni
colae Iorga scria despre Frimu 
că a fost un ,om statornic în 
vederile sale, camarad credin
cios al celor care au luptat ală
turi de dînsul, om de treabă**,  
care „merita stima adversari
lor**.  Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, care l-a cunoscut în
deaproape și l-a apreciat mult, 
declara într-un articol: ,De ci
te ori, departe de țară, mă gîn- 
deam la mișcarea socialistă din 
România, de atîtea ori îmi a- 
părea în fața ochilor Frimu... 
Și de cîte ori mă gîndeam la 
Frimu (—), de atîtea ori ve
deam mișcarea socialistă din 
țară.. .**.  Toate mărturiile con
temporanilor săi îl prezintă pe 
Frimu ca pe o personalitate lu
minoasă a mișcării noastre mun
citorești din primele două de
cenii ale secolului.

Exemplul său ne învață mo
destia, setea de cunoaștere, ne
încetata căutare, devotamentul 
pentru cauza clasei muncitoare 
și a progresului.

Idealurile în care Frimu a 
crezut neclintit și cărora le-a 
închinat viața pînă la ultima 
suflare au devenit astăzi reali
tate prin strădania poporului 
angajat ferm pe calea deschisă 
de socialism.

DAN BARAN

ROMANTISMUL
Șl FOLCLORUL

(Urmare din pag. a 8-a)

terea, ca mișcare literară, a lipsit din dez
voltarea literaturii române, aceasta n-a pier
dut niciodată contactul cu sursele populare 
și cînd a ajuns să dea creații artistice ori
ginale de o valoare înaltă, literatura româ
nă a păstrat un caracter popular. Este pri
ma caracteristică izbitoare în evoluția ei 
de-a lungul secolului al XIX-lea și al XX- 
lea*.

Faptul că literatura română, de la ori
ginile ei și pînă în contemporaneitate, a fost 
permanent regenerată și dinamizată de crea
ția populară, este un adevăr unanim recu
noscut, axiomatic. Titu Maiorescu sublinia : 
„Astăzi pot constata că partea lirică a vie
ții poporului a fost cea mai roditoare în 
dezvoltarea ulterioară a literaturii noastre 
culte, îndeosebi pentru Eminescu și, prin 
mijlocirea lui, pentru urmașii săi**.  Tot ast
fel, G. Ibrăileanu releva că „în meritele 
poeziei culte, partea celei populare e imen
să, pentru că poezia cultă nu e altceva 
decît evoluția poeziei populare*.  Desigur, 
mărturiile în această direcție sînt extrem 
de numeroase, datorate nu numai criticilor*  
și istoricilor literari, ci și scriitorilor înșiși. 
De pildă, Ion Pillat recunoștea că „poezia 
populară e o tradiție și un izvor de reînvie
re. Fiecare generație de la Alecu Russo și 
Alecsandri, de la Eminescu și Creangă, de 
la Coșbuc și Vlahuță, de la Goga si Iosif 
pînă la generația de azi, a deslușit din co
moara tot pierdută și mereu regăsită a ver
sului popular o nouă îndrumare și un sens 
nou poeziei românești*.  Chiar și în peri
oada interbelică, în care poezia noastră se 
ridică la nivelul poeziei europene, sub înrîu- 
rirea noilor orientări moderne, acțiunea fer
tilizatoare a folclorului nu sucombă, ci, 
dimpotrivă, află căi mult mai subtile și 
mai profunde de pătrundere în substanța 
organică a liricii și, în general, a literaturii 
române din această perioadă. In 1936, cer- 
cetînd „zăcămintele folclorice în poezia 
noastră contemporană**.  Al. Dima demons
tra că avem „o poezie sincronizată european, 
dar căreia nu-i lipsește — în același timp — 
boarea peisajului local, a climei noastre 
sufletești, a clocotului de viață românească 
ce și-a găsit fireasca expresie în variatele 
forme ale credințelor, obiceiurilor și lite
raturii noastre populare*.

Răsfrîngerea folclorului asupra literaturii 
române culte, începută cu Dosoftei și loan 
Neculce, nu devine o acțiune conștientă și 
organizată decît spre sfîrșitul primei jumă
tăți a veacului al XIX-lea, după 1830, în e- 
poca de pregătire și înfăptuire a revoluției 
de la 1848. Este epoca de afirmare a idea
lurilor de dreptate și libertate socială, de 
unitate și independență națională. Senti
mentul patriotic al afirmării naționale, ma
nifestat în literatură în primul rînd prin 
cunoscutul program al revistei „Dacia lite
rară*,  din 1840, a lui Mihail Kogălniceanu, 
fundamentarea științei noastre istorice, în
deosebi prin lucrările lui Nicolae Bălcescu, 
interesul tot mai accentuat și mai sincer fa
ță de soarta țărănimii, care se confunda cu 
însuși poporul român, năzuința de a crea o 
literatură originală care să reflecte reali
tățile naționale, au constituit cauzele prin
cipale care au determinat orientarea scrii
torilor epocii spre creația populară.

Mulți dintre scriitorii reprezentativi ai 
acestei epoci, formați din punct de vedere

„Nalt, cu statură puternică cu trăsăturile 
feței săpate adine, viguroase și expresive, 
originea moldovenească a tovarășului F ri- 
tiu se vede cale de o poștă. E destul să-l 
>uzi o dată vorbind de la tribună. Sfătos 
ca un moșneag, glumeț ca un unchiaș iubi
tor de snoave, liniștit în momentele cele 
mai agitate, îndrăzneț cînd trebuie, cama
radul Frimu pare, între muncitorii lui din 
partid și din sindicate un bunic înconjurat 
de copii și nepoți.

N-aș putea să concep mișcarea socialistă 
românească fără dînsul....

Căci mai înainte de toate, ceea ce e de ad
mirat în sufletul și inteligența acestui mun
citor e judecata lui limpede și cumpănită 
și dragostea admirabilă, sălbatică pe care 
o poartă mișcării socialiste. Nimic nu-1 
descurajează, nimic nu-I infringe. Nu l-am 
văzut niciodată dezamăgit și învins, nici 
chiar în închisoare".

N. D. COCEA
(,Facla" din 12 februarie 1911)

„De cîte ori, departe de țară, mă gîndeam 
la mișcarea socialistă din România, de 
atîtea ori îmi apărea înaintea ochilor Fri
mu. Și de cîte ori mă gîndeam la Frimu — 
și mă gîndeam atît de des, ne lega doar 
nu numai solidaritatea socialistă, dar și o 
prietenie caldă de 20 de ani — de atîtea 
ori vedeam mișcarea socialistă din țară.

Atît de mult s-a identificat Frimu cu 
mișcarea socialistă de la noi că nu te poți 
gîndi la unul, fără ca înaintea ochiului su
fletesc să nu apară cealaltă...

Calitățile sufletești puțin comune ale 
lui Fr mu, au făcut din Frimu un mare 
socialist. Iar faptul că el era lucrător, un 
lucrător ce vorbea lucrătorilor, un lucră
tor care pricepea și s’mțea așa de bine 
psihologia maselor populare, acest fapt se 
înțelege a contribuit mai mult ca influența 
Iui asupra maselor muncitoare să fi fost 
așa de mare"

C. DOBROGEANU-GHEREA
(„Socialismul" din 19 februarie 1920).

„O strinsă prietenie ne-a legat....
Se poate spune că Fr.mu a fost unul 

din principalii factori care au întemeiat 
actuala mișcare sindicală și socială.

In noua mișcare socialistă, Fr.mu a ju
cat un rol preponderent prin ascendentul 
de care se bucura in fața tovarășilor săi, 
prin judecata lui dreapta, prin spiritul său 
cumpănit, prin ideile lui."

IOSIF NADEJDE-ARMAȘU
(„Izbînda" din 9 februarie 1919)

„Pomenirea omului de înaltă corect'tudi- 
ne și de superioară disciplină morală ca
re a fost Frîmu, mort in temniță unde 
era ținut fără drept, a fost făcută ieri, 
duminică, de socialiștii din București cu 
o ordine și o pietate care-i onorează. Ea 
arată cită dreptate avem să ne incredem 
în bunul simț și iubirea de țară a mun
citorului român, socialist ori ba".

(„lașul socialist", 29 februarie 1920)
N. IORGA 

spiritual și artistic, mai ales în timpul stu
diilor, în ambianța și efervescența mișcărilor 
romantice din țările apusene, au introdus 
în literatura română, aflată în faza funda
mentării ei moderne, suflul nou al roman
tismului, în cadrul căruia interesul pentru 
folclorul național reprezenta o coordonată 
majoră. Scriitorii romantici au văzut în pri
mul rînd în poezia populară o sursă inepui
zabilă a aspirației lor spre concret și parti
cular, spre ceea ce este specific național, 
spre culoarea locală. Atracția pentru natura 
autohtonă, interesul tot mai pronunțat pen
tru trecutul național. învierea tradițiilor 
proprii poporului din care făceau parte, do
rința nobilă de a oglindi viața și caracte
risticile propriei națiuni, mai ales într-un 
moment de încordare a eforturilor pentru 
realizarea visului sublim al unității, dem
nității și independenței naționale, — toate 
aceste coordonate specifice romantismului 
au aflat un puternic punct de sprijin în 
creația populară, care le oferea răspunsurile 
cele mai potrivite.



Vedere panoramică a capitalei daneze.
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COPENHAGASosim la 12,30 la Copenhaga, după o călătorie — de la Berlin — de 45 de minute, cu avionul pe un timp bun, deasupra unei mări de un albastru putred. De îndată ce părăsim pentru moment — marea, observăm fermele și locurile din jurul lor strînse între liniile perfect trase ale unor dreptunghiuri. Aterizăm pe Kastrup. Am impresia că intrăm în mare, apoi apare o limbă de pămint și. aici, pe o lungă pista se așează imensa pasăre cu care am venit Aeroportul (765 ha) nu are nimic extraordinar privit din exterior: un lanț de cuburi din fier și sticlă — întins pe aproape un kilometru. Avionul oprește la 20 de metri de o intrare special destinată. Dispare comedia cu autobuzul care, la București și Berlin, ne duce (50 de metri !) de la avion spre sala de așteptare sau invers. Intrăm direct în aeroport și, fără ghid, ajungem fără dificultăți unde trebuie. Formalitățile durează mai puțin de 30 de secunde. Nici un fel de protocol. Tinere grațioase, îmbrăcate în costume bleumarin, aleargă pe trotinete pe culoarele aeroportului. Trotineta este, aici, mijlocul cel mai eficace și mai liniștit de transport. Totul pare amuzant, la început, ca un joc de copii. Ochiul se obișnuiește însă repede și urmărește plin de curiozitate zborul fetelor gracile.De Ia aeroport spre centrul orașului, drumul trece prin apropierea mării, printre locuri cu o iarbă grasă, de un verde încins. Se circulă cu o viteză nebunească. Toți oamenii aceștia de la volane sînt grăbiți, toți aleargă undeva și această impresie că nimeni nu vrea să piardă o singură secundă am avut-o tot timpul în Danemarca. Nu observ nici un agent de circulație. Stopurile funcționează cu o precizie matematică.O plimbare, după-amiază, prin centrul orașului. Recunosc clădirile masive, cenușii pe care sînt prinse puternice firme luminoase. Noaptea trebuie să fie, aici, un mare spectacol de lumini. Nu m-ani înșelat Stau pe o bancă, rămasă — prin ce minune? — liberă, în fața primăriei, și urmăresc jocul de lumini de pe clădirile înconjurătoare. Cele 8—10 benzi sînt pline pînă Ia refuz. Mă simt extraordinar de singur în această lume grăbită. Mă uit în jur și observ că sînt și alții care nu se grăbesc. Merg pe strada comercială cea mai importantă din Copenhaga, Stroget, care leagă piața primăriei de piața Gongens Kytory. Fiecare vitrină este un mic spectacol. O plăcere să privești. Magazinele sînt de la ora 5 închise. Au rămas cofctării c și restaui-antelc. Oamenii servesc, instalați pe trotuar în confortabile scaune de paie, cafea, ceai sau bere, nelipsita bere Tuborg ori Carlsberg. Străbat O piațetă înconjurată de grădini suspendate. Flori, multe flori, la toate ferestrele. Un grup de elevi-marinari dau un spectacol gratuit. In rînd indian, cîntă și se bucură într-un chip ce Ie este propriu. Cel din frunte, poartă o mare focă din plastic. Oamenii se opresc o clipă, se amuză și pornesc mai departe.Mai departe dăm peste o colonie de hippy. Sînt — cei mai mulți — străini, veniți la Copenhaga, unde nimeni nu-i deranjează cu nimic. Cineva îmi spune că aici este locul de în- tilnire al tinerilor migratori care au străbătut toată Europa pentru a veni în primitoarea Scandinavie. Unii fac un simplu popas. Vor să ajungă în Suedia sau Norvegia. Copenhaga este o vamă a nordului. Față de acum doi ani, mi se pare o scădere și a numărului și a importanței hippy-lor în viața morală a orașului. Poate mă înșel, însă n-am mai văzut acele desene fantastice pe trotuar și nici cîrdurile mari de tineri ce afișau cu ostentație o mizerie neagră. Cei mai mulți sînt tineri, extraordinar de tineri, 15—16 ani. Fetele sînt cloratice și-șî aranjează cu o urmă de cochetărie pletele abundente și murdare. Unele poartă rochii lungi, însă mini rămîne și în această lume întoarsă la o viață elementară stilul dominant. Citesc, apropo de hippy și, în genere, de nemulțumirile tineretului contestatar, un articol al scriitorului Villy Sorensen (în Revue Danoise, 34/1969). El încearcă să explice cauzele neîncrederii tinerilor în generațiile anterioare. O formulă de sursă mar- cusiană vine adeseori în discuție ; „toleranța represivă". Societatea de consum ar avea, adică, față de noua generație o toleranță ipocrită : ea dă tinerilor dreptul de a exprima nemulțumirea lor în cuvinte și de a rămîne la cuvinte. Ce propune Sorensen? Cei ce dețin puterea să nu uite de tinerețea altora și, de asemenea, să nu uite tinerețea proprie.întrebarea este dacă cei ce au puterea în ntiini nu uită acest ideal, iar cei tineri de tot citesc și, dacă citesc, pun vreun preț pe sfaturile celor dinaintea lor! Trebuie să revin altă dată, pe larg asupra tinerilor, e cuvîntul ce se află Pe buzele întregii Europe. •M-am instalat la Egmont-hotel, un cămin, în timpul cursurilor universitare, pentru studenți. Acum — vara — este la dispoziția turiștilor. Personalul hotelului, de Ia portar la chelner, este format din studenți. Aici munca este valoarea cea mai de preț. Nimeni nu se rușinează să muncească orice, pentru că nu există prejudecata muncilor demne și nedemne. Citesc, intr-o revistă, apropo de acest aspect, o prezentare a unui înalt personaj politic. Ajungind la familie, autorul articolului nu uită să amintească faptul că soția înaltului demnitar a învățat și a practicat o meserie serioasă : coafura. A fost, deci, coafeză. Relatarea este făcută fără nici o urmă de ironie. Un copenhaghez îmi povestește că un ministru pe care îl cunoaște bine își trimite copiii, vara, după ce școlile s-au închis, să lucreze, indiferent unde. Un asistent de la universitatea din Copenhaga, care a vizitat de mai multe ori România, îmi telefonează la hotel anunțîndu-mă că nu poate veni la intîlnirea stabilită întrucit chestiuni importante de serviciu îl împiedică să plece. — Ce serviciu ?, întreb eu, nedumerit 

Explicația vine imediat : asistentul lucrează în timpul vacanței într-o uzină.O vizită la dl. Richard Wagner Hansen, directorul serviciului cultural din Ministerul de externe. Un om între două vîrste, înalt, fizionomie tipic nordică, părul blond, ochelari cu ramă groasă. Cunoaște bine România. A stat la noi, 2 ani și jumătate ca însărcinat cu afaceri. Arc o mare simpatie pentru poporul nostru și mi mărturisește că, acasă, are o colecție frumoasă de cărți românești (între ele ediții vechi, ediții prin- ceps). Dl. Hansen are o pregătire solidă de filolog și în conversație este sclipitor. O ironie cordială, proprie, îmi dau seama, omului din zona septentrionului. Discutăm despre noua generație. Gazda mea îmi explică pe larg, cu lux de amănunte, fenomenul contestatar. Mă încredințează că sînt și tineri care nu simt atracție față de mișcarea hippy. De pildă — cei doi băieți ai lui — nu manifestă intenția de a îmbrăca zdrențele și de a face — cum fac alții — o lună-două de mizerie. Faptul este incontestabil. Magazinele, instituțiile sînt pline de tineri care lucrează în chip conștiincios. Pe stradă, observi la tot pasul oameni tineri, chiar foarte tineri împingînd cu sir- guință cărucioare în care se află copii blonzi și grași.La ministerul culturii, sînt primit de dl. Harder Rosmussen. O discuție agreabilă — în prezența altui funcțio-ar — dl. Ole Wild Pedersen. Subiectul conversației : povestirile lui Andersen. Mai sînt citite, azi, într-o epocă de concurență sălbatică a televiziunii și a filmului ? II încredințez că fetița mea le știe pe dinafară. E, totuși, sceptic. Copiii vor povestiri moderne. televiziunea este un mare concurent... Mă sfătuiește, dacă ajung la Odense, să nu cumva să ocolesc casa lui Andersen. N-am s-o ocolesc.Există un frumos cult, în Danemarca, pentru acest mare scriitor. Dar nu numai pentru el. La Ministerul de Externe mi se arată o hartă culturală a Danemarcei. Sînt notate numele personalităților și localitățile unde s-au născut sau au trăit. I-teresant. Danezii simt o mare mîndrie că țara lor a dat lumii oameni eminenți în toate domeniile. In același minister observ un fel de grafic al circulației valorilor daneze în lume, în decursul istoriei.Apropo de stima față de valori : dintr-o monografie despre Soren Kirkegaard, scrisă de Frithiof Brandt de la Academia regală de științe și litere — rețin amănuntul că, la Gilbejerg Hoved, o localitate situată Ia nord de Copenhaga, a fost ridicată în 1935 o piatră comemorativă, pentru a omagia un moment din viața lui Kirkegaard. Cu o sută de ani în urmă, într-un moment de criză spiritua'ă tînărul Kirkegaard se retrăsese aici pentru a-și regăsi liniștea. Pe piatră au fost gravate următoarele cuvinte scoase din jurna ul filozofului : „Ce este adevărul dacă nu a trăi pentru o idee ?“•O dimineață clară, nordică, soare anemic. Parcurile sînt la această oră goale. Pe Ostcr Alle tireri pe biciclete se grăbesc spre locurile de muncă. In autobuzele bine întreținute, cu șoferi eleganți și amabili, călătoresc mai ales oamenii in vîrstă. Multe femei bătrine, cu brațele pline de bijuterii. Se deschid magazinele. Coșuri încăpătoare cu mărfuri cu preț redus sînt așezate pe stradă. Oamenii vin, le răscolesc și pleacă. Rareori cîte unul cumpără. Se observă, aici, o artă rafinată a reclamei. Peste tot, o publicitate ce te apucă de ochi, te obligă să privești și să încerci. Vitrinele sînt aranjate în chip ingenios. Pe mari banderole de hirtie cuvîntul miraculos : Udsalg (preț redus). Negustorii danezi știu să facă comerț.O vizită în portul central din Copenhaga. La intrare două coloane puternice — pe care sînt așezate statuile celor doi zei tutelari : Mercur și Neptun. Ceva mai încolo — Mica Sirenă, simbo'ul acestei țări mici, situată în zona de interferc-ță dintre două mari civilizații și culturi (engleză și germană). Danezii au știut să-și apere independența și personalitatea. Au acceptat, au asimilat tot ceea ce este util, dar au conservat tradițiile lor.Ce i-ar putea caracteriza ? Poate că extraordinarul lor simț practic, prețuirea pe care o au față de valoarea muncii, o modestie activă, rodnică, gospodărească. Pămîntul este sărac dar danezii au reușit să facă din el o imensă grădină brăzdată de puternice construcții industriale. Tehnică și flori, peste tot flori, în cele mai nefirești locuri.Mai este ceva : o poezie a tragicului și un simț neobișnuit al fantasticului vizibile in toată arta daneză.Merg într-un cartier mărginaș. Casele sînt modeste. Tre- buie să fi fost aici, cu opt-nouă decenii în urmă o colonie muncitorească. Pereți de cărămidă învechită, afumată. Insă oriunde este un loc liber, flori — albe Și mov, într-o combi, nație de neuitat.Revin Ia Mica Sirenă — o statuie discretă, așezată într-un mic golf, nu departe de portul central. Nu are nimic deosebit. Valoarea ei stă în modestie. Danezii vin adesea în pelerinaj. Fixată pe un bloc de piatră, cu fața întoarsă spre mare, tristă și sentimentală. Mica Sirenă a devenit simbolul unei națiuni. Cind — cu cițiva ani în urmă — cineva, făcind o glumă proastă, a furat capul micii sirene, toată Danemarca a intrat în stare de alertă. A trebuit ca, în cel mai scurt timp, un sculptor să reconstituie capul micii vietăți marine pentru ca spiritele să se liniștească. Turiștii se fotografiază lingă statuie, o întreagă industrie a ilustratelor popularizează figura delicatei sirene a nordului.Trebuie să vă spun ceva despre fetele daneze. In restaurant, pe stradă, în magazine, peste tot, dai peste aceste fete blonde, atletice, cu priviri enigmatice, zîmbitoare. îmbrăcate decent, cu părul lung strîns în coamă de cal sau lăsat să curgă pe pieptul lor puternic, ele dau o impresie de sănătate și de explozivă tinerețe. Prezența tineretului în societatea daneză este masivă. Poate este o impresie superficială, dar — întilnindu-i peste tot — ai sentimentul că nordul este o cucerire a tinerilor.
EUGEN SIMION

„MALTA MINTOFFIANĂ"
13 iunie și 21 septembrie 1971, două date diferite, dar totuși cu semnificații comune pentru istoria zbuciumată a Maltei. La 18 iunie, alegerile parlamentare sînt cîștigate de partidul laburist, iar liderul acestuia, Dominic Mintoff care devine prim- ministru declară : „Malta mai întii și înainte de orice". La 21 septembrie, mica insulă-stat Malta, cu o populație de numai 320 000 de locuitori, a sărbătorit, în condiții deosebite în acest an, șapte ani de la proclamarea independenței. Spuneam în condiții deosebite, deoarece programul partidului laburist victorios în confruntarea electorală, prin aplicarea lui va da Maltei adevărata independență după 160 de ani de dominație a coroanei britanice.Martor nemijlocit al unor e- venimente contemporane și în- vățînd din experiența pe care o oferă evoluția firească a procesului ireversibil de decolonizare, un comentator al cotidianului britanic „Times" constata în iunie trecut : „Conducătorii micilor țări neutraliste nu mai vor să se vîndă marilor puteri și este puțin probabil ca Mintoff să constituie o excepție". Evenimentele imediat următoare aveau să confirme în întregime previziunile observatorului de la Londra.Consecvent programului său e- lectoral, premierul Dominic Mintoff a început punerea în aplicare a punctelor cheie prevăzute de acesta și anume : promovarea unei politici independente, extinderea relațiilor comerciale și economice cu toate țările, revizuirea acordurilor impuse de Anglia, care afectau suveranitatea țării. In acest scop, guvernul maltez a cerut expres guvernului englez revizuirea întregului complex de a- corduri, a interzis navelor flotei a șasea americane să mai ancoreze în rada porturilor malteze fără o autorizație prealabilă a guvernului din La Va- letta.Desigur, lupta poporului maltez împotriva dominației străine n-a fost ușoară. Iradiată de soare în vastitatea unei Me- diterane monocrome. Malta, țara fără rîuri și căi ferate, trăiește de secole nostalgia independenței. Acest mic arhipelag (316 kmp.) format din insulele Malta, Gozo și Comino (cea de a patra, Filfola, nelocuită, este de cele mai multe ori uitată de atlasele geografice), al cărui nume se poate întîmpla să nu le spună prea mult unora, poartă în el o parte din istoria Europei. Nu numai că Malta a trăit ea însăși această istorie, dar — lucru paradoxal dacă ținem seama doar de dimensiunile ei aproape insignifiante — Europa, așa cum este astăzi, Ii datorează ceva și Maltei. Mai întîi pentru rezistența pe care a o- pus-o în 1565 celor 30 000 de turci ai lui Soliman Magnificul, rezistență ce a împiedicat ca Mediterana să devină un „lac" otoman ; a doua oară, în decursul celui de al doilea război mondial, cînd Grecia și Creta căzuseră, Rommel, aflat în Libia, și-a văzut răsturnate planurile strategice din cauza a-

cestei minuscule fortărețe (1 s-a spus „portavionul nescufunda- bil") a aliaților în Mediterana. La vremea sa, lui Voltaire îi plăcea să spună că „nimic nu este mai cunoscut lumii ca asedierea Maltei de necredincioși*)  generațiile care au trăit ultimul război mondial apreciază că a- nii maltezi 1942—1943 și-au a- dus și ei contribuția Ia înfrîn- gerea isteriei hitleriste.Iar astăzi, Malta prin politica ei actuală capătă, de asemenea, semnificație de simbol „Vrem să depunem toate eforturile pentru a face din Mediterana o mare a păcii", a declarat Joe Camilleri, responsabil cu probleme de politică externă al Partidului laburist maltez și principal consilier a) primului-ministru Mintoff. „Noi credem că pentru a face din Malta o insulă a păcii Intr-o mare a păcii e necesară desființarea tuturor bazelor străine, a adăugat Camilleri. Inaâ»g de toate, cele situate pe^_isula noastră. Dorim și vom face eforturi în această direcție, în limita posibilităților noastre. Aceasta e problema principală. Acesta e primul nostru o- biectiv".Acțiunile legitime ale guvernului maltez au stîrnit o adevărată furtună la Londra și în alte capitale ale țărilor N.A.T.O., care au pus în funcțiune o adevărată campanie de amenințări cu „sancțiuni economice". Această reacție n-a fost de natură să intimideze guvernul premierului Mintoff, care a declarat cu fermitate că, îndeplinind voința poporului maltez, nu va permite nimănui să dicteze condiții ce contravin în mod flagrant cu prerogativele suverane ale Maltei do- bîndite încă din anul 1964.Totuși, pentru atingerea obiectivului final, guvernul maltez acționează cu o oarecare prudență. Se evidențiază faptul că premierul Mintoff nu merge în atitudinea sa pînă la o ruptură cu Marea Britanie. Se explică, între altele, că 10 000 de muncitori maltezi depind încă de prezența bazei militare britanice. închiderea imediată a a- cesteia ar însemna șomajul pentru un mare număr de familii și sporirea dificultăților economice.De aceea, planul guvernului cuprinde, în prima sa etapă, obținerea unor sume mai mari pentru ceea ce poate oferi Malta, temporar, ca insulă fortăreață. Intre timp, economia malteză ar urma să sufere schimbări structurale esențiale, care să o transforme dintr-o economie dependentă de prezența bazelor militare străi^Kn- tr-una de sine stătătoKrt^ Și aceasta, pentru a se putea înlocui incripția dezonorantă de pe stînca de la intrarea în portul La Valletta, „Magna et invicta Britania", (Marea și neînvinsa Britanie), cu o alta, poate în limba malteză, poate chiar pe formula de „Malta mintoffiană", folosită în prezent, cu numeroase sensuri și subînțelesuri, în presa britanică.
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