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Cînd Lenin murea, acum 
48 de ani, primul stat socia
list din lume era întemeiat 
și o forță ostilă ntj-1 
mai putea învinge, în pofida 
greutăților întîmpinate.

Teoria și tactica revoluțio
nară, dezvoltată în condițiile 
noi ale apariției imperialis
mului, cucerirea puterii de 
către proletariat, apoi, con
strucția noii orînduiri, cu 
toate problemele complexe 
care șe cereau rezolvate — 
toate aceste domenii ale gin- 
dirii și acțiunii Cunoscuseră 
aportul geniului leninist.

Ampla cultură istorică și 
filozofică, unită cu analiza 
profundă și amănunțită a si
tuației istorice concrete. în 
lumina corpusului unitar al 
doctrinei lui Marx și Engel;. 
— i-a înlesnit lui Vladimir 
Uliănov orientarea teoretică, 
dar și împlinirea practică 
în ‘mijlocul acestei multitu
dini de probleme și preocu
pări. Pentru prima dată în 
istoric, procesul desfășurării 
oarbe a faptelor determinante 
ale evoluției sociale devenea 
conștient și era organizat de 
clasa socială cea mai avansa
tă — proletariatul condus de 
partidul comunist. In mare 
măsură, această realizare e- 
pocală se datorește lui Le- 
Pin, continuator profund al 
gîndirii lui Marx și Engels 
în noile condiții

Conjugarea aceasta a gîn- 
dului și a faptei, a medita
ției teoretice și a acțiunii re
voluționare definește în mo
dul cel mai deplin proteis- 
mul creației lui Lenin. Dacă 
marile figuri ale Renașterii 
își demonstrau valențele mul
tilaterale în domeniile diver
se ale artei și ale științei, 
sau și în .arte și în științe, 
dacă marile genii militare 
sau politice ale trecutului își 
demonstrau capacitățile mai 
ales în ordinea acțiunii prac
tice, Lenin, bazîndu-se pe 
. Irța de luptă a partidului 
comunist, a unificat cunoaște
rea și acțiunea, teoreticul și 
practicul, atît prin creația fi
lozofică, a omului de știință, 
cît și prin creația sa în cali
tate de om politic, de condu
cător al Marii Revoluții So
cialiste și al statului sovie
tic multinațional.

De aceea, contribuția lui 
Lenin la evoluția societății 
face parte dintre acelea ca
re asigură „saltul omenirii 
din imperiul necesității în 
imperiul libertății" — după 
exnresia lui Engels, adică în
lesnește făurirea conștientă a 
propriei istorii. .
; Pilda lui Lenin, creatorul 
șî . conducătorul care refuză 
orice dogmatism, orice buche- 
rism, speculația seacă, în
deamnă deodată și Ia cuge
tare și Ia acțiune. Este ideea 
fundamentală pe care el în
suși o formulează în cuvinte
le ; „Dacă studierea comunis
mului ar consta numai în 
însușirea a ceea ce este ex
pus în lucrările, cărțile și 
broșurile comuniste, atunci 
foarte ușor am obține niște 
fanfaroni, sau bucheri comu
niști, ceea ce ne-ar aduce 
numai prejudicii cși neajun
suri, pentru că acești oameni, 
după ce vor fi învățat și ci
tit ceea ce este expus în căr
țile și broșurile comuniste,
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scriitnrul-oni politic

IPSO FACTO
Mihai BENIUC

Cred că pe timpul lui Pericle sau 
chiar mai înainte, a pune problema 
„scriitor — om politic", în sensul că 
între cei doi termeni ar putea exista 
incompatibilitate, ar fi părut dacă nu 
absurd, cel puțin ciudat și neașteptat. 
In cetatea antică toți cetățenii liberi 
erau oameni politici, participau, cu 
alte cuvinte, activ la viața cetății (po
lis), — deci strategi, filozofi, poeți etc. 
se simțeau direct angajați. Pină și 
acel biet ins, care vine la Aristide
și cere să-i scrie pe „ostraca" - de ce ? pentru 
că i se urîse să audă mereu : „Aristide cel bun" I 
— că și el este pentru ostracizarea marelui om, 
se simte politicește angajat.

Dar niciodată pe cît știm în cursul istoriei nu 
s-a produs o disjuncție la poeții mari între arta 
lor și politic — nici, măcar la poeții de curte, care 
tocmai aceasta și erau : poeți de curte, iar sub 
forme variate, sub alte însemne decît stemele re
gale, mai sînt și astăzi. Dar nu ei mă interesează 
in primul rînd.

Aș începe seria poeților mari, odată cu intrarea 
în evul modern, cu Dante, un om prin excelență 
politic, legat cu pasiune nu doar de cetatea sa 
de naștere, Florența, ci prefigurînd viitorul întregii 
Halii pe care din secolul său, sfirșitul celui de-al 
Xlll-lea și începutul celui de-al XlV-lea, o visa 
unitară, o singură patrie a italienilor. Pe cei care 
urmează i-aș aminti, ca vulcanice culminații și nu
mai cîțiva, mai notorii prin versuri sau opere de 
perpetuă. circulație, neputind incepe, fiind necu
noscut, cu autorul faimosului Cîntec al oastei lui 
Igor, mai vechi decît Divina Comedie.

Villon, Joachim du Bellay, Shakespeare, Goethe, 
Schiller, Holderlin, Hugo, Pușkin, Keller, Petofi, A- 
lecsandri, Tolstoi, Eminescu, Mickiewicz, Apollinaire, 
Esenin, Maiakovski, Eluard, Brecht, Aragon, Pablo 
Neruda și cîți alții I Mulți dintre ei nu numai prin 
operă, ci și prin activitatea lor au acționat poli
tic, în patria lor, în diplomație și nu odată in exil.

Disjuncția, în orice caz la' scriitor, între artistic 
și politic este artificială. Căci poetul, scriitorul și 
artistul este mai mult un om al obștei decît un 
specialist oarecare. Croitorul, cizmarul, fierarul, e- 
lectricianul, cojocarul etc. - chit că acum totul se 
realizează la nivelul producției industrializate so
cial - fac bunuri pentru uz individual, cu valoare 
funcțională imediată. Spinoza ca șlefuitor de sticlă 
realiza ochelari pentru unul sau altul din contem
porani, dar prin filozofia sa tindea să facă „o-

chelari" pentru generații și generații. 
Iar poetul Eugene Pottier, care în dic
ționarul Larousse nu figurează la P, 
ci la I, la Internaționala scrisă cu 
petite, a scris chiar Internaționala, cîn- 
tată de popoare în toate limbile pă- 
mîntului, ca expresie muzical-poetică 
a celei mai formidabile mișcări din 
lume : mișcarea muncitorească, din ca
re se înalță floarea comunismului.

Cine vrea să caute politicul în lite
ratura românească trebuie să înceapă

cu folclorul și anume cu cîntecele bătrinești și cu 
cîntecele de cătănie ardelenești.

Dar de ce să mergem așa departe cînd Văcă- 
rescu la mejdia veacurilor XVIII și XIX a definit 
și parametrii artistici și cei politici ai literelor ro
mânești, parametri rămași de-atuncea lege : înșiși 
Văcăreștii, Cârlova, Alexandrescu, Bolliac, Alecsandri, 
Ghica, Bălcescu, Kogălniceanu, Negruzzi, Asachi, 
Murășan, Eminescu, Creangă, Caragiale, Coșbuc, 
Goga ș.a.m.d. au pus-o cu sîrg în aplicație și i 
s-au supus. Unii au jucat și rol politic, alții nu, 
dar sufletul operei lor contează, magma fierbinte, 
incadescentă de umanism, de sete pentru drep
tate socială și de patriotism, trăsături prezente încă 
în scripturile române de la Cores! și poate de 
mai înainte. E o făclie ce nu s-a stins niciodată, 
ci a fost ridicată din generație in generație pe o 
culme mai înaltă, la pas cu avîntul poporului și 
adeseori in frunte sau înainte, proiectînd lumina 
către. viitor. E o flacără vie.

Vorbește din această flacără multă pasiune, zbu
cium, revoltă, delir, entuziasm și totdeauna dragos
tea pentru libertate, pentru o dreptate cuvenită 
tuturor, pentru omenie și frăție. Astăzi pot părea 
banale și pot fi răstălmăcite versurile atît de lim
pezi ale bardului de la Mircești :

„Hai să dăm mînă cu mină 7 Cei cu inimă 
română, / Să-nvirtim hora frăției 7 Pe pămîntul 
României".

România abia se înfiripa. înainte se călătorea 
cu pașaport turcesc în străinătate, iar pe unele 
biserici din București, sub cruce și uși, mai figu
rează semiluna. Nu e vorba de un naționalism în
gust, ci de o vie dorință de independență, liber
tate și suveranitate națională, fără nici o dorință 
de a lovi în sentimentele identice șl îndreptățite 
ale altora - dimpotrivă, promovînd și susținînd în
frățirea cu ei.

(continuare în pag. 13)
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Gerul s-a mulat pe oraș 
cu transparențe ustură
toare. Orașul a devenit 
un spațiu pur, pașii au 
căpătat sonoritate, privi
rea întîlnește mai puține 
obstacole și se oprește 
parcă mai departe decît 
de obicei.

Din turnul Palatului pi
cură pînă departe accen
tele fierbinți ale Horei 
Unirii. Orașul le recepțio
nează și se contopește cu 
ele. Pentru că aerul e atit 
de pur, ceasul de la Palat 
a devenit ceas al istoriei.

Pentru cîteva clipe. 
Piața Unirii își dezvăluie 
caldarîmul istoric ca a- 
tunci cînd, într-o aseme
nea iarnă, unitatea de stat 
a trecut din idee în fap
tă.

Dacă pămîntul și-ar 
mărturisi urmele, am pu
tea citi ritmul acelei hore 
dintîi și iată, am vedea 
pașii primului Domn aici 
unde, odinioară, hanul 
Bacalu avusese un balcon 
modest și acoperit de u- 
rale.

In acest ianuarie pur, 
într-o asemenea iarnă, 
Piața Unirii se desfășoară 
în cerc, cu transparențe 
inimitabile, în jurul sta
tuii.
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Hamlet
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, Rezumînd într-un. capitol final citeva din mul
tiplele . aprecieri făcute asupra controversatului 
erou Shakespearean; Ion Omescu se oprește asu
pra celor mai contradictorii :

■■ ..Caracterul lui Hamlet: 'liste un slab (Santa-
" vana) ; uri erou impotent (O. Wilde), reprezen- 

1 tind rin exemplar de . putere (Max Plowman). 
...I'll „indiferent (Janus. Russel Lowth), iubitor al 
. ..umanității (C. Narayama Menon), care nu: zăbo-
• vește (Ritson), dar întîrzie într-una (Hazliii). Un 

criminal, un caracter nobil. Pe scurt cel mai bun
■ și cel mai rău dintre oameni (Mark van Doren)“.

Despre Hamlet că personaj literar, s-a spus 
’ "deci tot ceea ce se ..putea spune, tragedia lui 

" Shakespeare a fost dezbătută din toate unghiu- 
’.rile posibile, din perspectiva filozofică sau din 

, .pnahza infinitezimală asupra textului. Cu toate 
acestea, fiecare epocă a simțit și va simți me- 

. »eu nevoia să aibă propriul ei Hamlet, după cum 
fiecare comentator autentic , va avea, oricâte idei 
va fi obligat să repete, Hamletul său. Aici stă 

", rațiunea cărții lui Ion Omescu, în care bogatul 
aparat critic pus in mișcare nu anulează carac- 
ierul , gi dominant de confesiune, de adeziune 
patetică sau violentă respingere. Ion Omescu 
ne uropune propriul său Hamlet, se luptă ca 
să-l impună, polemizează cu adversarii, fără a 
fi timorat de prestigiul și autoritatea lor. Ati
tudinea, sa este una de opțiune pasionată. Din 
multitudinea variantelor el alege una care îl re
prezintă pe planul ideilor, al afectelor și al mo
ralei, prevenindu-ne însă că există o infinitate 
de alte posibilități din care rezultă dimensiunile 
de profunzime și de permanență ale tragediei.

Formula cărții este eseistică și după» o> setttrtă
■ incursiune- în trecutul epocii elîzabetane care ne 

ajută să înțelegem mai- bine contribuția shakes
peariană, Ion Omescu intră frontali în miezul 
ferbinte de idei al tragediei; desfășuirîhdu.-și de
monstrația. în contrazicere cu preopinente reali 
sau imaginari, menținîndu-și: argumentarea sub 
o tensiune continuă, . Eseistul nu ne comunică 
doar fructul meditației sale, el oficiază, și-și.- de
clară odată cu ideile, o profesiune de credință.

, Ne interesează mai puțin astăzi posibilele ma- 
deJe pentru eroul lui Shakespeare, dar rămînem 
în continuai-e fascinați de adîncimea și de fețele 
mereu schimbătoare ale universului său interior. 
A fost un om lipsit de -voință- sau și-a calculat 
melodic acțiunile, a fost cuprins realmente de 

, boală sau a simulat-o, întreprinderea sa justi-
. fiară a meritat prețul atîtor victime și: a, avut 
. pentru cei din jur noblețea, pe care- Hamlet i-a
• acordat-o ? Iută numai elteva, din întrebările care 

persecută de secole pe- exegeții operei shali.es-
. peariene și la eare nici un răspuns nu poate fi 
socotit definitiv. .Și cum, orice critic scriind1 des
pre operă sau despre un.- erou, ■ scrie de fapt 

' și' despre propria-i personalitate, nu e de mi
rare că Ion Omescu îl vede pe Hamlet, împo- 
-lniva '»noi«'Celfebife opinii, ctt pe un -pasionat.- Un 
pasittjjat nu, prin cxpansivitale și dinamism, dar

’ prin 'forța irepresibilă a lucidității. Luciditate ar' 
fi. după autorul eseului, pînă și melancolia ham- 
Ictiană. boala și snobismul secol uliii, consecință 
a unei exacerbări spirituale și nu' a dereglării 
fiziologice/‘ Ipoteză seducătoare, eliftjinînd toate 
țk-mneli? eV-iSente ale nevrozei, opriddu-se numai 
ții . altitudinea unui spirit cpre, după ce a cu- 
țioscut tot pepa ce se poate cunoaște și a par- 
Ctirs o expeiliență dureroasă, își dă .seama de 
limitele condiției, umane într-un secol1 de explo
zie și. frenezie a cunoașterii. Am consemnat a- 
eeastă interpretare cu tot caracterul ei discuta
bil, fiindcă ea servește drept preambul la una 
din ideile de bază ale eseului, și pe care Ion

■ Omescu a trecut-o și în titlul cărții : ispita po
sibilului. Ea își are izvorul, în> forța, meditativă 
a lui Hamlet capabilă de anticipare, de reflecție

, asupra tuturor consecințelor actelor noastre. Ca
pacitatea de anticipare îi pune în față nu alît

■ o diversitate de urmări, cit necesitatea de a a- 
lege, de a-șii lua o răspundere. De aici nepu
tința faptului — adică a răspunderii; tot o ur
mare a excesului de luciditate. Continuînd o
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in retrospectivă (o

serie ilustră de comentatori, Ion Omescu ajunge 
la formulări pe cure își pune marca propriei 
personalități :

„Incalculabilul „consemnează tragedia intelectu
lui, care nu poate oferi faptei suportul necesar. 
Și, in căutarea certitudinii, o sleiește.- De aceea 
întîrzie Hamlet, sînt sigur : din desnădejde în 
fața posibilului. El simte dinainte și atît de acut 
toate rezultatele posibile ale acțiunii sale, îneît 
responsabilitatea acțiunii îi devine insuportabilă".

Dar consecințele lucidității nu se opresc aici. 
Simularea nebuniei e tot un mod de a fugi' de 
o răspundere a cărei justețe riscă să fie pusă 
la îndoială. Făcînd sub masca nebuniei acte pe 
care cel puțin tot așa de’ bine le-ar putea face 
fără nici un fel de simulare, Hamlet nu joacă 
pentru cejlalți, ci pentru el, situîndu-se într-o 
zonă unde nu e obligat să aleagă între bine și 
rău :

„Posibilul îl fascinează pe Hamlet, ca exer
cițiu spiritual și îl îngrozește ca opțiune. Pentru 
că fapta lui trebuie să fie justă. Dar asta, în 
perspectiva nesfîrșitului, e imposibil. Atunci se 
refugiază într-o existență atemporală, unde ca
tegoria binelui și a dreptății lipsește, holul nu 
se judecă prin antecedente sau urmări : doar 
prin execuție. Valoarea Iui este autonomă. Cu
prinderea lui. e limitată. Rolul, trăirea ca mim, 
îi oferă un posibil fascinant din care a fost go
nită răspunderea, spaima alegerii. Rămîhe nu
mai voluptatea ei“.

Ecoul tragediei în diferite epoci înseamnă pen
tru fiecare din ele un mod. de a se descoperi și 
a se defini; elimi.nînd laturile neconvenabile. 
I.a rîudul ei, tragedia își. descopere în fiecare e~ 
fapă noi valențe din inepuizabila sa bogăție. In
terpret al relației opcră-receptacol social-isțoric, 
eseul rămîne dator cu un răspuns la o între
bare care ar fi trebuit să-i constituie punctul de 
plecare. Care e raportul tragediei cu lumea în 
care a apărut ? Rod aii geniului Shakespearean, 
Hamlet nu rămîne mai puțin și: expresia gîndirii 
din Renaștere- și a cuceririlor umanismului pînă 
Ia acea, dată, S-a formulat chiar ideea unei crize 
a umanismului pe pare Hamlet ar ilustra-o. în 
Anglia, după cum. Eseurile lui Montaigne ar co
respunde aceluiași-moment pentru Renașterea fran
ceză. Indiferent de soluția la pare ne oprim, 
raportarea- devine obligatorie atît pentru înțele
gerea nuanțată a tragediei cît și pentru- ecoul ei 
peste- veacuri.

Hamlet în viziunea lui' Ton Omescu este un e- 
xemplu: tipic de operă „deschisă". Nu numai 
prințul nefericit al Danemarcei, se pretează Ia o 
pluralitate de interpretări din care unele se a- 
mdează reciproc, dar fiecare personaj poartă în 
sine germenii unor date contradictorii. Se poate 

r> ostiei -rma-gina -o reprezentare „în „negativ" în 
care să se facă apologia lup. Claudiu, spectryl 
regelui asasitfnt să fie compromis, ’ loialitatea lui 
Horațiu să fie pusă la îndoială ș.n.m.d. Propu- 
nînd variantele, Ion. Omescu, își manifestă re
ticența față de extravaganțele. și subtilitățile 
care denotă o oboseală a spiritului., ® neîncre
dere în valorile consolidate. După exercițiile spe
culative el revine la interpretarea clasică, Ia cer
titudinile. care nu sînt numai de domeniul artis
tic. Ilorațio rămîhe astfel un simbol! al corec
titudinii, apărat fiind cu un patos aparent exce
siv împotriva- unor acuzații precare ale’ lui T. M. 
Kattle. Iar Hamlet, subiectul acestui inspirat e- 
seu. este fixat în- conștiința noastră de contem- 

■ porarti cu abuzurile și înălțimile secolului al XX- 
lea, prin refuzul său categoric și fără nici un 
fel de compromisuri, împotriva nedreptății. Așa 
după cum, în scrisoarea deschisă adresată lui 
Jan Kott în Addenda volumului, Ion Omescu îl 
privește pe Othello nu ca pe o victimă-muscă 
intrată în. plasa păianjenului Iago, ci ca pe o 
mare conștiință căzută odată cu pierderea în
crederii.

Piivilegiul spiritual al autoru
lui Medelenilor este’*tinerețea, 
in sensul deschiderii spre viață 
și suns’"; un Vlahuță, de pildă, 
moralist grav, e mereu bă- 
trin ; pe Ionel Teodoreanu, a- 
polinic, personaj din familia 
lui Alecsandri, nu ni-l putem 
imagina decit tînăr. Formula 
lirico-epică a prozei sale, deși 
de aspect modern, cu elemente 
de cadru burghez și citadin, 
se dovedește totuși, cu suflu in
tim, mai aproape de exemple 
romantice, de idealizare și fa
bulos, iar după Medeleni, ga
ta să lunece în grotesc și ma
cabru. Intr-o ipostază, Ionel Teo
doreanu cultivă o anumită se- 
renitate, pe .un fond grațios și 
luminos-naturist ; în alta, se aud 
ecouri din lecturi fantastice 
(Hoffmann, Poe, poate Hugo). 
Fenomen revelator, de aseme
nea de notat, modul în 'care 
in proza lui se exprimă, în ciu 
da eforturilor de diversificare, 
nevăzutul geniu al locului, spi
ritul moldovenesc și ieșean. Ori- 
cît ar părea, de inedit, în struc
tura scriitorului sînt afinități, cu 
Anghel (evocatorul de fantome), 
cu Sadoveanu, maestru al 
amintirii diafanjzate,,. elegiace, 
cu Ibrăileanu, lucid și sentimen
tal : în surdină, cu Eminescu 
chiar, un Eminescu imaginativ, 
convertindl realul în iluzie. Evo
luția de la Ulița copilăriei (a- 
părută inițial în Viața româneas
că, 1920-1922 ; în volum in 
1923), pînă. la întoarcerea în 
timp (1941) și Masa umbrelor 
(19471 adică: de la memorialis
tica travestită Ia, memorialistica 
francă, probează, cu toate ten
tativele de obiectivare, continui
tatea filonului liric, interesul pen
tru fragment, acesta, mai evi
dent dtecît capacitatea de con- 

' strucțife ; și. în special un pase
ism înclinat spre decorativ, 
spumos, discursiv, un aer de le- 

1 gendă și. savuroasă mitologie, 
I ceva între mister, euforie șl 

regret, un climat îh care nu e 
loc pentru< dezbateri tragice, 
sau care, cel' puțin, literar, nu 

1 devin probleme. Prin toate a- 
cestea, autorul’ Medelenilor, ori
ginal în, propria-i manieră, se 
situează pe un, alt versant de 
cit, de exemplu, acela al scrii- 
torilon de tip analitic (Camil 
Petrescu; Hortensia Papadat- 
Bengescu) ;.- prin: apetența pen
tru, caligrafie, pentru fiorituri șl 
arabescuri imagistice, el se nu
mără; evident, printre reprezen
tanții scrisului artist. Autentici- 

, talea, adică, idealul de adevăr 
în artă, de care un Camil Pe- 

, trescu vorbea, cu un; respect, fa
natic, se traduce la Ionel Teo
doreanu, printr-o infuzie de pros
pețime și, exuberanță. Există un 
stil Teodoreanu făcuU-sUo, arti
culații multiforme, cumulînd suiji-

' vifatea, elonul, dezamăgirea, 
parfumurile,. sonurile, tranzito
riul, amintirea, oliaj care-ș.i jus
tifică interesul prin virtuozitatea 
dozării componentelor. Stil de 
prestidigitator inspirat, aTe cărui 
imagini, reflectate în r âpele ;i- 
luzorii alb oglinzii, se refuză’’' 
contrafacerii..

Debutul scriitorului (la două
zeci și doi de ani), cu niște
fine miniaturi. Jucării pentru
Lily, in săptămînalul ieșean In- 

■ semnări literare (1919), stă sub 
chezășia lui G. Ibrăileanu, care 
ulterior, Io Viața românească 
„rediviva” îi: publică Ulița copi
lăriei, fragmente din trilogia La 
Medeleni șii din. alte romane, 
susținînd! consecvent opera fe
cundului colaborator. Din gene

rația de prozatori afirmată la 
Viața românească după război 
cind Sadoveom., apare mai rar 
in revistă iar Hortensia Papa- 
dat-Bengescu se strămută, ne
așteptat, la Sburătorul, l&s-ef 
Teodoreanu rămîne, fără îndo
ială, personalitatea numărul 
unu. Profund impresionat de 
G. Ibrăileanu, atras de alte 
figuri ale grupării de la lași, 
influențat chiar ca viziune ideo
logică, în sensul interesului 
pentru valorile umaniste, scrii
torul s-a simțit dator să intro
ducă, în ultimul volum al Me
delenilor, în digresiuni exage
rat de lungi, scene ușor recti
ficate din ambianța Vieții ro
mânești ; lui G. Ibrăileanu, în 
special, i se. consacră un por
tret plin de afecțiune ; pe critic, 
pe ceilalți ii convoccă, ulterior, 

■ într-o admirabilă retrospectivă;
la Mesa umbrelor.

Propensiunea către metaforă, 
fapt obișnuit la un prozator, 
poet, vine lă Ionel Teodoreanu 
din nevoia perpetuă de ilu
zionare, în esență dintr-un 
instinct superior al jocului. Ti-’ 
nerei Lily (Ștefana Lupașcu, de-, 

. venită soție) îi sini;, dedicate 
poeme succinte („jucării”), e- 
xerciții de vocaliză, unele ‘di® 
ele vizibil fanteziste, altele si- 
mili-definiții ori șarade cu per
sonaje din natuYă. Ecou , sinte
tic din Anghel, din Gîrleanu și, 
cum s-a observat, din gingașele 
Histoires naturelies ale lui Jules 
Renard, de remarcat, ca la g- 
cesta, rolul notației plastice, ur
mărind să sugereze analogii. 
Un eveniment editorial, în ciuda 
unor rezerve ale criticii,, a fost 
Ulița copilăriei, retrospectivă în 
cinci părți. Stilul poematic, liric, 
adecvat evocării unui timp al 
iluziei,, alternînd cu epicul. își 
asumă un rol complicat de. la 
reconstituirile de cadru familial 
(In casa bunicilor), la descifra
rea psihologiei puberale, ado
lescentine (Vacanța cea mare, 
Cel din urmă basm), cu prota
goniști reacționind divers, .în 
căutarea unui mod de existen
ță. Intre detașare și participare, 
prozatorul e mereu interesanl, 
gata să scoată din sacul cu 
amintiri, exact ceea ce convi
ne vîrstelor respective, chiar da- 

'că, pe alocurea, încărcătura 
de imagini este evidentă.

Pentru Ionel Teodoreanu, Uli
ța copilăriei e un fel de „ecole 
de la. rue", dcrr cu altă fasci
nație decit la Anatole France, 
mica stradă din lași, fiind maj 
intimă, confundîndu-se cu bio
grafia naratorului, evocînd u- 
niversul infantil pierdut. Piesa 
titulară, între reverie și mit, 
e de fapt o meditație cu Sub
strat, pe marginea destinului 
tragic al fratelui mai rme,:>mort 
pe front ca pilot de război, in 
'Franța.- Văfută-în spirit animist, 
ca într-un basm, ulița e con
comitent oglindă ,album și cro
nică. Zmeele, felinarul cu- pe- 

„,trol, cromatici- toarfirfbi, școa
la, toate țin de memorîd' uliței. 
„O viață întreagă o știusem 
de veghe la poă-rta casei ; a- 

< cum nu mai eră. Plecase după 
morminte. Și-rt locul eT era o 
altă uliță, pe brațele căreia 
rîdeau alți copii.. .In frag
mentul titular, al ' Uliței... 
moartea e în același tftnp reali
tate și simbol. In Cel din ur
mă basm, tranziția de la ficțiu
ne la luciditate, ieșirea din zo
na invocației reprezintă, simbo
lic, un fenomen de ruptură e- 
chîvalent cu o „moarte" a fe
ricirii inconștiente.



Pentru cei carc-1 cunosc și. fi
rește, îl simpatizează, e inutil să 
mai precizez că, abordindu-1 pe 
poetul Nicolae Țațomir în vede
rea unei convorbiri pentru CRO
NICA, am primit, prompt, re
plica :

— Lasă-mă-n pace, bădie, de 
oonvorbiri îmi arde mie acum ?

Ceea ce nu înseamnă că n-a ca
pitulat imediat, primind cu zîm- 
belul pe buze, oarecum în gardă 
totuși, prima întrebare :

— Ce vă spune termenul „ge
nerație", referitor la literatură și, 
în general, la viața literară, la 
climatul scriitoricesc ?

Punctat cu cite un „ascultă, bă
die". „nu-i așa?", „de bună sea
mă", răspunsul a căpătat curînd 
nu numai coloratură stilistică dar 
și afectivă, dovadă că ezitarea i- 
nițială fusese o specific moldove
nească, blajină, cochetărie.

— Dincolo de sensul strict al 
unei descendențe din tată în fiu 
(vîrsta biologică sau — să-i -zicem 
— calendaristică nu mă intere
sează, ea constituind o penibilă 
metaforă a veleitarei' Prejudecăți), 
văd in generație un mănunchi mai 
mare sau mai mic de oameni care 
trăiesc în același timp. Ștergînd 
astfel frontierele biologice, mă 
gtndesc la capacitatea de creație 
autentică a elementelor componen
te ale unui ansamblu uman în de
plinătatea activităților lor specifice.

Antiliterară, impostura se naște 
prin generație spontanee. Mediul 
de cultură al nimicului este, în 
primul rînd, invidia. Impostorul, 
dorind aprig să intre și el în vreo 
istorioară a literaturii, aleargă (deși 
i se șoptește : „festina lente" !) la 
model, liîrtie și pană. Un rînd pro
priu tipărit îl aruncă în brațele 
orgoliului, cîteva clipiri aprobative 
din ochii paterni îl împietresc în- 
tr-un egotism vociferant și tot așa, 
din nimic, domnia-sa se întrezărește 
ca un mare Cineva pe piedestalul 
nemuririi, înveșnicit în mormoră 
sempiternă. Cum, din fericire, im
postorii se pot depista (e adevărat 
că nu prea ușor), teoria antiștiin- 
țifică a generației spontantee se 
prăbușește și ea, odată cu cei care 
o reprezintă.

Așa fiind, e limpede că între scri
itorii adevărați nu pot exista con
flicte de generație, invidia, orgo
liul și suficiența nefiindu-le cu
noscute decît din dicționare, în 
logaritmii cărora, la litera M, cu- 
vîntul modestie ocupă majoritatea 
paginilor, asemeni cuvântului me
mento.

— Rezultă oare că • carte in
clude, dialectic, intre paginile ei, 
confluența tradiției cu... noile 
„valuri" ?

— O carte este un „res omnium", 
un bun ai tuturor. Și cum acești 
„toți" au o firească continuitate 
socio-bio-psihică, este de la sine 
înțeles că tradiția în domeniul cre
ației spirituale își are importanța 
și rolul său bine determinat.

Unele limitări artificiale, metali- 
terare, frîng linia continuității. A- 
ceastă linie, temporal vorbind, este 
în realitate o suită de momente 
definitorii printre care se pot e- 
numera experimentul, inovația, des
coperirea etc. Universul estetic al 
scriitorului, incluzînd zonele spiri
tuale și materiale ale mediului în 
continuă prefacere, se extinde și 
sintetizează — pe plan artistic — 
stadiile de evoluție a spiritualității 
umane, a științei și tehnicii univer
sale.

Nu există „punct zero" de la ca
re să pornească fenomenul literar, 
nici „hiatus" sau „ruptură" în e- 
voluția normală a activității crea
toare.

— Atunci cînd vă referiți la e- 
voluția normală a activității crea
toare. vizați, drept evoluție anor
mală. fandările în gol, gongoris
mul ?

-Nu fac decît să repet cînd spun 
că un creator autentic, învingînd 
cerbicia cuvîntului, îi modelează 
rezonanțele, mulîndu-1 pe sensurile 
adinei ale afectelor și ideilor lui 
existente, pe existența lumii afec
tive și ideatice, adecvîndu-1 la o- 
biect. Camil Petrescu „vedea" ide
ile pentru că le avea. Unii însă se 
prefac că „văd" ceea ce nu au Și

cm v n r lilr ile Cr Micii
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astfel, uneori, simulacrul ideii își 
rotește policromia cozii, ca un păun, 
substiluindu-se cîntecului de pri
vighetoare.

Lipsa de originalitate și de i- 
dei este soră geamănă cu mima
rea unor revelații străine de struc
tura proprie. Sub bolta sferică a 
noțiunii de mimare, plagiatul 
drapat în roz piruetează cu plan
turoasă îngîmfare.

Departe de mine intenția de 
a-mi aroga drepturi pe care nu 
le am. Nu sînt teoretician, dar 
practicianul din mine îndrăznește 
să afirme că a sosit momentul să 
se recunoască importanța consi
derabilă a studiilor competente 
referitoare la raportul dintre lim
baj și scriitură, la semnificația 
adîncă și rolul versificației (care 
declanșează și vehiculează expre
sia artistică) în stabilirea crite
riilor valorice, la necesitatea po
larizării oricărei creații în jurul 
unor idei originale, nu a unor 
intenții ratate ele.

Nu de alta, dar non-talentul 
poate intra bricînd — cu surle și 
tobe — în atrium-ul poeziei sau 
— în papuci de pîslă — pe ușa 
din dos în triclinium.

— Aceasta ar fi posibil în con
dițiile unui climat literar idilic, 
dar...

— In adevăr, climatul literar 
nu trebuie să fie idilic, ci unul 
creator, efervescent. Așa cum îl 
înțelegea marele G. Călinescu, 
descins din meridianele univer
salului în lașul crepuscular de o- 
dinioară.

Călinescu știa să ierte tăcerile 
înfrigurate și - peripatetic — 
să dezvăluie treptat neprețuite 
comori, tot atîtea înalte lecții de 
poezie și umanism. Știa să pună 
aripi adevărate timidității cu u- 
meri șubrezi, știa să taie cu in
transigență aripile de mucava ale 
gloriilor efemere și să flageleze 
necruțător impostura, non-valo- 
rile și locurile comune. Aprecie
rile lui nu se lăsau niciodată 
prea mult așteptate. Rapiditate 
de o rară competentă în selec
tarea simptomelor, precizie în 

diagnostic. Unele prognoze erau 
grave : cu atît mai mult, nici un 
compromis terapeutic.

Iată-I în lumina, filtrată ca 
prin vitralii, dintr-o cameră mo
destă din Iași, împărtășindu-ne 
intențiile sale de a înființa o 
nouă Junime literară, trasînd li
niile coordonatoare cu caracter 

de manifest și trecînd ex abrupto 
ia ordinea de zi a primei ședin
țe :■ analiza poemelor unor tineri. 
După lectură, unii profesori și 
critici ieșeni solicitară timp de
gîndire și de meditație ; alții in
vocară fragilitatea primelor im
presii. Nimic din toate acestea,
părea a spune gestul lui caracte
ristic cu mina, ca de îndepărta
re a unor umbre ce i-ar stînjeni 
zborul privirilor. Și magistrala 
analiză iat-o efectuată hic et nune, 
demnă de a figura în orice isto
rie a literaturii contemporane

Unor poeți tineri, care își cla
mau tristețea juvenilă (și naiva 
invidie) că alții „le-o luau îna
inte" prin editarea — cu surle și 
trompete — a volumelor lor, le 
spunea ritos : „Din punct de ve
dere artistic, înainte sau înapoi 
sînt vorbe lipsite de interes. Ci
neva poate tipări mai devreme, 
poate căpăta unele din acele sla
be satisfacții sociale, la care nu 
aspiră un adevărat poet, dar a 
anula prin viteză valoarea intrin
secă a operei e o imposibilitate. 
Toți cei care iau înainte prin ma
nopere unei valori ascunse, se 
prăbușesc îndată ce valoarea în 
chestiune apare. Tăria gloriei li
terare se confirmă prin diafani- 
tatea figurii reale, istorice, a 
artistului. In lunga existență hă
răzită adevăratei opere literare 
nu-i motiv de grabă".

Aceste mărturisiri, .desprinse 
dintr-o nouă Masă a Marilor Um- 
bre, cred că sînt suficiente pen
tru a contura, oarecum estompat, 
răspunsul Ia acuta problemă a 
climatului literar.

— Ați cultivat eirnlva satira. 
De ce ați părăsii-»? Juvenal...

Binecunoscutul vers al trei
zecilea din Satira l-a a lui Juve

nal : „difficile est satiram non 
scribere", eu l-aș parafraza, pre- 
cizînd că „difficile est de satira 
non disputare". Satira conduce în 
regatul umbrelor, cum spune Șce- 
drin, tot ce și-a trăit traiul, o-
glindind 
vieții.

în același timp năvala

Există., firește, un simț al u—
morului, o capacitate de a perce-
pe comicul, fără de care e, în
general, greu să trăiești și cu a-
lit mai; mult să discuți des)>re ge-
nul satiric. Rîsul, după cum se 
știe, este una din formele criti
cii cu nuanță emoțională, o for
mă estetică specială a criticii.

Scriitorul satiric e un creator 
cu mari responsabilități. Dacă din 
punct de vedere filologic vorba 
umor înseamnă umoare, iar umo
ristul — din cauze umorale — se 
bucură de acea labilitate — tre
cere rapidă de la o stare la al
ta : seriozitate, veselie ușoară, ho
hot homeric, gravitate, camuflînd 
gluma sub seriozitate și gravita
tea sub glumă, toate acestea se 
datoresc contrastelor, umorul în- 
cercînd să unifice tragedia cu co
media vieții. Satiricul trebuie să 
fie un observator judicios al con
trastelor comice din realitate, 
trebuie să pună în serviciul sa
tirei sociale metoda analizei psi
hologice, să știe a selecționa tră
săturile caracteristice care expri
mă esențialul. Să iubească cu 
pasiune viața nouă, în numele a- 
firmării și dezvoltării căreia el 
urmează să demaște tot ce, duș
mănos și rutinier, se opune nou
lui.

Hohotul gras rabelais-ian, sarcas
mul lui Swift, causticitatea vol- 
tairc-iană, rîsul înalt gogolian, 
biciuirea șcedriniană, umorul 
dulce-trist' cehovian, rîsul flage
lator caragialesc, umorul sfătos 
anton-pannesc, înalta satiră soci
ală a lui Eminescu și Arghezi, i- 
ronia și rîsul parodic ale lui To- 
pîrceanu etc., iată doar cîteva din 
marele exemple care pot fi fil
trate de talentul original al unui 
satiric autentic.

Umanismul socialist nu se 
te împăca nicidecum cu indulgen
ța față de defectele și viciile o~ 
mului.

Aș adăuga că mufele umor pre
supune înțelegerea shakespeariană 
a vieții.

Nasc și în satiră oameni, e-a- 
devărat, numai că pragurile re
dacționale li-s uneori cam depun- 
te, iar faetoanele de gală le ea«» 
trec pe sub nas.

Nimeni nu are dreptul să o- 
colească „rîsul teribil" (Maiakov- 

de teamă ca unitatea dintre 
rîs și mînie să nu strice diversi
tatea preocupărilor grave.

— Deci ?
— De bună seamă, s-ar putea să 

mai scriu satiră.
— In altă ordine de idei, faul

tul că editurile nu ostenesc in a 
confirma adevărul potrivit căruia 
„tot românul e născut poet", nu 
ești- oare reflexul unui fel de in
flație a poeziei ?

— Poezia autentică, începînd cu 
cea „mică" pînă la marea . poezie 
este atît de puțină, îneît a vorbi 
de inflație este ca și cum te-ai 
teme de prea mult oxigen într-o 
atmosferă poluată. Se poate însă, 
pe alocuri și în anumite perioa
de, ridica . problema unei inflații 
de contrafaceri, de epigon isme, 
teribilisme, psitacisme ele.

Suflul liric autentic SC pOritCI 
asculta. punînd stetofonendos- 
copul critic, atît pe făptura da 
aer a unui vers liber, cît și pe 
aceea a unui vers ritmat și ri
mat. Dar pentru a scrie un va
loros vers liber, cred (și maes
trul Philippide are dreptate) că 
poetul trebuie să fi trecut nea
părat printre furcile caudine ale 
severei prozodii.

Nu am multe rezerve față de 
a.șa-numita calofilie. Nu mi-i tea
mă de ea, nu o detest, dacă este 
înțeleasă așa cum se cuvine. Nu 
toți pot scrie pietros. Rodin n« 
e numai sculptorul Burghezilor 
din Calais, ci mai ales dăltuito- 
rul suprafețelor lucii ale celebre
lor cupluri miniaturale. Brâneuși 
și Pasărea lui măiastră ! La re
proșul interogativ al lui Jean- 
Paul Sartre : „Pourquoi perdee
du temps ă composer des phrases 
belles ?“ se poate răspunde tot 
interogativ : „Și pentru ce nu, 
dacă nu se pierde deioc timp 
pentru a le face ?“.

— Să încheiem, în mod tradi
țional, cu un tur de orizont al 
șantierului dv. literar.

- Am o timiditate înnăscută 
cînd vorbesc despre mine, ceea 
ce constituie, pare-se, un sim
ptom grav al unei maladii ana
cronice. Profilactic, perioada e 
depășită. Terapeutic, îngurgitez; 
simple paleative. Dar pentru ca 
prognoza să nu fie chiar atît de 
tragică, „îndrăznesc, cerindu-vă 
iertare pentru lipsa mea de mo
destie și rugind u-vă să acceptați 
totul sub beneficiu de inventar", 
să spun că am sub tipar la edi
tura „Cartea Românească" un vo
lum de versuri intitulat „Cartea 
mea de lut", iar la editura „Ju
nimea" îmi va apărea în cursul 
anului 1972 romanul „Manuscrisul 
de Ia Marrakech", care, debut 
în proză (debut mai „amplu", că 
proză am scris destulă) cuprinde 
(redau din Planul editorial pe 
1972) „drama emoționantă -i unui 
tînăr intelectual cinstit i” peri
oada grea de teroare legionară. 
Formula epică aleasă oferă o lec
tură atractivă".

De asemenea, drama „lmîlnirea 
lui Don Juan cu Faust", publi
cată în parte chiar în revista dv., 
își așteaptă de ani de zile di
rectorul de teatru și regizorul, 
care, fie vorba între noi, trec pe 
lingă ea cu o nonșalanță plină 
de toate grațiile Thalyei.

Am terminat de curînd un al 
doilea roman și continui a tra
duce din Baudelaire și Jules La- 
forgu|e, căci există, alături de 
marele viciu al lecturii, și un vi
ciu al transpunerilor, în demiur- 
gica luptă cu proteicul cuvînt.

Al. I. FRIDUȘ
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Drăguța forță din pistonul
DONA ROȘU:

Voi veni intr-o noapte
OVIDIU GENARU

A debuta cu o carte de poeme în proză presupune îndrăz
neală estetică, o sigură stăpînire a logosului, capacitatea de a 
transfoca starea poetică într-o frază ritmică, știința „punerii în 
pagină" a discursului liric. Dincolo de aceste date poemul în 
prozfă trebuie să fie o izbucnire de flacără albă, o rupere din 
fiin-,a poetului ce refuză artificiul, mimarea, locvacitatea.

. Cartea Donei Roșu este un fel de „cîntare a cîntărilor" evi
dent dintr-o perspectivă feminină, poemele constituindu-se ca niște 
rugi pentru reîntoarcerea bărbatului iubit, spuse cînd cu patos 
și demnitate, cînd cu umilă dar orgolioasă supunere. Erosul este 
insinuat dintr-o suită de gesturi tandre (Te strîngcai lingă mine 
și timpul nu mai era, și nici lumea, și tu știi că nici noi nu eram) 
din așteptări de Penelopă (Trăiam ațteptind să te văd cum tră
iesc plantele o sută de ani să-nflorească odată), din elanuri re
tractate (Se umilise cerîndu-i să-I vadă și n-o iertă pentru lipsă 
de demnitate), totul configurînd o gramatică a sentimentelor. Ni
mic strident în această carte, poate doar nota de monotonie iz- 
verită din reluarea obsedantă a motivelor. Schema lirică a Donei 
Roșu este următoarea : fiecare poem debutează cu un vers-pilot, 
care susține schelăria întregii construcții lirice. Iată cîteva ast
fel de versuri : Bărbatul i-a adus o piatră și ea o păstrează in
tr-un sertar ca pe o bijuterie (poemul 5) ; Plecai mereu și oricît 
încercam să te-ajung puntea creștea (11) ; Păsării cintătoare omul 
i-a scos lumina din ochi pentru ca, nevăzînd, de durere să cînte 
și mai frumos (13) ; în zilele Iui de lucru intra în adîncul pămîn- 
tului și vedea întunericul la fel ca lumina (16) ; Nimeni nu știe 
pentru cine se leagănă marea (22).

In genere, versurile de mijloc ale poemelor, vrînd să „explice" 
ideea, sînt mai palide iar ultimul —- este sentențios concluziv. 
Uneori, ca în poemele 2, 12, 18, 21, deși textele sînt alcătuite din 
cîteva fraze, există impresia unui balast, iar reflecția cade în ba
nalitate. Dar această carte (apărută Ia Editura Eminescu) impune 
prin melosul bine temperat, prin ținuta ei generală căreia co
mentariul grafic al lui Sabin Bălașa îi aduce un plus de sensi
bilizare și distincție. Voi veni într-o noapte este o promisiune 
pe care, sperăm, poeta o va confirma

Tudor NICOLESCU

Preafericitul Bacovia

Demult noi te-am numit preafericitul 
cu acea nevoie de particule 
nobiliare care nu-ți îngăduie 
să fii uitat niciodată cu 
onoarea la funeralii de gradul 
întîi cu dreptul Ia aura sfinților 
care s-au hrănit cu lăcuste și mană.

cu aburi
Ninge în cimitirul locomotivelor 
cu aburi nimeni nu mai are nevoie de 
ele de frumoasele cochete cu volănașe de 
demodatele caroserii și biele ce goneau 
ca un iepure peste pastorale cîmpii 
zăpada se așterne ușor ca pe morții 
primului mare război, hei ninge pe 
invenția lui Stephenson englezul 
oh, mi-amintesc sfidarea, pionieratul 
curajul străbunicilor mei cu mustața-n 
furculiță și acum ninge pe cimitirul 
drăguței forțe din pistonul cu aburi 
ninge cu prilejul aniversării zilei 
de naștere a mecanismului și nimeni 
nu păstrează un moment de reculegere 
nu îngenunche pios acolo unde floarea 
ruginii lucrează de mai bine de o sută 
de ani.

icistica politică a lui

Gavril ISTRATE

Comentarii 
macedonskiene

Volumul, apărut recent la Editura Minerva, cuprinde comuni
cările științifice ținute în cadrul sesiunii „Contribuții la cunoaș
terea vieții și operei scriitorului Al. Macedonski" care a avut loc 
cu ocazia manifestării „Zilele Macedonski" (Craiova, 11—17 mai 
1970). Unele comunicări au caracter de sinteză, iar altele avan
sează puncte de vedere noi. La idealul și idealismul specific ma- 
cedonskian, ca realități spirituale profunde, concretizate în no
țiunile „forță morală", „entuziasm pentru marile valori ale e- 
xistenței", „invincibila pasiune abstractă pentru, frumos, bine, 
dreptate, pentru ideea de creație și operă trăită și cultivată Ia 
cea mai înaltă tensiune", se referă Adrian Marino în Spiritul 
macedonskian, unde se sintetizează și se argumentează și spe
cificul ideologic al artei macedonskiene : „finalitatea ideală a u- 
manității, care este poezia, frumosul, arta, despre care poetul 
cultivă o dublă reprezentare : contemplativă și totodată activă, 
aproape frenetică". Antinomiile macedonskiene (durere-bucurie, 
retrage re-înaintare, blestem-binccuvintare, umilință-orgoliu, ură- 
iubire, iluzie-luciditate, rcvoltă-resemnare) coexistă, observă Ion 
Zamfirescu, într-o poezie mai puțin studiată pînă acum, dar tipică 
pentru ideologia și arta macedonskiană. în Macedonskiana, Al Piru 
relevă aspecte noi ale laturii „satanice" a operei lui Macedonski. 
Ea Alexandru Macedonski, poetul rondelurilor, cu unele subtile in
terpretări de fonetică expresivă, cărora versurile macedonskiene 
le oferă, cum se știe, un material foarte bogat, și cu relevarea 
cromaticii simbolice macedonskiene, se referă G. G. . Ursu Mircea 
Eungu scrie despre Al. Macedonski — dramaturg. Un aspect puțin 
studiat al personalității lui Macedonski, dar cu implicații impor
tante și interesante în opera literară (proză, mai ales, și poezie), 
constituie obiectul comunicării, bazate pe metoda genetică, a lui 
Florea Firan (Nostalgia copilăriei și locurilor de obîrșie la Alexan-

G. Ivănescu argumentează convingător teza originală că Mace
donski „n-a avut o concepție justă despre natura și dezvoltarea 
valorilor artistice ale limbilor literare în genere și a celei române 
în special". (Limba lui Alexandru Macedonski)). Aceasta explică 
faptul că Macedonski nu a determinat o orientare fundamentală 
în poezia română și în limba literară română modernă, ca Emi
nescu ori, prin proza sa, Arghezi, de exemplu. Cauza a constituit-o 
prețuirea excesivă a neologismului în poezie, în detrimentul limbii 
vechi și limbii populare.

Un spațiu întins este afectat lucrărilor de literatură compărată, 
fapt explicabil prin materialul bogat pe care-1 oferă, și sub acest 
aspect, poezia macedonskiană. Tn Macedonski și simbolismul francez, 
Lidia Bote oferă o sinteză originală a studiilor temei enunțate în 
titlu (la elucidarea căreia a adus, cum se știe, anterior, o contri
buție importantă). C. D. Papastate relevă amestecul, specific ma
cedonskian, de romantism, parnasianism și simbolism, și identifică 
modele franceze (din Lamartine, Hugo, Alfred de Musset) pentru 
poezia socială și pentru concepția lui Macedonski despre numirea 
poeziei. în același sens, trebuie semnalate și studiile Sandei Veriș, 
C. D. Papastate, Emil Mânu ș.a. Ovidiu Ghidirmic face o privire 
critică justă asupra temei „Macedonski" în studiile importante de 
istorie și critică literară mai vechi și mai noi (Macedonski în cri
tica și istoria literară) Interesante sînt și amintirile lui V. G. Pa- 
lșolog despre Macedonski, pe care l-a cunoscut personal (Mărturia 
unei dedicații).

Comunicările au abordat, în general, aspecte importante ale 
personalității lui Macedonski și au oferit sinteze și interpretări 
originale. După studiile întinse, de acum cîțiva ani, ale lui Adrian 
Marino .despre viața și opera marelui poet român, actualul volum 
constituie o mărturie a actualității lui Al. Macedonski, a intere
sului epocii noastre pentru opera lui. Deși neunitar tematic (neu- 
nitatea stilistică este de presupus) și nesubsumat unei viziuni ori
ginale unice, volumul trebuie consultat atît pentru sintezele, cît 
și pentru contribuțiile noi, valoroase de istorie și critică literară 
macedonskiana, pe care Ie însumează sub .semnul valorificării și 
prețuirii moștenirii artistice pe care ne-a lăsat-o Al. Macedonski.

Petru ZUGUN

La începutul lunii decembrie 
au apărut, pentru prima dată, 
reunite în volum, o parte din 
articolele pe care George Că- 
linescu le-a publicat în presă, 
în perioada 1944—1965 (George 
Călinescu, Texte social-politice. 
Editura Politică, 1971).

Majoritatea acestor articole 
îmi sînt cunoscute încă de la a- 
pariția lor, în „Tribuna poporu
lui", „Frontul plugarilor", „Lu
mea", „Națiunea11 sau „Contem
poranul". Dar lectura globală de 
acum, îmi sporește înțelegerea 
lucrurilor. Ca majoritatea studen
ților pe care i-a avut, l-am ur
mărit pe George Călinescu în 
tot ce a scris cu emoție deose
bită. Intr-o vreme în care orien
tarea noastră se apropia, doar, 
de ceea ce trebuia să fie, scri
sul profesorului a fost, pentru" 
cei mai mulți dintre noi. mai 
mult decît un îndreptar. Fiecare 
articol al său ne întărea în i- 
deea că sîntem pe drumul cel 
bun. Astăzi, după aproape trei
zeci de ani de la începutul lup
tei, nu mai vedem în Călinescu 
un simplu om de baricade, ci un 
luptător care a simțit, cu un 
minut mai repede decît alții, 
sensul unei mari bătălii și s-a 
angajat, cu toate forțele de care 
dispunea și, în același timp, cu 
toată scăpărarea spiritului său, 
în cîștigarea acestei bătălii, cu 
care s-a identificat.

Problemele urmărite, în vo
lum, sînt acelea care ,ne-au 
preocupat, pe toți, în anii con
strucției populare. Cele mai mul
te articole privesc, însă, poziția 
intelectualului. Am spune că a- 
utorul a urmărit, în primul rînd, 
lămurirea atitudinii acestuia și a 
rolului său în stat, precum 
șl raporturile dintre el și 
muncitor : „Nu există decît o 
singură muncitorime, de la lu
mina creierului pînă la tăria 
brațului", (p. 56—57) ; „Prin ur
mare și arhitect și zidar sînt 
rude prin . esență, cu singura 
deosebire că unul apasă mai 
mult asupra ideii, iar celălalt a- 
supra faptei fizice". (80) ; „Intre 
muncitor și intelectual nu tre
buie să se mai vadă două clase 
deosebite, una dotată cu mîini 
zdravene și alta cu minte pă
trunzătoare, ei o singură armată 
a muncii în care numai gestu
rile sînt deosebite" (132—133).

Cu o deosebită ascuțime este 
dezbătută problema țărănimii, 
al cărei loc nu poate fi decît 
alături de muncitor: „Demo
crația fără dreptate pentru plu
gar și muncitor e o vorbă goa
lă" (59) ; „Cînd mi se va do
vedi că bobul de grîu din pli
nea pe care o mănînc a fost 
secerat de mîria moșierului, a- 
tunci voi spune : „nu expropri- 

ați" (60). Foarte important, 
pentru acest aspect al proble
mei, este cuvîntul pe care de
putatul Călinescu l-a rostit in 
fața celor 11.000 de țărani coo
peratori, adunați pentru prima 
dală într-un congres. El nu 
subliniază numai momentul is
toric, foarte important, cînd se 
perindă la cuvînt, unul după 
altul, zeci de țărani, în fața 
unei tribune unde nu putea fi 
imaginat, in trecut nici unul 
dintre ei, ci apasă cu deose
bită satisfacție, pe ideea că a- 
cești oameni, ținuți atîta vre
me în întuneric, înțeleg rostu
rile socialismului și știu să 
lupte pentru instaurarea lui : 
„Toți vorbitorii, țărani și mun
citori, pe care i-am auzit în 
aceste trei zile, din Țara Oa
șului sau din Banat, din re
giunea Iași, ori Dobrogea, din 
Argeș sau de lingă Dunăre, au 
folosit un grai fără păcat, în 
care termenii științifici stau 
bine împerecheați cu expresiile 
populare, într-o frază limpede, 
cultă, adesea plină de duh, 
semn de pricepere deplină a 
ideilor socialiste, a principiilor 
elementare ale. științei, de deș- 
teptăciune și aptitudine la în
vățătură" (211).

Lupta pentru emanciparea o- 
mului este un alt aspect asu
pra căruia se oprește, de multe 
ori, Călinescu : „Mulțimea
muncitoare nu pornește nicio
dată pe străzi fără pricină pro
fundă, cu capătul in fiziologie" 
(53) : „Nici o dată o mișcare 
esențial justă nu poate fi o- 
prită cu gloanțe și cu bombe, 
cum nu poți opri cu biciul 
talazurile oceanului" (54); „Din 
.sîngele vărsat azi izbucnesc în 
viitor flăcări. Sîngele uman e 
combustibil" (54).

Autorul se mai oprește, a- 
poi, asupra problemelor de cul
tură, explică rostul literaturii și 
al artei pentru popor etc. Cu
tare critic literar definește gre
șit actualitatea în literatură și 
Călinescu intervine imediat: 
„S-a împlinit atît de Ia moar
tea unui poet. Iată o ocazie 
pentru a-1 aduce în actualita
te, ca să vedem dacă rămîne 
izolat de momentul lui crono
logic, ca o mortăciune, sau vi
ne, viu spiritualicește, pînă la 
momentul nostru" (66). Altul 
susține că poporul cel mult n-ar 
fi în stare să înțeleagă, cum 
se cuvine, pe marii creatori 
din domeniul artei și al lite
raturii și i se răspunde și lui '. 
„Arta pentru popor înseamnă 
artă clasică, îndreptată spre e- 
sențialul uman. Ce-ar fi marea 
arhitectură fără aprobarea mul
țimilor. ce-m- fi teatrul fără 
spectatori" ? (62).

Cu deosebire vii sînt portretele 
și caracterizările pe care le face 
unor conducători sau cărturarii 
„ Lenin a fost un profesor în 
sensul maxim al acestui cuvînt, 
un profesor al unei doctrine, în 
care teoria este strîns legată de 
faptă" (151); „Inima lui [Iorga] in
dica sonoră, ca un ceas de catedra
lă, bătăile secrete ale inimilor 
noastre ale tuturora" (106); „Mi
hail Șadoveanu — de voiești ori nu 
voiești — este un prim ministru 
al patriei noastre în ordinea spi
rituală" (114) ; „Am sentimentul 
simpatetic a fi priceput foarte bi
ne pe d-1 Groza. In vremurile 
cele mai grele din istoria țării 
noastre era nevoie de un Român, 

și încă și mai mult de un Dac, 
reprezentind Ardealul pe care il 
'Serdusem, care să nu declare 
prudent a suferi de genunchi 
și să stea zdravăn și rîzător în 
furtună pînă la ivirea păcii. Me
ritul cel mai mare al d-lui Groza 
este de a-și fi pus în slujba țării 
profilul său statuar și zîmbetul 
lui sănătos" (102—103).

Toate problemele la ordinea 
zilei de la aprovizionarea piețe
lor și de la construcția de lo-t 
cuințe pînă la construirea socia
lismului și la apărarea păcii, de 
la analfabetism pînă la impu
nerea țării sale în lume, nimic 
nu-i scapă lui George Călinescu.: 
Multe dintre aceste articole sînt: 
adevărate poeme, pe care toată 
lumea ar trebui să le știe pe 
de rost. Printre acestea aș po
meni „Bogățiile țării". „A fi tî- 
năr", „13 decembrie". „1948', 
„Res-publica", „Uri imn al mun-‘ 
cii în cinstea Congresului" etc. 
Prin stilul său avîntat și cuceri
tor, autorul avea să cîștige, de la 
zi la zi, tot mai mulți aderenți. 
Omul care părea neinteresat ieri 
de problemele cetății avea să 
fie cucerit, miine, de ele și trans
format într-un adevărat propa
gator. Prin gura lui vorbește 
Călinescu și atunci cînd luptă 
pentru apărarea păcii : „Nici: u- 
na din problemele existente nu 
se poate rezolva călare pe tun”, 
(166) și cînd încearcă să între
vadă viitorul : „Nimeni nu gre
șește stînd mereu cu fața cătră 
viitor" (124).

Dar n-am epuizat problemele 
care sînt puse în discuție și 
dezbătute în cele peste 200 de 
pagini ale ultimei cărți sem
nată de G. Călinescu. Ele sînt 
mult mai numeroase. Cititorul 
are impresia că-și trăiește o bu
nă parte din propria-i viață. In 
fața ochilor lui se derulează un 
film al cărui titlu este Socialis
mul în mers.



c
Catedrală

Mihai DRAGAN Despre specific
Fierbinte catedrală efemeră 
din degete care abia se-ating 
fluide, sunetele speră 
la fiecare, așteptate Bang-Bing.

Aleargă singele mușcat 
purtind necunoscutul nimb.
In liniște — ca-n sticlă — m-am tăiat. 

Din degete mi se prelinge timp. M

I

Fără dată

Ziua fără dor și dată 
aruncată peste poartă. 
Viața timpului se duce, 
intilnește o răscruce, 
unde stă îngenuncheat 
dorul meu 
de hoți prădat.

Zodiac

Balansoar de zi și noapte, 
totul înjumătățit, 
vei trăi în emisfera 
sufletului amețit

Liniștea nu te cunoaște 
orice nume vei purta. 
Doar neliniștea, străine, 
este bogăția ta.

Cînd vei fi pe la amiază, 
el — bărbatul — va veni 
și-ți va pune-n palma-ntinsă 
jumătatea lui de zi.

Nadina CORDUN

_______________________________y

Un tînăr critic încerca recent, sti
mulat de o anchetă a revistei 
Argeș despre „spiritul muntean11, 
să opună „spiritului critic" mol
dovenesc, heiiadismul, devenit, se 

zice, „un stil creator", în sensul că „he- 
iiadiștii propun o viziune categorial- 
estetică asupra existenței". Numai că 
polemismul, trecerea de la „injurie la 
transcendență", spiritul „fantastic" nu 
sînt atitudini exclusiv muntene, helia- 
diste. In chip paradoxal este omis din 
această discuție Cantemir (să reținem 
apostrofele sale contra „băsnuirilor" 
lui Simion Dascălul ț „polemist acerb" 
nu e deci numai Radu Popescu), apoi 
Eminescu, la care atitudinile amintite 
se cristalizează în forme estetice cu 
totul superioare.

Dacă „heliadism înseamnă spirit re
nascentist totalitar, dar și miițaleală 
pe detaliu", „spirit polemic și umoare 
acidulată, dar și viziune fantastică pură- 
transcendere", „orgoliu demiurg și a- 
vînt mesianic, dar și umilință de cre
ator anonim", cum scrie Marin Mincu 
(în Critice, II, 1971, o carte cu mai 
multe lucruri bune decît rele, cu tot 
atacul subiectivist al lui S. Damian), 
atunci un spirit heliadist prin exce
lență este Hasdeu, necitat nici măcar 
ca „afiliat" la „spiritul muntean". De
osebirile dintre „spiritul moldovenesc" 
și cel „muntean", explicabile prin con
diții social-politice și culturale deose
bite, nu trebuie totuși absolutizate.

Oricît ar părea de ciudat, toate ma
rile personalități culturale din secolul 
al XIX-lea, în pofida diversității lor 
temperamentale și a modalităților spe
cifice de manifestare, se apropie pînă 
Ia identificare prin atenția sistematică 
acordată cristalizării, în forme mo
derne, a spiritului românesc. înainte 
de a fi artiști, sau paralel cu activi
tatea literară, scriitorii acestei perioa
de sînt oameni politici, militanți cul
turali, istorici și filologi, depășindu-și 
adeseori vocația primordială prin în
deletniciri colaterale, impuse de nece
sități de moment, interne și europene. 
Culturalitatea lor eterogenă nu-i îm
piedică să se fixeze și în sectoare par
ticulare de activitate și să contribuie, 
în manieră adesea programatică. Ia 

inaugurarea unor direcții fundamentale 
pentru destinele spiritualității noastre.

O personalitate tipică, invocată în
totdeauna ca model pentru vastitatea 
și caracterul insolit al preocupărilor, 
este Heliade Rădulescu, primul român 
cu structură intelectuală de european

complet după Dimitrie Cantemir, prin
țul ce ne apare în zarea înegurată a 
istoriei ca cea dintîi figură românească 
de proporții geologice („eruditul prin
cipe", „istoric în toată puterea cuvîn- 
tului", înzestrat cu „pătrunzător ge
niu", îl caracterizează Hasdeu). E- 
xemplul enciclopedismului heliadist îl 
va urmări obsedat pe moldoveanul Has
deu care-i deplînge patetic moartea în 
1872, ca altă dată, într-o comunicare 
academică din 1902, să mărturisească i 
„am fost totdeauna, sînt și voi fi he
liadist". Nu avem în vedere numai o 
direcție generală de gîndire, ci chiar 
O comuniune spirituală, un tempera
ment apropiat prin multe laturi, de 
acela al nestatornicului și visătorului 
Heliade.

In personalitatea hasdeeană se unește 
un enciclopedism de renaștere c>> su
fletul unui artist slujit de o fantezie 
vivace și prodigioasă. Oricît ne-ar plă
cea să delimităm sectoarele activității

Iui Hasdeu, aceasta nu poate fi ruptă 
totuși în două, în științifică și literară, 
pentru motivul că natura personalității 
sale este mult mai complexă în uni
tatea ei simfonică. Există în opera sa 
o simbioză, aproape permanentă, între 
spiritul științific, iscoditor și captivat 
de absolut, de totalitate, și acela lite
rar, în sensul că scriitorul, tempera
mental un romantic viforos, însufle
țește orice rînd și-i imprimă o subli
niată culoare pasională, considerată cel 
mai adesea de cercetători, în chip a- 
buziv, subiectivitate exagerată.

Fuziunea intimă a literaturii cu ști
ința se realizează fără nici un fel de 
greutate. Ca și în cazul lui Odobescu, 
unitatea personalității savantului și 
scriitorului Hasdeu e o realitate lăun
trică solidă care sintetizează aspirația 
spre completitudine a unui geniu ro
mantic ce exprimă, într-o epocă tra
versată de tendințe contrare, un vizio- 
narism creator și național curent, spri
jinit pe un enciclopedism mirandoleso 
(superior deci aceluia heliadist), greu 
încă de conceput atunci în cuprinsul 
culturii române.

Nu este vorba, în interiorul acestui 
enciclopedism, de o adevărată coerență 
creatoare ci, mai degrabă, de o nouă ex
pansiune a spiritului românesc spre uni
versalitate, potrivit necesităților evo
lutive ale culturii noastre de la Can
temir încoace. Nerăbdarea dc creație 
și setea de monumental, de gigantesc 
ale Iui Hasdeu (subliniate altădată de 
Mircea Eliade) se manifestă spectacu
los, ca o expresie a unei superbe pa
siuni romantice de a arăta lumii fe
lul nostru spiritual de a fi și a contri
bui la civilizația umanității Dar a- 
ceasta nu cu prețul grimasei, al cari
caturii culturale, ci cu spirit cri
tic șî zămislire de valori durabile.

în erudiția Iui Hasdeu se ghicește 
nu numai o sete fantastică de cunoaș
tere, dar o voință inflexibilă de afir
mare definitivă a spiritului creator ro
mânesc în cuprinsul culturii europene^ 
apelîndu-se, deopotrivă, la istorie, fi
lologie, lingvistică, folcloristică, gaze
tărie, literatură. Prin toate acestea, 
Hasdeu depășește cadrele friabile ale 
patruzecioptismului cultural, ale helia- 
dismului, și încearcă, într-un spirit mai 
larg, nu prea îndepărtat de junimism, 
să pună de acord, într-un ritm acce
lerat, autohtonismul cu exigențele eu
ropene. Ca geniu romantic, prin vas
titatea preocupărilor, prin intuițiile ful
gerătoare și ipotezele sale îndrăznețe, 
Hasdeu, depășește în chiar structura inte
lectuală a spiritului românesc, formulele 
culturale de pînă atunci, inclusiv aceea he- 
liadistâ, luată ca model. Pentru prima 
dată, scrie Gh. Bogdan-Duică, Hasdeu 
„a realizat printre noi, tipul modern al 
enciclopedismului", prevestind, ca uomo 
universale, personalitatea aproape ne
verosimilă a lui Iorga (tot moldovean 1). 
Categoria spirituală hasdeiană este în 
spațiul culturii române o realitate com
plexă și fecundă, superioară celei he- 
liadiste.

Aura PANĂ

Proza lui
PETRU
POPESCU

înainte de alte considerații, aș 
vrea să remarc un fapt cu care, 
de obicei, se încheie asemenea 
intervenții și anume, că slăbiciu
nile și pericolele care-i amenință 
viziunea, stilul, arta compozițio
nală și asupra căreia i s-a atras 
uneori „părintește" atenția, sînt 
derizorii față de problemele pe 
deplin convingătoare de adîncime 
și subtilitate psihologică, de ma
tură gîndire și respect pentru 
adevăr, pe care ni le oferă au
torul în cele două romane ale 
sale, Prins și Dulce ca mierea e 
glonțul patriei.

N-aș putea spune că al doilea 
roman este superior primului 
— deși afirmații s-au făcut in 
acest sens — pentru că virtuțile 
talentului din Prins rămîn ace
leași în esență și ca preocupări 
(în linii mari) șj ca viziune. 
Eroul este același — din gene
rația tînărului scriitor — care 
își caută rațiunile propriei con
diții spirituale, în confruntările 
cardinale cu dragostea, cu moar
tea, cu istoria. Deficiențele rămîn 
aceleași — și ele țin, mai ales, 
de aspectul formal (construcție și 
stil), dar nu spre acestea gravi
tează, deocamdată, interesele 
scriitoricești ale lui Petru Po
pescu, care ne apare mistuit de 
febra cunoașterii pînă la capăt, 
în spiritul larg al arghezianului 
„să pipăi și să urlu : este 111

Că uneori plătește tribut ju- 
venilitățij, sesizabile în tendința 
de absolutizare a unor descope
riri de ordin subiectiv sau în 
maniera, uneori prea tranșantă 
de abordare a unor date ale 
existenței, e foarte adevărat — 
dar și atunci ești cucerit de 
tumultul — nici un moment con
fecționat — al gîndirii și emo
tivității sale.

Petru Popescu se integrează 
în suita prozatorilor dintre cele 
două războaie, aducînd, firește, 
amprenta contemporaneității și 
originalității unei personalități 
și dezvăluind unele afinități cu 
Camil Petrescu. II leagă, în pri
mul rînd, citadinismul de struc
tură ca și predilecția pentru eroi 
intelectuali, concepuți nu ca de
ținători ai unei diplome uni
versitare, ci ca oameni care, in
diferent de profesie, (eroul din 

Prins este inginer, cel din Dulce 
ca mierea... proaspăt absolvent 
al facultății de istorie), trăind 
viața și o gîndesc, simt nevoia 
să o înțeleagă, să-i descopere 
resorturile, să-și limpezească 
propriile rosturi în raport cu 
condiția umană, în genere, șj 
cu cea social-istorică, în parti
cular. Patetismul dezbaterilor 
morale, de conștiință, derivă Ia 
ambii scriitori, dintr-o acută 
sete de cunoaștere generată însă 
de mobiluri diferite (la autorul 
Ultimei nopți de dragoste, de 
aspirație spre absolut, spre lu
mea eterată a adevărurilor pure, 
Ia tînărul contemporan, de o 
flămîndă dragoste de viață, 
care nu-i părăsește pe eroul din 
Prins, nici în pragul dispariției, 
din finalul romanului t „Viața a 
fost, pe cît îmi amintesc, mi
nunată. a făcut toți banii, tot 
creierul, tot sîngele, tot pămîn- 
tul și cerul și cîte am putut eu 
cheltui într-un număr de ani atît 
de mic !")

Eroii lui Camil Petrescu, de
vorați de iluzia existenței unor 
valori ideale, vor cădea victime 
propriilor himere, propriilor de
rute ; eroii lui Petru Popescu ard 
sub semnul întrebării, al îndo
ielii, dușmanul numărul unu al 
inerției, al existenței vegetative 
(al platitudinii în planul artei) 
ei nu sînt dispuși să preia de-a 
gata, ci vor să mistuie înșiși ° 
seamă de adevăruri ale existen
ței. Este o trăsătură specifică a 
tînărului contemporan, pe care 
în mod structural autorul nu 
poate s-o ignoreze — iar conse
cința pe planul creației este 
gradul sporit de vigoare și di
namism ce-i fac paginile cu ade
vărat captivante.

In acest sens, am ales una din 
numeroasele intervenții conclu
dente ale eroului din Dulce ca 
mierea. .., și anume reacția în 
fața sfîrșitului unuia dintre per
sonajele reprezentînd generația 
celui de al doilea război mon
dial S „— Minți ! I-am răcnit 
deodată în obraz. Și dacă a fost 
o greșeală ? O tîmpenie ? Dacă 
nu trebuia ? Dacă s-a irosit de
geaba 7 Și de ce pentru noi 7 
Ce dacă sîntem tineri, încotro 
ne îndreaptă tinerețea 7 Și tine

rețea n-are nefericirile ei 7 Exis
tă măcar o pensie pentru ti
nerețe 7 Rău a făcut ! Trebuia să 
lupte cu el însuși, și să tră
iască, să trăiască ! Orice s-ar 
întîmpia, prin orice mijloace 1 
Să nu se sacrifice I S-a sacrifi
cat degeaba, pentru noi e inu
til, noi. .. noi..— dilemă care 
nu aduce obligatoriu și elucida
rea ei, autorul rezervîndu-și 
dreptul Ia confruntări viitoare, 
premize ale altor întrebări și 
fructuoase dezbateri în ordinea 
creației.

Regăsim la Petru Popescu o 
luciditate amintind pe acei des
pre care s-au făcut atîtea co
mentarii în legătură cu opera lui 
Camil Petrescu, o veghe asemă
nătoare a spiritului ca și aici 
nu vestejește, nu anulează stările 
de tensiune pasională, ci din- 
potrivă, luminîndu-le mai puter
nic le sporește intensitatea, adîn- 
cirea. Impresia puternică de 
„viață" și de „fapt autentic" este 
mereu întreținută — firește, în 
sensul mai larg al adevărului 
cuprins în declarația lui Flau
bert „Doamna Bovary sînt eu". 
Senzația trăirii ne e comuni
cată de precizia și minuțiozitatea 
cu adevărat radiografice cu care 
procedează la reprezentarea si
tuațiilor și în analiza psihologică 
— chiar și atunci cînd e vorba 
de contururi mai puțin lim
pezi ; și aceasta pentru că spi
ritul lucid al scriitorului este 
slujit de o remarcabilă capaci
tate de materializare a gîndirii 
eroilor.

Petru Popescu apare mai cu- 
rînd anticalofil, manifestînd o 
predilecție vădită pentru ex
presia frustă, directă, necăutată, 
încărcată de seva omenescului și 
de pulsația vieții.

Interesele prozatorului sînt 
slujite de vocația sa poetică în 
perfect acord cu intuiția și rafi
namentul său sensitiv ; printr-o 
simbolistică marină, cu nave, 
porturi, pescăruși, plaje, valuri 
prelungită și în Dulce ca mie
rea. .. prin numele propriu al 
eroinei, Laguna ; pe lîngă dra
matismul problematicii, simbo
listica aceasta sugerează un fond 
de mare puritate, pe care nu-1 
contrazic nici erotismul înver

șunat, nici erudițiile de limbaj 
care apar pe alocuri ; e vorba 
apoi și de o certă poezie a vi
talității, a dragostei și a setei 
de cunoaștere care ozonează 
paginile romanelor lui PeU u Po- 
pesetț. Se adaogă la acestea un 
anume lirism al orașului, al 
lucrururilor depozitare ale isto
riei, ale mișcării.

Confesiunea directă din cel de 
al doilea roman concordă per
fect cu spiritul exploziv al au
torului și cu nevoia sa de co
municare cu cititorul, de coloc
viu patetic cu acesta; fie că 
e vorba de investigația psiholo
gică, de comentariul nud, jur
nalistic sau de scene erotice, 
stilul „fără stil' al lui Petru 
Popescu e plin de personalitate, 
de energie bărbătească, antisen- 
timentală și antiidilică, acidu
lată din cînd în cînd de fermen
tul ironiei, acționînd de la în
țepătura glumeață pînă la tona
litatea caricaturală, de la obser
vația zeflemitoare la amărăciune. 
Limbajul vorbit al străzii, al 
bulevardului, nu este ocolit.

Proza lui Petru Popescu s-a 
impus atenției fiindcă e legată 
prin fibre puternice de filonul 
realist al literaturii noastre și 
fiindcă, în același timp, este 
frenetic contemporană prin în
drăzneala gravă și originalitatea 
cu care atacă problematica exis
tenței, în laturile ei cele mai 
răscolitoare (mai ales pentru un 
scriitor tînăr) : dragostea, moar
tea, războiul ; prin optica proas
pătă și lucidă asupra vieții aso
ciată unui puternic sentiment al 
dreptului de a trăi, izvorît din 
conștiința faptului că sîntem 
„prinși" în strînsoarea unui dat 
obiectiv, conștiință care îndeam
nă la ardere intensă, creatoare.

Maturitatea de viață și artis
tică îl va îndemna pe tînărul 
și talentalul Petru Popescu să-și 
valorifice darurile în construcții 
mai solide, mai echilibrate și 
mai dense.

SCRIITORI
CONTEMPORANI



Vai GHEORGHIU

Am învățat să iubim clasicii literaturii și artei. E și plăcut 
să iubești un clasic : a iubi un clasic înseamnă a fi mai si
gur pe tine. Firește, e mult mai greu să încerci a nutri sen
timente gingașe față de un -necunoscut : s-ar putea ca într-o 
bună zi dragostea să-ți fie înșelată. De aceea, cel mai sigur 
este să iubești un clasic. Dacă iubești un clasic, nimeni nu-ți 
va spune nimic. Ba, dimpotrivă, foarte puțini vor observa a- 
cest lucru. Ceea ce însă este mai emoționant în chestiune 
nu stă atit în dragostea pentru clasicii literaturii și artei, de 
altfel o dragoste firească, ci mai ales în declararea, cu ba
tista umedă, a dragostei pe care o purtăm clasicilor. Și, mai 
muit, cu batista umedă, așezîndu-ne în fruntea pilcului care 
ia apărarea clasicilor, într-un moment în care avem noi im
presia că bieții clasici încep să fie... interpretați. Din acel 
moment, nu ne mai rămîne altceva decît să fim foarte atenți 
cine a mai început să se intereseze de clasici și, mai cu sea
mă, de ce o face. Nu cumva, la mijloc se află niscaiva sen
timente perverse față de clasicii literaturii și artei, nu cumva 
dragostea față de clasici e de mai multe feluri, pentru că, 
fie vorba intre noi, ne încăpăținăm să credem că numai dra
gostea noastră pentru clasici e cea valabilă, e unica. Este 
de altfel, dragostea pe care am învățat a o face încă de pe 
băncile școlii.

E, finalmente, răscolitor să te afli în fruntea pilcului de 
înamorați, care, singurul știe ce înseamnă un clasic și cum 
trebuie el înțeles.

Fără existența acestui pilc cumsecade și bine crescut nu 
știm, zău, ce s-ar mai înlîmpla cu bietul Caragiale, cu bietul 
Shakespeare, cu bietul Pailady, cu bietul Moliere.

v_______________ y
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ILUSTRAȚIA ROMÂNEASCĂ
In cadrul planului de colabo

rare dintre Uniunea Artiștilor 
Plastici din România, pe de o 
parte, și Uniunea Artiștilor Plas
tici clin R. D. Germană, pe de 
altă parte, sfîrșitul anului 1971 
â însemnat un moment de fruc
tuoase manifestări. Astfel, la 
București am putut saluta o ex
celentă expoziție de afișe rea
lizata de maeștri germani ai ge
nului, iar la Berlin s-a deschis 
o mică dar concludentă expo
ziție de ilustrații de carte da
torate artiștilor români.

Deschisa în sala de expoziții 
a clubului oamenilor de cultură 
și artă din capitala Germaniei
democrate, expoziția românească 
cuprinde o densă selecție de lu
crări semnate de Marcel Chir- 
noagă, Constantin Baciu, Ion 
State, Ligia Macovei, Geta Bră- 
tescu, Emilia Baboia, Magda 
Ardeleanu, Val. Munteanu, Mar-

sediul ambasadei române din 
Berlin.

lîămînînd deschisă și in cursul 
lunii ianuarie 1972, expoziția de 
ilustrație românească poate fi 
considerată ca un emisar de bun 
augur pentru propaganda artis
tică în capitala Germaniei de
mocrate. Comentînd cu satisfac
ție succesul de care s-a bucurat 
nu ascundem dorința ca în vii
tor expozițiile noastre să fie mai 
ample - și mai consistent susți
nute cu materiale documentare, 
auxiliare.

Șînt carențe serrinalate cu pri
lejul acestei expoziții ... care cu 
ușurință vor putea fi evitate în 
viitor.

Vasil* DRĂGUȚ
Berlhi, ian. lț>72

cela Cordescu și alți specialiști 
ai ilustrației de carte ; gama 
tematică fiind acoperită pentru 
literatură de copii, literatura ro
mânească clasică și modernă, 
mai subțire fiind sectorul rezer
vat literaturii universale.

Este demn de menționat că la 
vernisajul acestei expoziții, de
legația română, alcătuită din 
maestrul Geza Vida, Benedict 
GȘnescu și semnatarul acestor 
rânduri. a fost întimpinată cu 
multă căldură de un grup nu
meros de artiști germani, de a- 
semcnea, de către asistența ne
obișnuit de mare, alcătuită din 
oameni de cultură de diferite 
categorii. Secretarul general al 
U.A.l*. din R. D. Germană, A. 
Weiss, a ținut să sublinieze, cu 
prilejul vernisajului că relațiile 
de colaborare dintre cele două 
uniuni de creație se dezvoltă ar
monios, că perspectivele lor sînt 
deosebit de promițătoare și că 
în pofida dimensiunilor reduse, 
expoziția românească de ilustra
ție de carte constituie un eve
niment important în viața ar
tistică berlineză. Reluate și de 
primele cronici apărute imediat, 
după vernisaj, aceste aprecieri 
au fost întărite și cu ocazia dis
cuțiile*- pe care delegația ro

mână le-a avut cu un grup de 
artist; geinia i și reprezentanți 
ai organelor locale de presă la

Sinletizînd cuprinzător și totodată selectiv experiența unei, 
perioade de activitate foarte scurte, aceea a ultimului un, sa
lonul de pictură al municipiului București Tși află rațiunea de 
a fi în însuși scopul pe care și-l propune — acela de a crea 
o imagine sugestivă, de ansamblu, reprezentativă pentru nive
lul actual al creației artiștilor bucureșteni. Prin ceea ce an 
gajează și prefigurează, expoziția se constituie ca una din 
manifestările artistice importante ale acestui, an. Lucrările sini 
reunite, in mărea lor majoritate, sub semnul unei stări de 
calmă și spontană bucurie. Ele s.inț investite cu puterea de o 
transmite ade.i-ărate profesiuni de credință, convingeri, con
cepții dintre cele mai variate, inedite moduri de gîndire plas
tică. . , '

Aparent divergente, aceste tendințe parc țin de modalitatea 
de exprimare, converg și se unesc, in îmbrățișarea lucidă și 
pasionată a realității, in afirmarea unor sentimente cu adevărat 
contemporane. Forma de manifestare mai directă și spontană 
sau mai elaborată, pune in evidența prezența unor concepții 
ciute, bine determinate.

Slujite cu sinceritate și îmbogățite cu aportul, original al 
propriei sensibilități — lucrările semnate de maeștri prestigioși 
ca Dumitru Ghiațu, Corneliu Baba, Henri Catargi, Alexandru 
Ciucurencu, Ion Musceleanu, R. Schiweitzer-Cunipăna etc. ■ - 
demonstrează viabilitatea unei viziuni care poate cuprinde fi 
exprima convingător realități contemporane.

înregistrate, ca într-o diagramă a sensibilității, valorificând 
calitățile plastice ale concretului, aspecte ale marilor transfor
mări industriale la care asistăm, mari figuri ale istoriei și 
contemporaneității noastre sau minunate peisaje ale României, 
au (ost surprinse și interpretate conform unui larg evantai de 
modalități stilistice de către artiștii generației medii. Virgil 
Aț-uiUșanu, Viorel Mărgim' - Ion Pacea, ton Sălișteanu, Bră
duț C'ovdliu, Mihai. Ru.su, Sabin Be.bt.șa, Ion Nicodim, Ion

Ion PACEA : „Natură statică" Faul VASILESCU : „Bălcescu"

Mihai RUSU : „Lectură*

SALONUL BUCURESTEAN
t

Gheorghiu, Wanda Sachelarie, Constantin Baciu, Georgeta 
Năpăruș, Hie Pavel. — pentru a nu cita decit pe cițiva dintre 
expozanți — au demonstrat o dată mai mult, capacitatea de a 
evoca o realitate complexă, de a integra figura umană in auten
tice ansambluri picturale.

Am intilnit in expoziție și semnături. ale unor tineri artiști 
— tot atiteă certitudini, pe care viitorul le va verifica și con
firma. Vladimir Zamfirescu, Marin Gherasim. loan Grigorescii, 
Mihai Bandac, Mihai. C'izmaru, Carolina lacob, V Timofte, Ște
fan Cilțea, Gil Nicolescu, Gh. Angliei, etc. se -remarcă prin 
fervente investigații ale aceleiași mari realități contemporane.

Sculptura, mult mai puțin reprezentativă, atit sub aspect 
numeric dar mai ales calitativ. înregistrează totuși cîteva pre
zențe memorabile. Am aminti pe maeștrii Ion Jalea sau Ion 
îrimescu ea și pe mai tinărul Paul Va.sile.scui Remarcabile de 
asemeni sînt lucrările semnate de Cristian Breazu, Napoleon 
’Piron, Mircea Ștefăneseu, Gabriela Manole Adoc, Ioana Kassar- 
gjan, Grigore Minea, Mihai Buculei, Cornel Camaroschi, 
G. Iliescu Căilinești.

In totalitatea lor, imaginile — fațete ale realului intuit 
in poezia lui inepuizabilă, ilustrează o diversitate de stiluri 
și personalități artistice cărora le corespunde, inevitabil, •> 
diversitate, valorică.

Trecerea, de-a lungul sălilor Dalles, de la lucrări care 
recurg la o inventariere minuțioasă a lumii spre lucrări eare 
accentuează mai ales motivul și semnificația, accentuează 
această denivelare, valorică, incluzînd și căutări neduse pîna 
la capăt, de o mai slabă calitate, artistică. Lucrările cu adevărul 
convingătoare, însă, îji vor afla, desigur, locul cuvenit in 
sufletul acelora, mulți, darnici să irăiasă în ambianța formehte 
armonioase și a culorilor,

Momte PAEUIll

Ru.su


film L
Din corespondența
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GH. T. KIRILEANU

ln „Decolarea" Monica Ghiuță 
țș și-a amintit desigur de gardero

biera ei din „Vremea zăpezilor".

Titlul filmului lui Timotei Ursu 
este de -doua ori' simbolic : 
odată pentru eroul principal 
pentru regizor; Acesta din 

urmă ist ia, cu „P-ecoIdrea" zbo
rul spre înălțimile necunoscute ale 
cinematografiei, impunjndu-ne con- 

: stata rea —’mai mult plirtâ'de spe-
ranțe decît certa - a apariției u-

nui regizor la care sint deja vizi
bile semnele unei profesionalități 
cu sunet propriu. Debutul sau atra
ge atenția cu atît mai mult cu cit 
colegii săi mai mari, afirmați cu 
un an—doi în urmă, continuă să 
tacă fără a fi confirmat in între-

1 gime așteptările.
Ceea ce reține imediat atenția 

la Timotei Ursu este acuratețea sti
lului, simplitatea norațiunii cinema
tografice, ocolirea oricăror compli
cații ; este pur și simplu plăcut 
să constafi că in mijlocul unei 
preocupări aproape generale de 
„savantizare" a lucrului regizoral - 
preocupare care cucerește, cum e 
și firesc, mai ales tinerii — Timotei 
Ursu păstrează un ton limpede, 
ponderat, simplu, chiar cu riscul 
de a i se reproșa. . . abuzul de 
simplitate.

A doua trăsătură care se lasă 
ușor observată in lucrul regizoral 
este sinceritatea. Timotei Ursu se... 
demască a fi crezut fără rezerve 
în scenariul lui Const. Stoiciu, și 
de a fi lucrat la el cu o dăruire 
totală. încă nu se poale ști dacă 
aceasta provine din faptul -că sce
nariul l-a cucerit intr-adevăr, sau 
dacă această dăruire absolută vi
ne din altă direcție și anume din 
dorința debutantului de a face totul 
foarte bine, de „a da lovitura" 
chiar de la prima ieșire in lume. 
Oricum., rezultatul . ni s-a ipărut 
mulțumitor. Ziceam că nu se ipoate 
ști exact de unde vine sincerita
tea și pasiunea regizorului pentru 
că scenariul lui Const. Stoiciu nu 
este perfect, și nici măcar în mă
sură să solicite un interes major. 
In treacăt fie șpus. Const. Stoiciu 
— cineast de altfel încercat, autor 
al cîtorva scenarii apreciate — pa
re a fi început să se repete. Căci 
ce e .„Decolarea" lui Paul Bentu 
dacă nu acel imperativ ol fiii Viye, 
„ia-o din iocdiscutăt și -prețuit 
la timpul său. PaUl este Vive în 
alt costum. Numai că evoluția ;luj, 
firesc trasată în .„©iminețiie unui 
băiat cuminte" ipare acum artUrcias 
construită. Eroul este <acela$i tinăr 
al zilelor noastre (și țprețuim în
clinarea lui C. Stoiciu către via
ța tinerilor de azi) care-șî caută 

. locul in societate, care vrea să 
se definească in raport cu aceasta, 
care vrea, s-o slujească, dar care 
este incapabil să .’.înțeleagă ce a- 
nume îi cere această societate la 
un moment dat ; iar de . aici -

conflictul între acești doi termeni 
care, în fond, sînt indestructibil u- 
niți, Paul a terminat școala de a- 
viație. Este — înțelegem din ce ne 
spune - un as al aerului, dar. 
drama, primește repartiție — pen
tru Stagiul de doi ani — la avia
ția utilitară. Deci în locul zboruri
lor la înălțimi amețitoare și cu vi
teze cosmice, i se cere să se „ti- 
rască” la cîteva sute de metri 
deasupra solului, cu niște cutii 
scîrțîitoare. E, desigur, un lucru ne
plăcut, dar de aici și pînă la 
drama individuală a omului care 
nu se poate realiza, distanța e 
mare și străbaterea ei de către e- 
rou e forțată și ușor artificioasă. 
Pentru că e aproape incredibil ca 
un om cu un mînim de educație 
(și e greu să-și închipuie cineva 
că se poate trece prin școala se
veră a aviației fără să te. alegi, cu 
un dram de disciplină și respect 
față de oameni) să fie incapabil a 
acceptă să-și petreacă cei doi ani 
de stogiu oricît de neplăcută ar fi 
munca la aviația utilitară, știind 
că după aceea are .înainte o via
ță întreagă în care să-și realizeze 
toate visurile. Și apoi e greu să 
crezi că un tinăr bine -crescut, in
teligent, rafinat chiar, cum este 
Paul Bentu, poate comite acte de 
indisciplină și neconformism desuet 
ca cele din filmul nostru. E mai 
mult un moft al scenaristului —
reflex al mofturilor care se pot
observa, pe ici pe cola, •la unii
tineri obișnuiți să ia viața în ușor.
Dar dintr-un moft e greu sâ .faci
o întreagă dramă.

Așadar, punctul de plecare al 
dramei lui Paul e superficial, dacă 
nu chiar fals. Rămîne autentică 
doar .dorința lui de a se înălța. în 
văzduh, după cum autentică și 
foarte frumoasă este povestea de 
dragoste pe care o trăiește alături 
de Valentina. însăși dezlegarea 
nodurilor dramei e forțată .; a fost 
nevoie de un cataclism (marile i- 
rtundații din mai 1970) pentru, ca 
eroul nostru să se oprească din 
fuga fui și să-și dea seama că 
greșește I Sigur că viața ne da a- 
deseo lecții cumplit de înțelepte și 
cumplit de dureroase. Lecția pri
mită de Paul - întru întoarcerea 
lui pe drumul cinstei și al înțele
gerii roiului, său social — depă
șește cu ,nți.u.lț necesitatea demon
strației. Dacă, pentru îndreptarea 
fiecărui țî.nă.r care stă prost cu 
respectul ■ vieții și af societății ar.fi

• .j- ,

nevoie de cite un cataclism (plus 
o moarte ca -cea a lui Barcan, 
din cauza aceluiași „brav" erou) 
unde am ajunge ? Vreau să spun 
că în rezolvarea cazului Paul Ben
tu nu era necesară o întimplare 
tragică de proporțiile inundației 
- adică o întimplare cu nimic le
gată de ceea ce se petrecuse pi- 
nă la declanșarea ei —, ci se ce
rea o dezlegare izvorînd din inferi
oritatea faptelor și ideilor care au 
condus eroul pînă in momentul său 
de lașitate, adică al fugii.

Dar acesta a fost scenariul. A- 
bordîndu-l, cum spuneam, cu pa
siune, cu sinceritate, Timotei Ur
su a realizat un film curat și 
cursiv, reușind să depășească u- 
nele momente false, mai -ales în 
evoluția eroului principal. Este și 
meritul actorului Emil Hossu care, 
stingherit evident pe alocuri de 
nesubstanțialitatea textului, a mas
cat foarte bine, simțind u-se liber 
in scenele frumoase cu Monica 
Ghiuță (și aceasta sensibilă, ju- 
cind cu farmec rolul unei tinere 
dăruite total iubirii). Prezența ac
toricească cea mai impunătoare 
din acest film este însă Liviu Ciu
lei, în rolul asprului și omenosu
lui comandant al aeroportului. Sen
sibilitatea și căldura sufletească se 
împletesc uimitor cu duritatea fizică 
a actorului și toate se subordo
nează, — cu. un firesc în care 
ghicim inteligența și rafinametul 
jocului — necesității de o întrupa 
un om complex, a cărui prezență 
pe ecran este cuceritoare, în ciu
da ralului de dimensiuni reduse 
și lipsit de complicații.

Ideea -regizorului de a introduce 
în filmul său secvențe documen
tare din tragedia inundațiilor a 
fost în aceeași măsură inspirată 
și -neinspirată. Inspirată pentru că 
-îi conferă filmului — spre sfîrșitul 
său — un pfus de autenticitate și 
■emoție ; neinspirată pentru că 
sparge unitatea stilistică a peli
culei, totodată, punînd in inferiori
tate partea artistică a filmului.

Dacă am trage linie și am face 
surna observațiilor consemnate măi 
sus, probabil că ar predomina 
cefe critice. Se cuvine să precizăm 
încă o dată că ele se referă mai 
afes ‘la scenariu și că debutul lui 
Timotei Ursu este' o. .. decolare 
reușită.

Ștefan OPREA

Se părea (. că
1965), pallady^ a
spune țlb&rej‘»el, ...
mărturii-’mau../ales®, că .. . _ ... ........__ ......._........
Ionel .jjtiAu j(i044), t K. -11. Zfambiccian (T945) și' H/’Blâzfan (1958).

Cu toate acestea, în * 1968 apare monografia întocmită de 
Rapuț , .Șorbap, iar .acunj, jn întîmpinarea ..c.0inemoriy-iigțJ'.N.:E.S.,C.O;

iv.- -n. „ 4 ne ()feră 0 antologie I’allady
carte ce se dorește în 
artist, alături de retro-

d^ată ...eu a^iarjția ,,J.țlrn^lțiluj‘‘ (Meridiane — .♦ • 
spu, .singur șt ațît cțg'îsincer tot c.e- se putea 
" ' nulțâ vreme, l'.u ■’vă maj fi nevoie de alte

el/venea drtpă m'onogkifiilc întocmite de .

(centefTărur ftașt'e-riîjj Editură ’Dacia" 
întocmită de criticul Marin Mihalache, 
primul rînd un omagiu adus marelui 

‘ ' specti'. a de la Muzeul de artă republican,
Tnmănunchii-rid fragmente din Jurnal și mărturii 

făcute fie sub semnătura fie în. interviuri, cu 
despre l’allady, autorul urmărește a realiza o 

artistului, fixată în epocă.. De. aceea,

ale lui Pa-
ceea ce 
imagine 
el

o ..selecție a materialului și, după cum singur mărturisești
. față „reținind ceea ce era esențial".

■ Principalul merit al strădaniei lui Marin Mihalache e acela 
de a ne oferi în mănunchi 49 de articole și studii despre Patlady, 

.... .rățjiasg în presa yr-emii și
,af. originalului, artist. Abia
condeie,
tr'escu,

■ ’ cu
‘ Și

' flatly
scris 
a. omului și a

S-a 
vie 

operat 
în pre

începînd .cu Tudor Arghezi, 
Tudor ' Vianu, N N. Tonitza, I 
măi tineri critici

în care avem mereu altă fațetă, 
acum, pui cm verifica ce autorizate 

Lucian Blaga, .Cezar IPe- 
To.nitza, I.on Minulescu .și t'erminînd 

s-au ocupat cu dragoste despre Palladycei
pictura lui.
In adevăr, ni se întărește „convingerea despre .originalitatea 
mai intelectual dintre plasticii români", cum îl. ...

' : din paginile, cărții,
Pallady coboară printre 

ne sta, , după lectura

1 lui
■ Victor ’Eftimiu și despre" frustețea caracterului 

‘ „cavaler rătăcitor". Desprinzîndu-se <“ 
său de spadasin, inveterat, 1’ ”

.neaîterat, așa după cum pictura-lui
. ... antologii, mai aproape de inimă, 

scris
cu un
succes
artist,

„ce- 
recunoaște 

de modern 
cu 

noi
mersul 
viu Și 
acestei 

Ne convingem astfel că oricît s-a 
despre I’allady încă nu-i destul. Deși alcătuită cam în grabă, 

studiu introductiv expediat, antologia satisface, cu destul 
setea noastră de a-1 simți cît mai alături pe acest subtil 
apelând mai ales ‘la izvoare de autentică informare.

Puțini dintre contemporani 
își mai amintesc de marca prie
tenie ce a existat intre pic
torul O. Băncilă și cărturarul 
nonițean — Gh. T. Kirileanu 
Corespondența dintre acești 
oameni, atît de bogată, since
ră și plină de noblețe, te poar
tă cu gîndul la acele prieteni 
care au existat .între I. Crean
gă și M. Emincseu, Al. Vlaho- 
ță și G. Tutoveanu. V. Alec- 
sandrj și Negri etc. Prie
tenia dintre O. Băncilă și Gh. 
T. Kirileanu a început în timpul 
adolescenței și a -continuat 
peste jumătate de -veac, pînă 
la moartea pictorului — 1044.

Din scrisorile lor din pri
mele două decenii ale secolu
lui XX, documente de o va
loare inestimabilă *, rezultă că 
O. Băncilă. datorită atitudinii 
sale protestiitare față de -cri
mele Săvîrși-te de autoritățile 
statului capitalist iu timpul 
marilor răscoale țărănești din 
1907. se afla într-o situație ma
terială deosebit de grea. în
chiderea expoziției din sala 
„Ateneu", în anul 1909, inter
zicerea de a mai deschide alte 
expoziții, persecuțiile din par
tea autorităților centrale .și ’ lo
cale, impozitele, lipsa de co
menzi etc., toate acestea au 
făcut ca. Ia Un moment dat, 
marele artist să nu dispună 
de cele necesare existenței. In 
aceste condiții grele pentru 
pictor. Gh. T. Kirileanu. „fra
tele Gliiță". „prietenul diniot- 
deauna", i-a fost de un rea! 
ajutor. <u sprijinul acestuia, 
care sc bucura de multă tre
cere în ce.rcurile culturale -ale 
țării. O. Băncilă reface in. a- 
rtul 1910 picturile bisericii ‘din 
Broșteni. în anul 1913 pe cele 
de la Mînăstirea Agapia și 
primește unele comenzi <lin 
partea cîtorva „custodori" -din 
București.

'Multe din -operele de artă 
ale artistului au fost vindule de 
Gh. Ț. Kirileanu. Din șerăsoa- 
rea datată 27 noiembrie 1912, 
facem cunoștință de trimite
rea a două tablouri pentru 
vânz.are - „Fala pe ginduri" 
Și „Moșneagu" Pentru primul 
tablou îi recitmanda lui Gh. 
T. Kirileanu — să-l vîndă cu 
120 lei. iar pe al doilea cu 
80 tei. „'4 u • ai toată latitudinea 
de a te tocmi 4— ii scria O. 
Băncilă — vei -mai lua in .con
siderație și punga omului, du
pă cum e mai plină sau mai 
puțin plină".

Emoționante sînt scrisorile 
din lunile noiembrie și' de
cembrie 1913, trimise de pic
tor „fratelui Gliiță". Fiind bol
nav și lipsindu-i banii nece
sari „consultului medical '- și 
cunipărării medicamentelor.. îi 
cerea ajutorul în obținerea u- 
nor comenzi. „In caz de pri
mesc de la tine un rezultat 
nefavorabil... voi aștepta • pî
nă in februarie la deschide
rea expoziției". Cu sprijinul 
lui Gh. T. Kirileanu, d,upă 
multe piedici din partea auto
rităților, Octav Băncilă pri
mește avizul favorabil pentru 
deschiderea unei expoziții în 
luna februarie 1914. în suc'ec- 
sul acesteia își punea toate 
speranțele,' dar lipsa de bani 
îl determină, în luna decem
brie 1913, «ă-i ceară lui Gh. 
T. Kirileanu vînzarea la orice 
pre,ț a unuț „tablou de marc 
valoare . artistică, pentru a se 
putea, deplasa la București, în 
vederea organizării expoziției. 
„'Fe rog mai opiniește-te și de 
data asta și-mi răstoarnă 'ne
voia, bat-o focu. poate oi a- 
vea o leacă de noroc și-oi mai 
scăpa de greutăți". ■ ■ ;

Despre succosul expoziției 
momentan nu avem date. .Cu
noaștem însă că nevoile și lip
surile în viața pictorului , au 
continuat. Artistul a fost mîo- 
dru de sărăcia lui, neîncoVoin- 
du-sc în fața exploatatorilor, 
a -politicienilor timpului, ra- 
mînînd în continuare pictorul 
militant legat de popor pînă 
la moarte — în 1941. lire sen
sibilă, Gh. I. Kirileanu i-a 
fost celui care a înscris . o 
pagină de glorie în istoria pic
turii românești — O. Băncilă, 
un adevărat prieten, așa cum 
a fost de altfel prietenul,, a- 
propiat al Iui V. Pîrvan, D. 
Guști, p. P. Negulescu și mulți 
alții.

Const. PRANGATI

* Scrisorile- folosite de noi, 
inedite, s-e află la' doctorul To- 
dicii Kirileanu (Piatra Neamț), 
nepotul .seriitorului.

ARB. N. PADURARU ; „Th. PALLADY-

cronica



EL, TIMARUL DE ALĂTURI...
Andi ANDRIEȘ

o intransigență ușor prea vîrstnică. Regretabil, cu 
totul regretabil. Pentru că tînărul — dacă e gene
ralizat - atunci trebuie să fie generalizat către plus, 
nu către minus.

Să nu judecăm pripit.
Tînărul e îmbrăcat după ultima linie. Putem numi 

asta altfel decît urbanitate și bun simț ? Nici în
tr-un caz. Tînărul adoră muzica ritmică și are pa
siunea „magului", („magul" -această inspirată pre
scurtare cu rezonanțe oculte a bunului nostru mag
netofon. Mie-mi place).

Tînărul dansează eJastic. Dansează cu veselie fi
reasca, fără stridențe de coregrafie îndoielnică, dan
sează cu credință și cu o îndeminarc de invidiat. 
Dansează oficiind un ritual ol prospețimii. I se 
poate imputa ceva ? Ar fi păcat. La onii lui - 
poate și ia anii altora — dansul devine și el o 
posibilitate de zbor.

N-ar fi nimic mai grav, n-ar fi greșeală mai fla
grantă decît să-l judecăm în pripă. Clasificarea 
oamenilor este o operațiune de mare răspundere. 
Dacă ne-o asumăm, s-o facem. numai atunci cind 
posedăm absolut toate datele. . '

Ei bine, el — tînărul de alături, este, măi presus 1 
de toate, un om la locul iui. E decent și respec
tuos, are îndrăzneala ii dorința de controversă ă 
yîrstei, dar e departe de a fi Obraznic. (Poate că 
pînă și oșa-numita obrăznicie înseamnă, în cazul 
lui, altceva decît de obicei). L-om văzut învățînd cu 
pasiune, l-am surprins gîndind mătur și punîn-
du-și probleme temerare, problemele lui și ale noas
tre. Are idealuri, vrea să producă lucruri durabile, 
e entuziast, e romantic în lumina lunii. îi place să
ridă, să rida mult, dar judecă prompt și cu multa
seriozitate. Citește. Acționează ferm și cu convin
gere și, ceea ce-i foaFte important, știe să condamne 
la timp huliganismul, ridicatul vestimentar și zefle
meaua șmecherească.

Peste un an sau doi, el — tînărul de alături, va 
fi mai puțin tinăr. îl vom întîlni din ■ nou, îmbrăcat 
și. atunci după ultima linie, ocupindu-și locul lui de 
răspundere în circuitul social.

Și olții, cîndva, au dansat charleston, ou fredo
nat „Zaraza", au purtat gfietre, panama, papion și 
boston.

Ar fi simplu, ar fi nemaipomenit de simplu, dacă 
am depista superficialitatea de Io primo vedere. 
Dar atunci cînd există - ea e undeva, înăuntrul cr
inului. Acolo trebuie s-o căutăm.

El — tînărul de alături, este de fapt uno din ro- 
Vunîlo rir* miinr-.

FRUMOSUL
simbol al moralității

r

Constatarea că frumosul 
este .'limbul al moralității, 
desigur cu nu constituie o 
noutate; a fost spus acest 
lucru, cu o deosebită clari
tate, de Tudor Vianu; 
mai mult, și in cazul lui 
Tudor Vianu faptul însemna 
o re-luare, întrucît îl în- 
tîlnim, in cel mai exact 
înțeles, la Aristotel, avînd 
deci o vechime de peste 
două milenii. Și cum am 
putea să-l suspectăm pe 
Staffirit de a fi substituit 
planurile dintre estetic și 
etic, cînd în realitate, 
cum bine se știe, Aristo
tel este, deopotrivă, părin
te și al eticii și al esteti
cii. .. După cum, dacă pri
vim lucrurile din perspec
tiva generală a concepției 
sale filozofice, nu exista 
nici un motiv ca Aristotel 
să atribuie, dintr-o pornire 
subiectivă, conceptului de 
frumos o dimensiune în 
ordinea eticului. Să ne a- 
mintim că, în fapt, la 
■vechii greci însuși logicul 
era astfel considerat incit 
să nu încalce esteticul. Un 
singur exemplu este, in 
acest sens, pe deplin edi
ficator : concepția lor în 
problema infinitului. Pro
blemă in care — unifieîn- 
du-se necesitatea de a con
cepe lumea frumos (este
tic) și necesitatea de a ex
plica lumea rațional (logic) 
și obținîndu-se ca imagine 
pentru Univers, între sfe
ric și infinit, cosmosul

(armonia) la greci logi
cul este astfel prezentat 
incit să nu încalce esteticul. 
Trinitatea valorilor ade
văr, bine, frumos este 
pentru vechii greci urmă
toarea : adevărul subordo
nat binelui (căci adevărul 
se prezintă ca mijloc în 
vederea realizării binelui 
ca scop), iar binele, la 
rîndul său, este subordonat 
frumosului (căci binele o- 
mencsc trebuie să fie, in 
esența sa, o perfecțiune 
care să aspire, ca veșnică 
tendință, perfecțiunea uni
versului, să aspire deci, 
dacă se poate spune 
așa, armonia cosmosu
lui , . așadar binele fi
ind cu adevărat bine în 
măsura în care este su
prem. și este suprem in 
măsura în care coincide ca 
perfecțiune cu frumosul 
în ordinea cosmosului, în 
sens de armonie ca ordine 
a universului). Din aceas
tă ' perspectivă, pentru 
Aristotel, frumosul este un 
cosmos uman, iar pentru 
că tot ceea ce este uman 
se manifestă ca acțiune a 
binelui aspirină _ cosmosul 
la nivelul universului, im
plicit frumosul "se , consti
tuie ca simbol al .morali
tății. Mai mult, .cînd Aris
totel leagă frumosul de 
bine, acest fapt angajează, 
intrinsec, și problema ade
vărului. Dimensiunea etică

Vasile CONSTANT1NESCU
(continuare în pag. 13)

fragment de roman de EMIL BUNEA

Casa, lui Moțu este așezată la margine, chiar în 
dreptul tablei pe care se serie numele satului. Mai de
mult, tabla aceasta fusese înfiptă în colțul ultimei cui-ți 
de pe atunci, așa îneît Moții își ridicase'zidurile în spa
țiul gol dintre eelc două șale.

însurfndu-se, el fusese primul care se mutase „în 
locurile de casă", și numai el știe , cită bătaie de cap
avusese eu ai lui cînd le-a spus cega ge hotărîse.
Taieă-său avea și un alt loc bun pentru zidit, în centru, 
Moțu însă n-a vrut și pace ! Numai să ajungă acolo,
le spusese, că le va arăta el de ce este în stare. Și
intr-adevăr, le arătase : avea curte niare. cu grădină des
părțită de restul curții, plină cu zarzări și corcoduși. 
Pe cînd muncea sărți aranjeze totul după, planurile .lyi, 
mulți oameni l-au întrebat : ce-i cășunase să se ducă 
tocmai unde a înțărcat mii tu iapa? Că dacă-1 prinde 
seara fără foc în casă, pînă vine el la prăvălie, îl 
ajunge dimineața. „Asta dacă nu trece chiar atunci 
vreunul prin dreptul meu și are chibrituri in buzunar !“ 
îe-a răspuns el și și-a văzut de treabă. ..Dâr iarna ce-o 
să te faci ? Nii tu vecini, riu tu nimic, să-ți fluiere 
vînlnl ca la cuc", se încăpățînase o parte din rude, spo
rind să-l întoarcă în rîndul oamenilor. „îmi cumpăr 
radio !" le-a aruncat în grabă plecînd după ale lui și cei 
care l-au auzit s-aii gîridit că Moțu va vinde din pă- 
mînt vreun cirie, două. Nu avea nimeni atunci radio 
în sat. Taică-so, care în sinea lui se bucura de îiicăpă- 
țînarea băiatului, fiindcă Moțu îi semăna leit, a hotarît 
să-l lase în pace și hotăfîrea lui a spus-o tuturor rude
lor, așa, ca să se știe. După ăsta, Moțu a fost lăsat în 
plata Domnului. Era'locul lui și gata, ce mai atîta vorbă. 
Vroia acolo, acolo să stea '

Dar. de cînd s-a îriulat Moții la capătul' satului, a 
trecut timp, s-au mai căsătorit și alții, casele au fost 
împinse pînă aproape de casa lui. Tabla despărțitoare s-a' 
tot mutat spre Suraia și Moțu, după cîțiva ani, avea 
vecini. Este adevărat că și acum, pînă la cel mai apro
piat vecin, mai sînt vreo sută de metri.

Casa lui este lungă, cu patrii camere înșirate. De 
aceea aduce mai mult a magazie și chiar așii ar crede-o 
orice străin, adică s-ar gîndi că, domnule, ee caută ma
gazia ăsta acolo, dacă ri-ar fi fost de la bun început 
acoperită cu tablă zincată (lucru rar pe atunci), și dacă 
bătătura marc în jur, împrejmuită cu ștacheți, n-ar fi 
veșnic plină eu păsări. Și ștacheții nu sînt mai înalți de 
pieptul omului, cum văzuse el la cineva. într-un sat de 
pe lîngă Turnu.

Drina, nevastă-sa, i-a făcut doi copii : o fată, Iglița, 
măritată cu un șofer, și un băiat, Florian, însurat bine 
și el, om la casa lui acum. Și Florian, îndemnat, dc 
Moțu, își ridicase ziduri tocmai la celălalt capăt al sa
țului, spre Năvodari. „Ca să prindem satul între noi, 
cine mai știe, poate vreodată și-odată va fi nevoie de 
asta îi explicase el. lui Florian și bine făcțise, fiindcă 
băiatul îl privea nedumerit și cu fruntea încrețită. „Fă 
tu ce spun și o să vezi I". Și Florian făcuse. Nici el nu 
prea avea vecini apropiați ; asta spunea Moțu că este 
nemaipomenit de bine : să nu-și vîre oricine nasul în 
treburile tale, mai vii noaptea de pe mira-te-ai unde, 
în sfîrșit : „cine este singur este tare I" încheiase el ceea 
ce avusese de spus și Florian șe mai limpezise la față.

Moțu a mai vrut încă doi copii cel puțin, dar Drina 
nu a mai putut să-i facă. A dus-o pe la tot felul de doc
tori și din ce i-au spus doctorii, el a reținut că se ră
sucise ceva în femeia lui de la ultima naștere, intr-a
devăr, Florian la naștere avusese cinci kilograme ; poate 
din cauza asta, se gîndise Moțu atunci.

Pe cînd aveau copiii Iui vreo zece-doisprezece ani, 
oamenii din partea aceea de sat au pus mină de la mina, 
au adus meșteri să Ie facă o fîntina cu lanț, să aibă 
unde-și adăpa vitele. Cu timpul, în jurul fîntînii, iarba 
călcată mereu de copite nu a mai crescut și locul a 
rămas negru. Odată, spre seară, la oameni, cineva a 
spus că a văzut el nu știu ce în „piața lui Moțu“, și așa 
i-a rămas numele locului aceluia : piața lui Moțu.

Dincolo, peste șosea, de cum s-a întors de pe front, 
doctorul satului împreună cu cîțiva băieți au desțelenit 
un loc al primăriei pc care pășteau gîștcle, sterp, l-au 
greblat, apoi l-au semănat cu o sămîriță de iarbă care 
crește mică și deasă. După asta au ridicat niște lemne 
,1a un capăt și la celălalt al locului și. au pus între' ele 
rupturi dintr-un , năvod. Doctorul ș-a dus la. Turn ,și a 
cumpărat pe banii Iui ghete de fotbal si cînd au ieșit 
cu mingea „la teren" împreună cu băieții cu, care mun
cise, s-a bulucit lumea ca la cine știe ce minune. I.a 
început au rîs, au fluierat în urma, celor care alergau 
după minge ca după cîini fugăriți. Cîte unul intra cil 
parul pe teren să-și ia copilul la goană de acolo să 
nu-1 facă de rîs, dar cu timpul, a început să le placă. 
Pe nesimțite, duminică de duminică, ■ tinerii care nu 
știau ori cei cărora nu le plăcea să joace mingea, se 
adunau în partea aceea ,a satului, pentru ca, mai apoi, 
să vină și mai vîrstnicii să vadă „cum joacă ăia pur
ceaua cu picerile". După o vreme, lăutarii satului nemai- 
avînd cui să eînte, au pornit și ei în urma, tinerilor și 
hora s-a făcut pe o uliță din stînga terenului. Dar ceea 
ce a cîntărit mai greu în cumpănă a fost ideea lui Moțu 
de a aranja cu tocilarul satului, venit din Năvodari, să 
nu se mai oprească în fața primăriei. „Mă, Jercane", 
începuse Moțu care mersese anume cu un brici, să. i-1 
ascută, deși el se bărbierea cu lamă de cînd era flăcău, 
„tu nu vrei, mă să te însori?". „Cum să nu vreau, bă, 
nea Moțule ?!“ se mirase băiatul, negricos și cam gal
ben, neluîndu-și ochii de la seînteile care săreau de pe 
piatra polizorului. „Păi cum vrei tu șă te însori dacă 
stai aici și fetele toate sînt la teren ! Ai ? Ține colea un 
pol, nu fi prost și nu te mai opri aici, eaută-ți ș.i- tu 
una, că frumușel ești, de deștept ce să mai vorbim, me
serie bună ai, că se vede ; atunci ?“ Și duminica viitoare, 
Jerean nu a mai lăsat tocila din mînă pînă-n capul /sa
tului, în piața lui Moțu. Și cum duminica, oamenii 
aveau obiceiul să-și ascută bricele, și-a luat fiecare 
briciul în toc și a pornit în urma tocilarului. Moțu nu 
mai putea de bucurie văzîndii-i cum vin . înspre el. Și-i 

întreabă ți astăzi pe cei care în tinerețe îl văicăreau că 
se muta el. tocmai Ia capul satului : „Mă, ee cântați voi 
Ia mine ? Dă-mi un foc", cerea el ea pentru a-și aprinde 
o țigară, dar punea mîna pe tot chibritul și cînd cel 
care i-1 dăduse cerea,cutia înapoi, Moțu îi spunea să i-1 
lase, că dacă-1 prinde noaptea fără...

De toamna pînă primăvara nu-1 mai vedea nimeni, 
își umplea putipilc cu pește, mai atîrnâ și pe niște seîri- 
duri, afară, bătute anume, să-i ia vîntul (peștele acesta 
este mai g»țin sărat decît cel din putini), făcea cîteva' 
zeci dc vedre cu vin, nevastă-sa creștea păsări cu ne
miluita, fiindcă avea ți unde să le crească, iar Moțu sb 
odihnea, citea, asculta viscolul trecînd pe la el prin 
bătătură mai în altfel ca la ceilalți oameni. Ieșea iii sat 
numai cînd trebuiau schimbate bateriile de la radio săli 
înoit stocul de țigări. Așa credea toată lumea.

Dar îndeletnicirea lui de căpetenie iarna, multă 
vreme ascunsă și Urinei, era cu totul alta : cioplea eu ' 
briceagul din nod de dud, galben-maroniu, boabe de 
porumb și pe eelc Care nit semănau întocmai eu boaba 
luată ca model din patul, le vopsea cu o pensulă cum
părată anume. Și căuta ca și boabele făcute de el să 
aibă aproape aceeași greutate cu aceea a modelului. 
Apoi le amesteca în pumn, deschidea pumnul Și între
ba : „Ei, să te văd, care e a Ta?" ți cînd nu mai reu
șea să le deosebească nici el, „le punea bine". Avea seri 
de mare mulțumire ! Drina dormea eu copiii în odaia 
de-alături și el făcea cu briceagul boabe de porumb și' 
cind termina, întreba tare : „Cum faci, domnule, de le 
scoți dintr-o dată ? Că rnîini am și eu ea și tine, mă 
cheamă Moțu și tu ești un fel de Moț că prea Ie știi 
pc toate deși te faci că nu...“. Vorbea singur, privind 
peretele dinspre răsărit.

Primăvara le semăna în grădină într-un loc anume 
și aștepta înfrigurat : nu cumva vor răsări ți ale lui. ? 
Și cînd te găsea în pămînt la fel cum le pusese, se în
trista : „Celălalt mai adăuga ceva pe dinăuntru boabe
lor. . . Și o credință nemărginită se închegase în el1 că 
nu a fost martor, că nu fusese de față atunci. . .

Oamenii începuseră să-l uite de la o vreme; prinși 
de alte noutăți și poate că l-ar fi uitat eu totul dacă 
Drina n-ar fi stat uneori fugită cite două-trei săptămîni 
la rudele ei din centrul satului din cauza lui Moțu 
care bea zilnic, fără să se îmbete însă. Lui începuse să 
nu-i mai sufere să-i iasă nevasta din cuvînt ; ea nu-1 
mai putea să-l rabde să miroase a băutură.

Seara se auzea la cîte un grup de oameni care nu 
mai aveau ce vorbi: „Auziră-ți, mă? Moțu iar i-a dat 
pașaport -Drinii ! Cică să se ducă aia înapoi cînd o 
chema-o el... Nevastă-sa are și ea vreo cincizeci, dar 
Moțu a zis că-ți ia două de douăzeci ți cinei...“.

Și acum Drina este fugită, dar nu pentru că Moțu ar 
fi băut. Nti. Pe la jumătatea lunii trecute. Moțu a ple
cat Ia moară Ia Ologi, auzise qă acolo se făeca făina 
mai albă și -mâi măruntă. După ce a ajuns, înainte de 
a dejuga, a dat o raită prin moară să vadă ce este 
prin-năuntru, dacă nu găsea pe cineva să-l macine mai 
repede, dar nici n-a intrat bine că a și dat ochii cu 
llie Cernut pe care nu-1 mai văzuse de la terminarea 
războiului, „llie, tete, nu mai măcina ! Ai la mine, eio- 
eule ! Că nu te-am mai văzut de cînd..." „Păi nici nu 
macin, am venit p-aci că n-am ce face acasă. . .“ „Așa 
e, că tu ești din Ologii ăștia ! Nici eu nu mai macin, că 
e gloată !“.

S-au urcat amîndoi peste saci, au întors carul, 
fiindcă Moțu nu întorcea ca toată lumea ținînd boii de 
lanț, și după douășpe au fost acasă. Moțu s-a lăsat să 
alunece jos, a tras resteiele și i-a strigat Drinii : „Taie, 
fată, o gîScă s-o mănînc cu ăsta, cu frate-miul". Femeia 
nu-1 mai văzuse pe omul acela niciodată, dar nu I-a 
întrebat pe bărbatul ei că cine este, i-a poftit pe amîn
doi înăuntru de parcă și Moțu ar fi fost musafir, a 
pus pe tnașă pîine eu brînză și pește uscat, a scos țuică 
să aibă cine să le țină de urît un timp, apoi l-a între
bat pe omul ei : „Ai mă, Ionele, să nu tai o gîseă, 
vă ajunge vouă la amîndoi o găină marc, c-ă e miercuri 
și eu nu mă spurc. Gîștele să le mai ținem că cine 
mai știe, or veni copiii ăia pe la noi, și..

Moțu, nu, că să "taie o gîseă! Femeia nil și-a dat 
scârna ce anume o făcea să se încăpățîneze, poate faptul 
că era omul acela străin de față. A spus că va tăia 
totuși o găină.

Moțu s-a ridicat de la masă, l-a strigat pe celălalt : 
..llie, dă-te încoace!" și după ce a luat boabe în pă
lărie, a chemat gîștele în tindă. Păsările, crescute din 
mînă, au intrat. Moțu a închis ușa, a luat cuțitul și le-a 
tăiat pe toate, șaptesprezece. A aruncat pe grătar pipo
tele și ficații, a mai adăugat după ce s-a gîndit puțin 
și cîteva pulpe, iar restul cărnii l-a încărcat în două 
coșuri cu minere, i-a spus Iui llie: „llie, ține de toarta 
ailaltă" și le-au aruncat în privată. „Acum să te saturi 
de gîște !“ i-a spus tot liniștit Drinei care plîngea pe bă
tătură, bătîndu-se cu palmele peste față. Celălalt nu 
s-a amestecat în cearta lor. îl știa pc Moțu încă de pe 
front că nu este bine să te amesteci unde arc el treabă. 
După o vreme, cînd s-a mai potolit, Drina a vrut să 
intre la ei în casă, dar a găsit ușa încuiată pe dinăuntru.

Moțu a băut și a rriîncat cu prietenul lui pînă noap
tea tîrziu, a înjugat boii și a plecat să-l ducă pe llie 
acasă.

»

Șefii Gheorghe se trezi de dimineață și se miră că nu 
este destulă lumină in odaie. Bănui eă s-a trezit prea 
devreme și vru să se culce la loc, dar nu-1 lăsă ceasul 1 
era cinci și jumătate, oră Ia care se trezea el de obicei. 
„Dar ceasul poate să meargă, și înaintea timpului... în 
sfîrșit, m-am sculat, m-am sculat, ce mai...“, își spuse 
întirizînd mîna să ia de pe masa de alături năstureii. 
Nu-i găsi însă la locul lor și se ridică într-un cot. Pe 
calendarul de birou, cu picior, citi data : 17 mai 1950. 
Privind prin fereastra joasă, văzu bătătura stropită. 
„Să știi e-a plouat azi noapte I se miră el. Cum dracii . 
de n- am simțit ? Te pomenești că mă lasă..



înghiți cu apă două'diu pastilele cu care-și trata de 
t.îtăva vreme reumatismul "și se întinse la loc, nemaia- 
eoperinciu-se. ,,Btîtrtm ! făcu cl, iă să vedem ce avem noi 
ystăzi de rezolvat". Și căută un timp să-și, pună o <?are- 
care ordine în’ treburile care se- cereau rezolvate în 
ziua ăccea. Reiiynță însă repede, fiindcă își aduse a- 
rninle { ■ - • ■ — -

— Anicoo ! la vezi, fată, rondu l îi strigă nevesti-si, 
pe care o auzea măturînd în tindă.

Femeia șovăi puțin, apoi -aruncă mătura, trase mai 
la o parte focul de sub tigaie și, îndreptîndu-șe din sale, 
ieși. Pe prispă vru nici să nu mai coboare cele două 
trepte de lemn : dintr-o privire își dădu seama că 
bătătura era curată, nu se vedea nici un petec de hîr- 
tie. Le coborî totuși, să nu-1 supere. Căută peste tot, la 
paie, în spatele casei, ieși pe podețul dinspre ulița lui 
Mărgăritaru și se uită sub el : nimic.

— Ai, mă, scoal’ în sus că nu e ! îi spuse cu o 
oarecare plăcere în glas, potrivind focul la loc sub ti
gaie. Dă-le încolo de bilete, mai adăugă.

„Ce știe da !“ gîndi Șefu Gheorghe, în timp ce cu 
primii doi pași își vîra picioarele în pantaloni. Cînd 
trecu prin tindă, se încheie la curea.

—.Acum de ce te-oi duce!? îl opri femeia. Nu mă- 
nînci 1

— Dacă mîncam, stăm pe scăunel ! răspunse omtil 
supărat că nevasta iui nu pricepea nici acum atîta lu
cru.

Coborî treptele oarecum neliniștit și, uitîndu-se prin 
locurile prin care găsea de obicei, bilete, se neliniști de-a 
binele-a. Nu găsi ceea ce găiița., Simți că se surpă ceva 
in el. Dacă n-ar fi găsit măcar un bilet, ziua i-ar fi 
fost dată peste cț)p, nu alta..

Căută îmă o dată minuțios, peste tot, nimic ! își 
lăsă bărbia în piept și l-ar fi cuprins tristețea aceea de 
care el se temea cu adevărat dacă nu ar fi avut dintr-o 
dată o sclipire : își aminti fulgerător că nu căutase 
între gard și stiva de crăci I Se întoarse de parcă l-ar 
fi strigat cineva ,șperiindu-l și. se ..îndreptă într-acolo.

Nu prea încăpea. Înainta greu, într-o dungă, îm- 
pingînd cu pieptul vîrfurile moi ale crăcilor să nu-și 
rupă spinarea cămășii în vreun cui din gard. Apucase 
și desculț, de aceea se. uita eu coada ochiului unde urma 
să pună piciorul. Mai. la capătul stivei, găsi trei, bilete, 
aproape unul de celălalt. Se, lăsă pe vine, Ie ridică, și 
cînd ajunse în tindă, o întrebă pe Anica dacă lp vede. 
Le vedea și ea, sigur că le vedea, dar acolo unde le 
găsise el, ei nu-i dăduse prin gînd să le caute.

— Dă-mi ileehiul în spinare, ceru el. în timp ce se 
așeza la masă. Năduși.

Un timp căută să afle cam despre cine ar putea fi 
vorba în bilete, dar renunță : „Ce să mai dau eu cu 
presupusu, dacă șînt la mine". întinse piciorul drept în 
așa fel îneît să le poată scoate. Cum stătea pe scăunel, 
genunchii îi ajungeau aproape la umeri, n-aven eum 
să-și bage mîrs.-i în buzunar.

„Vezi că la Ion Miloiu ăla după vale supt gluga de 

coceni dinspre tilde Tudor Turcin este patru,sdei cu po
rumb îngropați" citi el în gînd primul bilet.

— Alia, alaltăieri, cerere să te sraz,' că n-ai făcut... 
ța uite la- ăsta.. .. Bineee I Vedem<-nbi I

Nu se putea să nu aibă rporumb Ion Miloiu ! Bă
nuiala de zilele trecute se dovedi adevăr. „Vrea să-l 
mai ție că, de, du seceta ăsta... hîm, mă rog !“.

; •— Mai pune un ou ! împinse el tigaia spre nevas- 
tă-sa, care aștepta în picioare, alături de masă.

Totdeauna, dimineața, înainte de a pleca la comitetul 
provizoriu, mînca ouă în tigaie. Nu-1 mai durea stomacul 
de eîțiva-'ani, de cînd se lăsase de băutură. De obicei, 
mînca trei ouă, dar puse în tigaie pe rînd, nu toate 
o dată. Așa le avea mereu fierbinți. Pe al treilea îl 
mînca mai încet deeît pe primele două. Lua un cocoloș 
de mămăligă, îl făcea bibă, adică îl alungea în palmă 
frămîntîndu-1, apoi îl adîncea la mijloc împungîndu-1 
eu degetul mare așa îneît totul să semene cu o lingură 
fără Coadă — să pbată lua untura încinsă. După ce 
aruncă cocoloșul în gură, îl plimba într-o parte și-n 
alta, trăgînd pe Ia colțul buzelor aer proaspăt, reCe, 
și numai după aceea îl înghițea.

Anica nu-1 mai întreba de eîtva timp ce serie pe bi
letele acelea. De cînd Șefu Gheorghe a bănuit-o că i-â 
trimis vorbă lui Tincu Pîrvan.

Picase, tot așa, un bilet ; atunci biletele picau rar. 
le găsea din întîmplare, seara, și el citise biletul tare. 
Cînd ă văzut despre cine era vorba, chiar S-a gîndit 
ea nu cumva s-o pună Dumnezeu să vorbească ceva ori 
să-i trimită vorbă ăluia. Nu, n-avea cînd ; Tincu locuia 
departe, aproape în Scuturei. Anica s-a mai învârtit prin 
casă, apoi a ieșit la o vecină, nu știu ce să ceară. S-a 
întors repede. ■

Dimineața, cînd s-a dus Șefu Gheorghe eu brigada 
fulger, cum o numea el, să-1 facă pe ăla praf, a găsit 
groapa goală. Omul tocmai începuse să-și învelească cu 
tablă casa și cînd s-a dat jos, Șefu Gheorghe l-a și luat 
în primire : „Tineule, ai, scoate porumbul, băiatule, nu 
mai glumi, că e prea de dimineață !“ „Care porumb ?! 
se mirase Tincu. Bă, nea Gheorghiță, bătuși drumul de
geaba ! Zău, nea 1“ încheiase el cu vocea liniștită, 
„Atunci groapa asta de ce ai făcut-o, măi, băiatule, ia 
spune-i tu lui Șefu Gheorghe!" nu se lăsase el, pri- 
vindu-1 pe Tincu să vadă dacă are ochii roșii, eeea ce 
ar fi însemnat că nu a dormit toată noaptea și a pitit 
por umbul în altă parte. „Groapa ? se mirase Tincu, îmi 
cumpăr , bă, nea Gheorghiță, urs și o să-1 țin cum am 
văzut eu la Craiova. .. eram militar... p’în anu...“.

Șefu Gheorghe nu-1 mai ascultase, dăduse cu bas
tonul de pămînt, îl călcase în picioare și lăsîndu-1 să 
i-I aducă alții, a trîntil poarta. Pe nevasță-sa a găsit-o 
în prispă și a dus-o în pumni pînă în odaie unde a 
făcut-o grămadă în pat. De atunci nu mai citește Șefu 
Gheorghe biletele tare, dar nici Anica nu-1 mai întreabă 
ce scrie pe biletele alea, că așa vorbește omul în casă 
eu femeia lui... Din faptul că n-a mai întrebat, Șefu 
Gheorghe s-a convins că numai nevastă-sa îi trimisese 

vorbă lui văru-so — Tincu îi era văr mai de departe— 
și a hotărî! s-o pună la adăpost de alte scandaluri. 
Anicp avea rude cam multe în sat.

Cînd mai rămaseră eîteva fărîmituri în tigaie, plu
tind) în untură, Șefu Gheorghe scoase cu aceeași greutate 
dini buzunar aJ doilea bilet. Se nimerise Unul nou, nu 
fusese atins iniei măcar de vreun strop de ploaie — si 
doar plouase 'riOaplea — ceea' ce îl făcu să ’ creadă, că 
biletul acesta fusese aruncat numai după, adică spre 
dimineață. Nu prea distingea bine despre cine era vor
ba, biletul era scris eu creion chimic neascuțit, dar des- 
cifră totuși un nume : Moțu ! Strînșe biletul dintr-o dată 
în pumn și ceru nevești-si scurt :

— Ochelarii !
Femeia îi aduse ochelarii repede, îi găsi la locul lor, 

acolo pe tocul ferestrei mici dintre tindă și odaia în care 
dormeau. Punîndu-și-i la ochi, Șefu Gheorghe își lăsă 
buricele degetelor unse pe sticlă.

— Mai șterge-i și tu cînd mi-i aduci !

„Vezi că la Moțu sub torișle este floarea-șoarelui".
—- Aoleooo ! L-am încălțat pe deștept !
Sări de pe scaun și adăugă : gata, bocancii, basto

nul, nu vin la douășpe !
Plecă fără să mai citească și celălalt bilet, al trei

lea. Trecând pragul să iasij în tindă, calcă fără să șe 
lase cu toată greutatea, pe picioarele din urmă ale pisicii 
care dormea așteptînd razele soarelui. Pisica țîșni, puf
nind.

— De, dacă ai adormit desculță ! se bucură el, învîr- 
țind bastonul în mînă.

— Ce ziseși, mă ? nu înțelese nevastă-sa.
— Nu c(i tine am avut treabă ! îi răspunse trecînd 

podețul. Ieși în șosea, dar se opri după eîțiva pași la o 
urmă de bicicletă, cotită. Ai fi zis că este urmă de șarpe, 
dacă nu ar fi avut cauciucurile zimți. Ieșea de pe ulița 
lui Mărgărițaru și se pierdea pe șosea, tot așa, cotită. 
„Asta ori a fost beat, ori a avut vînt din față" gîndi el, 
apoi plecă.mai departe. Nici nu ajunse pe podul-ăl-marc, 
cînd se răsuci din tot trupul :

— Bine, fa, mă lași să plec fără ochelari ? o întrebă 
pe nevastă-șa pe care o simțise pe prispă ori o știuse 
acolo stând și- uitîndu-se după el, cum făcea în fiecare 
dimineață.

Femeia pieri în casă, bîjbii pe tocul gemulețului, dar 
în clipa aceea își aminti că îi dăduse ochelarii la al 
doilea bilet.

— Vezi, mă, că sânt Ia tine. Pe nas ! îi strigă din 
prag.

— Ejte-ăi dracului unde fură ! își spuse Șefu Gheor
ghe uimit, pipăindu-lc sîrma răsucită peste rădăcina na
sului.

Trecu peste pod, apoi o luă pe cărarea de lingă gar
duri. Din cînd în cînd, își agăța mîneca ilechiului luat 
numai pe umeri în sîrma ghimpată întinsă la mijlocul 
gardurilor să nu se frece seara bivolii cînd vin de la 
păscut.

CORNEUU STURZU

Camera de recuzită
1
Cobori trepte murdare de gunoaie ilustre
Jos, ușa i deschisă pe jumătate ca o gură de arlechin 
Visînd la ultima femeie pe care-a iubit-o.
Oricine-ai fi, împinge lemnul înnegrit de incendii. 
După colț, pindește pompierul de rond
Cu un carnet de amenzi foarte albastru în mină

Stinge țigara și ora dacă se poate în tine.
Strivește-o bine sub talpă să nu rămină nici o scinteie — 
Aici pina și umbra poate lua foc dintr-odată !...

Și-acum intră, așa cum ai păși in spațiul dintre 
viață și moarte

Dar nu sorbi lacom toate cite se-nfățișează privirii 
Inima s-ar putea să-și oprească balansul -
Clopot furat de pirați din turla bisericii
Vestind atacuri de galioane în mările sudului

Mai întîi o pleoapă ridică să vezi doar stăpînu!
Acestui regat, omul ce-aștoaptă lingă tronul lui Henric 

Navigatorul
Bărbații purtînd pe brațe mătăsuri și stofe și spade 
Pudrate de-oplauze, la ceasul cînd lacrima
Uitată-i pe-obrazul elevelor duios suferind in finaluri...

2
Intre mătănii vechi de lemn vopsit
Și-un coif de lăncier, printre perdele
Spada se-ncurcă cirpa unui st»ag medieval

Pe luciul stins, mai picură din candelabru 
Mari boabe de uitare...
Și astfel moare Hamlet, pe cind sus, 
Intr-o cabină, cabotinul chel, Laerte 
Scrie denunțul către rege

O, ceas al umbrei ca o repetiție 
Al ultimului act din tragedie ■..

3
Acest colon din plăci și lanțuri fine
Pe gitul manechinului, galben ca un obraz de filozof 

decapitat
E-o veselă aducere aminte despre intimplarea 
Actorului iubit de public ce-ntr-o noapte 
A fost ucis de Gărzi fiindcă pe stradă 
Urlă despre o Troie arsă-n flăcări 
Cu pruncii ei în leagăne. Uitase 
Acel actor că norii pot ascunde

Privirea oamenilor nu și gestul sacru 
De-a agăța pe cineva in glumă 
De-un felinar cu-n lanț de tinichea 
Uitat ia piept, după spectacol

Dar lanțu-o fost restituit pentru-o femeie îndărătnică 
lucind Ofelia la șaizecișicinci de ani.

Metalul prost a-mbătrinit și-o nobilă cocleală 
L-a destinat regilor Franței iacobine 
Din repertoriul permanent

4
Cînfau ghitare in culisele obscure 
Și-n staluri publicul visa frumos 
De se-ndoiau in Joje, grațios
Naiadele de ghips, pornind să-ndure 
Acest sfirșit de act, melodios 
Treceau pe sub tăișuri de secure 
Mari codri de carton, ca un prinos 
Pentru acest flăcău de Făt-Frumos 
Pe cînd in juru-i, capetele sure 
De praful ridicat din stratul gros

Se temeneau acuma de prisos
Domniței basmului. Și-au prins să-i fure 
Cu jocul de cuvinte mincinos 
Iubirea lui aflată in pădure, 
Coroana veche-a Țărilor de Jos

5
Evantai din pene albastre, tirziu de septembrie. 
Smuls unei intimplări petrecute-ntr-o seară 
Care-a pornit vorbele triste intre cei doi 
Cine mai știe ? Desfăcut
Prins iarăși cu sîrmă ca niște flori de hirtie 
Sub care-și ascunde obrazul fardat
O figurantă ce-așteaptă anul de pensie

Și luna care totuși răsare - 
imensă coadă de struț în actul intii..;

6
O, suflete, cum tremuri cind ii vezi 
Izbiți de scuturile teutone, 
In togele murdare, de aezi, 
La sacrificiul vreunei Antigone

Companii-nchipuind, de sanculoți, 
împinși de-aplauze între culise, 
Bocancii lustruindu-și pe sub roți 
De care in exiluri, noaptea li se

Părea un vag ocean legănător 
Cind alergau strigînd după tramvaie.
Luau din garderobe cite-un dor 
Pentru o spectatoare prea bălaie

Severi portari la ușă-i controlau 
Și-i jefuiau de-aplauze. Și-n cale 
Maeștrii cu un vin îi consolau 
Cind ei visau doar roluri principale

7

întinși pe canapele Biedermaier
Și luminați de-un abajur cu peisaje din Veneția, 
Intr-un joben de fante și-o cirjă veche de episcop 
Ei beau cafeaua pregătitâ-n samovare

Cițiva mineri vorbesc in șoaptă cu Cezarul
In așteptarea unui pircălab de Neamț 
Vin marinari de pe-un crucișător. In straie roșii 
Vracii azteci se pregătesc de sacrificiu

Un vint carpatic suflă peste-o Sahara de carton 
Și-n ceștile doamnei de Pompadour atent se uită 

o menadă

Și ei vin unul cite unul, beau cafeaua
Și întră in armuri ori în curate zdrențe de clăcași 
Șt-apoi se duc. E clipa cind
Se-ntîmplă-n jur diurnele metamorfoze

Un chip se luminează dinlăuntru! stemelor
Și altul trece-n umbra rece-a măștii

Cu sceptrul ori mistria-n mină ei aleargă 
Prin moarte, imbrincind cu-n umăr neființa 
Și renvîi cu-n gest amurguri de răscoale 
Sau zorii celor ce-au plecat pe fronturi

Și-apoi se-ntorc din marile speranțe
Să-i schimbe iarăși chipul. Iar în urmă
Râmine acest golf in care lumea-și 
Păstrează ca-ntr-un sipet remușcările . ..



Caso din Brașov în care Al. I. Cuz,i a 
locu.t între 26 februarie și 4 martie 1866, 
in drum spre exil, după detronarea de 
către reacțiunea burghezo-moșierească

Despre viața și activitatea prodigi
oasă a lui Alexandru Ioan Cuza s-n 
scris foarte mult Fie că e vorba de 
volume masive sau de studii și arti
cole răspîndite în diferite periodice, 
autorii lor s-au ocupat în special de 
persoana lui Cuza cit a fost domn al 
Principatelor Ufiile. P&rioada dina’inj 
tea alegerii, .sale ca dotri.n a fost mat 
puțin studiată. Considerăm că 'untie 
date noi dbținute prin cercetarea- unor 
documente de arhivă inedite vor con
tribui la o mai bună cunoaștere a vie
ții și operei celui care a fost Alexan
dru loan I.

Tatăl .viitorului domn, Ioan Cuza, a 
căutat ca fiii săi să capete o pregătire 
superioară prin studii. făcute în stră
inătate. După ce în 1835 Alexandru 
Cuza ia bacalaureatul în litere la Pa
ris se înscrie la facultatea de drept. 
Se întoarce la scurt timp în țară și 
continuă studiile împreună cu fratele 
său Dimitrie în cadriil’ Academiei Mi- 
hăilene din Iași

O dovadă concretă că fiii postelnicu
lui Ioan Cuza aveau preocupări deose
bite pentru pregătirea-lor științifică es
te cererea adresată, la 19 iunie 1837. 
hatmanului Miliției moldovene, logofă
tul Teodor Balș, prin care tatăl Iui Ale
xandru și Dimitrie solicită încadrarea 
celor doi tineri . în slujba miliției, lă 
cavalerie. Dar întrucât la acea dată cei 
doi tineri se îndeletniceau cu „învăță
tura scolastică in principat" autorul 
cererii dorește ca fii săi să fie „pS- 
suiți de slujba la miliție". După pri
mirea celor doi fii în cadrul Miliției 
■moldovene, la 15 septembrie 1837. Ioan 

Cuza într-o nouă cerere, avînd aceeași 
destinație, arăta că fiii săi își conti
nuau studiile în țară iar pentru „în
vățături cit mai înalte... pentru înain
tarea în știință cit și pentru a se face 
patriei mai folositori" dorea să-i tri
mită la „ ...Academiile din Paris", li
nele rapoarte ale Consulatului francez 
aflate în fondul Secretariatului de Stat 
al Moldovei fac dovada că din octom
brie 1837 și pînă în vara anului 1839 
Alexandru Cuza s-a aflat la Paris pen
tru desăvîrșirea studiilor.

După întoarcerea în țară, la începu
tul anului 1842, Cuza este numit pre
ședinte a Judecătoriei Covurluî, obli
gație de care se va achita în mod ire
proșabil. O notă aparte în activitatea 
desfășurată de Cuza în această calitate 
o constituie simpatia evidentă față de 
cei nevoiași, față de țărănime. De ace
eași simpatie se vor bucura țăranii și 
după ce Alexandru Cuza ajunge domn.

Activitatea depusă de Cuza în anii 
1845—1846, așa după cum arată docu
mentele,. este în strînsă legătură cu 
aceea a membrilor ..Asociației Patrio
tice'1. Cînd în 1845 Cuza pleacă în stră
inătate, Teodor Rîșcanu, membru de 
frunte al asociației amintite, dă cheză
șie pentru , el că-1 va reprezenta în 
toate afacerile cît timp va lipsi din 
țâră. Afirmația noastră este întărilă 

3ș’r de scrisoarea lui Cuza, din 9 iunie 
1846, către Gh. Lambrino din Bîrlad, 
căruia îi face cunoscut o serie de ac
țiuni privind urmărirea membrilor A- 
sociației Patriotice sau arestarea lor 
din ordinul domnitorului Mihail Sturza.

Revoluția de la 1848 îl aduce pe 
Cuza, ca unul ce avusese un anumit 
rol în mișcările premergătoare aces
tui an, în primele rînduri ale acelor 
ce' luptau pentru înlăturarea vechii 
stări de lucruri din Moldova. Printre 
puținii care au cerut să se pună mîna 
pe arme a fost Cuzaț cave spunea : 
„Să murim ! Dar să ne pregătim pentru 
ca să murim, cu moar.tea noastră să 
deschidem un viitor nației noastre, 
vrednic de mărirea trecutului strămo
șilor noștri români f Astăzi toate na
țiile învie, trebuie să învie și a noa
stră".

Căzut victimă acțiunilor de repre
siune ale lui Mihail Sturza, Cuza, îm
preună cu alți cinei revoluționari, reu
șește să evadeze la Macin, din grupul 
celor exilați, și prin intermediul consu
lului austriac la Galați; Huber, pleacă 
pe Dunăre cu vaporul austriac ,.Frantz", 

. avînd alături de-el pe Alexandru Mo
ruzi, Emil. Costache Iepureanu, Vasile 
Cantacuzino. Zaharia -Moldoveanu și 
Lascăr Rosetti. In scrisoarea trimisă de

AL I. CUZA "documente inedite

pe vapor, la 22 aprilie-1848 consulului 
Huber, Cuza îi scria „Aș crede a nu 
mai merita ajutorul dv. în aceste îm
prejurări nenorocite, mulțumind u-vă 
fără a ne dovedi demni... și a arăta in 
mod clar simpatia oamenilor curajoși 
și a dv. in mod deosebit".

Ajuns la Viena, Cuza are timp să 
vadă revoluția, fiind puternic impre
sionat de desfășurarea ei. Intr-o scri
soare din 25 mai 1848, adresată lui 
Lambrino, Cuza termină cu următoa
rele cuvinte: „Am văzut la Viena o 
adevărată revoluție".

La Cernăuți, Cuza. împreună cu Cos- 
taehi Negri, Petrachi Cazimir, M. Ko- 
gălniceanu, Vasile și Iancu Alecsandri, 
face parte din Comitetul revoluționar 
moldovean. între documentele ce atestă 
participarea sa la activitatea desfășu
rată de acest comitet se află și „Ma
nifestul" din 8 noiembrie 1848, lansat 
din Bucovina, prin care revoluționarii 
moldoveni protestează împotriva zvo
nului din țară, că ar fi cerut iertare- 
de la Mihail Sturza. ..Ne vedem siliți 
— se spune în manifest — de a decla
ra în public de clevetitori pe toți acei 
ce împrăștie asemenea vuete, departe 
de orice adevăr Oricît de dorită să ne 
fie întoarcerea in iubita. Moldovă, noi 
nici vroim nici putem să o datorăm 
unei iertări, pe care măria sa după Re
glement, nu poate să o deie decît ce
lor judecătorește dovediți vinovați... De 
aceea, noi răbdăm în tăcere soarta noa
stră, neindoindu-ne că ziua dreptății 
va sosi și pentru țară".

După o seric de peregrinări prin stră
inătate,. timp în care poposește pe rîrid 
în Viena, Paris, Constantinopol, Cuza 
se întoarce în țară la 8 iulie 1849 cu 
puțin timp înaintea noului domnitor, 
Grigore Ghica, adept al unor principii 
liberale și susținător al Unirii. în 
timpul domniei acestuia Cuza ocupă, 
pe rînd, posturile de președinte al Ju
decătoriei Covurluî. director ai Minis
terului de Interne și pîrcălab al ținu
tului Covurluî.

Prestigiul de care s-a bucurat Cuza 
în timp cît a ocupat aceste funcții ni-1 
dovedesc documentele vremii. în urma 
unei reclamați) făcute de el, în cali
tate de președinte al Judecătoriei Co- 
vurlui, către ministrul de justiție, ul
timul scrie pe reclamația iui Cuza ur
mătoarele cuvinte la 7 noiembrie 1849 ; 
,. ...aga A. Cuza o față prețuită de cîr- 
muire și de obște pentru însușirile ce 
poartă".

Datorită calităților sale Cuza este 
numit ds domnilor în funcția de di
rector a! Departamentului din Lăuntru. 
De o cinste exemplară, respcetind eu 

scrupulozitate legea, Cuza este în ace
lași timp un om inteligent, o fire sin
ceră, cu un farmec personal deosebit, 
un om pe care situația materială, func
țiile, și onorurile nu-i schimbă deloc 
felul.

Începînd cu 9 iulie 1856 încetează 
domnia lui Grigore Ghica și, conform 
prevederilor Convenției de la Paris, 
este numit un caimacam în persoana 
lui Teodor Balș, antiunionist convins. 
La scurt timp locul său este ocupat 
de Nicolae Vogoride, și acesta adver
sar al Unirii, care, din dorința de 
a-și face partizani, îl numește din nou 
pc Cuza pîrcălab de Covurluî. în ace
lași timp, noul caimacam îl reinte
grează pe Cuza în rîndurile armatei 
și într-un timp record îl avansează la 
gradul de maior. Speranța lui Vogo
ride că în acest fel Cuza își va trăda 
ideile unioniste pentru care luptase la 
1848 s-a dovedit deșartă. Cel mai con
vingător argument în acest sens este 
vestita demisie a lui Cuza din postul 
de pîrcălab de Galați. îndreptată în 
special împotriva falsificării listelor 
electorale pentru alegerile în Aduna
rea ad-hoc.

. Demisia sa a avut un puternic ecou 
și pe plan internațional, contribuind 
în mod serios la anularea alegerilor 
falsificate din ordinul lui Vogoride. In 
legătură cu această demisie, consulul 
francez. Victor Place scria. în 1857, 
ministrului său de externe Walewski 
că „ ...Alexandru Cuza... trecea cu drept 
cuvint unul dintre dregătorii cei mai 
destoinici, cei mai cinstiți și mai ener
gici ai țării. Cunoștința personală ce 
am asupra caracterului său este pen
tru mine o garanție că abuzurile care 
le dă pe față, au trebuit să întreacă 
orice margine, pentru a-l aduce la un 
demers alit de grav".

Cu ocazia noilor alegeri pentru Adu
narea ad-hoc, unioniștii obțin O‘ majo
ritate covârșitoare,. dintre cei aleși ne
lipsind V. Alecsandri, Costache Ne
gri, Anastasie Panu și Ai.. I. Cuza. 
Unul dintre documentele cele mai 
semnificative privind Unirea, aflat la 
Arhivele Statului Iași, e proiectul de 
rezoluție cuprinzând „dorințele funda
mentale" ale moldovenilor prezentat 
de M. Kogălniceanu în ședința Adu
nărilor ad-hoc — din 7/19 octombrie 
1857 — în care se spune : „Dorinfu cea 
mai mare, cea mai generală, aceea ho- 
tărită de toate generațiile trecute, a- 
eeea care este sufletul generației ac
tuale, este Unirea Principatelor..."

D. IVÂNESCU

FRANȚĂ 

și lupta românilor 

pentru desăvîrșirea

UNIRII

V. A. USECHIA, 
autorul Apelului 
adresat intelec
tualității euro
pene.

Încă dina doua jumătate a secolului trecut, lupta româ
nilor, pentru. desăvârșirea unificării statului națibnal a găsit 
un răsunet puternic în conștiința europeană, a suscitat un 
viu interes, îndeosebi,* în rîndurile opiniei publice franceze. 

.Un ecou puternic a -trezit în conștiința poporului francez 
Memoriul. studenților din România publicat în 1890 și difu
zat pe adresa, asociațiilor studențești, a- presei democrate și 
a unor banieni. politic^, de cu.llură etc. Studenții francezi au 
fost printre primii din Europa care au trimis scrisori ' de 
susținere a revendicărilor naționale cuprinse în- Memoriul 
tineretului rțostru universitar....au organizat adunări de, soli
daritate, ' au dat publicității moțiuni și articole în favotfrea 
luptei, noastre, naționale. Uniunea studenților din Lille tri
metea . următorul răspuns studenților români : „Binevoiți a 
nurci Franța, șora măi mare a României, fiți. siguri că ea 
nu va rărnîne indiferentă la noutățile ce-i vor veni cit a- 
cplo, de la sora sa mai mică, de lă amica sa". Profesorul 
universitar L, Constans din Aix. en Provence,. își manifesta, 
la riadul ,său .solidaritatea și admirația față de ' lupta româ
nilor pețițr.u .unitate, națională prin cuvintele 4 „...eu nu 
rărnîn indiferent la sforțările voastre și le aplaud-.din toată 
inima". .. . 1 ...

. Scriitorul Raoul Frary, scria, în numărul din 12 februarie 
1891 al gazetei- „La France",'un articol deosebit de favorabil 
aspirațiilor românilor., transilvăneni de libertate • și unitate 
națională, arătînd, între altele, că „este . o datorie, a fran
cezilor să ia apărareș verilor lor latini de Ia Carpăți, apă
sați sub jugul asupririi naționhlc", Presa franceză a asigu
rat o largă publicitate în coloanele sale și altor documente 

■ de importanță excepțională ale mișcării noastre naționale 
ca Replica și Memorandumul românilor transilvănenii

Solidaritatea opinței publice franceze cu cauza românilor 
uin Transilvania s-a ’manifestat, fie asemenea, sub formă de 
conferințe publice, declarații .in presă, adunări, publice etc. 
însuși președintele Republicii Franceze. Sad Carnot, a tri
mis |.-e adresa Ligii Culturale din Paris o scrisoare de -im- 
patie pentru lupta națională a românilor transilvăneni Pro
fesorul II. Gaidoz dg la College de France s-a ocupat pe 

. larg în cursul său de etnografie de situația românilor din 
•Transilvania, iar profesorul Maringhal a ținut în ultimul 
deceniu al secolului .trecut un- curs special la Facultatea de 
Drept din- Touluse, intitulat „Ches.țjuneg.: națională a româ
nilor". IT. Ga'idoz, intr-un articol publicat in „Revue' de 
Paris" Își exprima încrederea în realizarea Unei Dacii ro
mâne bazată pe unirea Transilvaniei cu România, prevăzînd 
că acest ideal național se va împlini, „în urma unui cata
clism european și după dislocarea monarhiei austro-ungare".

Asociația latină din Montpellier (sub auspiciile căreia 
s-a decernat -Ini V,-. Alecsațidri.titlul, de „doctor, honoris 
causa", pentru poezia „Ginta latină") a organizat în iulie

1893 o manifestare de solidaritate - cu lupta de. eliberare 
națională a românilor transilvăneni în cadrul căreia a fost 
invitat să conferențieze George Moroianu, președintele sec
țiunii Ligii Culturale Române din Paris. Acesta raporta Ligii Cul
turale din țară că' „acești nobili fii ai Provenței . au pro
nunțat cuvinte de afecțiune la adresa românilor trans.ilvăngni". 
Poetul Charles Gros, a. citit cu acest prilej o poezie emoțio
nantă prin care exprima solidaritatea și sprijinul' poăorului 
france? pentru revendicările naționale legitime ale rorpănilor 
ti aiisilvăneui,' eondarrma poziția curțij imperiale de • respingere 
a Memorandumului. •
. Procesul de la Cluj intentat memofandiștildr și condam

nările pronunțate au determinat numeroase proteste șr luări 
de poziții ale unor personalități franceze de diverse apar
tenențe politice și sociale.

Istoricul Al. Rambâud făcea cu ocazia procesului urmă
toarele aprecieri : „Acei care au fost condamnați la Cluj, Vor 
fi achitați ’ pretutindeni . ., în lumea întreagă și glorificați 
de conștiința universală... El se pot consola de încercările 
la care sînt supuși’, deoarece avansează ora mîntuirii lor".

O expresie pregnantă a sentimentelor de solidaritate .a 
intelectualității franceze cu lupta națională- a românilor este 
mitingul organizat la Sorbona, la 11 mai 1894, sub patrona
jul rectorului Oclav Gjreard și la care au participat peste 
3.000 de persoane : profesori universitari; studenți francezi, 
români, de alte naționalități etc. Au .evocat legitimitatea .lup
tei românilor pentru desăvîrșirea unificării, statului .național, 
istoricul Ernest Lavisse. președintele adunării și profesorul 
Em. Picoot. întreaga asistență, în picioare, a aclamat frene
tic mai multe minute România și lupta de eliberare națio
nală a românilor transilvăneni.

în urma Apelului adresat în 1894 de V. A. Urechia, pre
ședintele Ligii Culturale, intelectualității europene, prin 'care-o 
solicita să sc ridice în apărarea cauzei memorandi.șlilor, a 
luptei poporului nostru pentru deplină unitate națională, pe 
adresa acestuia au sosit numeroase scrisori aprobative, de 
raliere la această cauză dreaptă. Printre fruntașii vieții . pu
blice și intelectuale care trimit scrisori- și mesaje se nu
mără : Em. l-'iourcns, fost ministru de externe, istoricul AI. 
Rambaud, profesorul Anatole Leroy-Beaulieu, scriitorul Em. 
.Zola, Em. -Picoot, Er. Lavisse, . Fr. Copee, A. Vandal, Lcon 
de Roshy, A. Sorel și alți oameni politici, diplomați, acade
micieni etc. -

Sprijinul moral, politic francez reprezintă un act profund 
progresist inspirat din principiile revoluției de la 1781) și 
se circumscrie ca un moment de puternică rezonanța în ca
drul relațiilor de colaborare româno-franeeze,

C. G MARINESCU
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Tn febrila mișcare a hr»» 
I mii contemporane, in 
I uriașa aglomerare de 

idei, de invenții tehni
ce și descoperiri care 

Jnfinesc drumurile cunoaște
rii, o întrebare se face din 
ce în ce mai auzită f dar 
Omul ? Omul de pe stradă, 
omul din familie, omul de 
la locul său de muncă, cu 
un cuvînt, omul social, cît 
s-a schimbat și cît trebuie 
să se mai schimbe din con- 
portamentul său ? Cum va 
ști omul să reacționeze în 
înțelesul superior al cuvîntu- 
lui, la mulțimile de stimuli 
ai lumii exterioare într-o 
rapidă transformare, domi- 
nîndu-i cu rațiunea sa, cu 
spiritul său de organizare, cu 
atitudinea lui față de muncă 
și față de semeni ? Desti
nele societății omenești se 
aud din ce în ce mai mult 
pulsînd în aceste rădăcini a- 
dînci ale ființei, acolo unde 
se plămădesc intim aliajele, 
cclc mai prețioase sau cele 
mai primejdioase din cîte 
pot exista, acelea ale sufle
tului omenesc. în epoca de 
azi, din ce în ce mai mult 
omul e lumea și lumea e 
omul, de unul poate depin
de viața a milioane și mili
arde de ființe umane, și in
vers, tehnica creează o apa
rentă creștere a independen
ței și înstrăinării individu
lui de mulțimea firelor invi
zibile care-1 leagă de truda 
și destinul umanității. La fe
restrele umbrite ale sufletu
lui, universul exterior îl eaw- 
tă tot mai mult pe cel in
terior. Drumul spinos al cu
noașterii și al înțelegerii de 
sine începe de departe și se 
scufundă în adine. Pe acest 
temei se conturează din ee 
în ce mai mult la orizon
turile gîndirii contemporane, 
ideea de revoluție în con
ceptul de educație. Educația 
nu se mai poate limita doar

Sensuri actuale
în EDUCAȚIE si CULTURA

Sonda americană .Mariner-9" șl Ia scurt limo stațiile sovietice 
,,Mars-2" și „Mars-o , ne-au uimit și iie-au Căi ... din nou prin
fantasticul călătoriei lor și în special prin ineditul transmisiilor ști
ințifice privitoare la îndepărtata „planetă roșie" Dar dincolo de ‘ a- 
ceste admirabile realizări ale civilizației terestre, cure vin să com
pleteze performanțele tehnice anterioare, au apărut și unele detalfi 
stranii ; prin repetarea lor, acestea au ridicat mari întrebări atît spe
cialiștilor, cît și opiniei publice. Amănuntele respective se referă de 

rămase mereu neexplicate, care s-au 
zboruri spațiale ale navelor cosmice

la tipare înguste, tradiționa
le, mărginite la o anumită 
parte a Viratelor umane, sau 
numai la o anumită sferă — 
de interese, de habitudini, de 
preocupări. Educația trece 
dincolo de aceste tipare, își 
revendică dreptul de a îm
brățișa totalitatea vieții, pri
vită ca întreg indivizibil, ca 
structură într-o continuă so
licitare și nevoie de adapta
re la stimulii feluriți ai lu
mii exterioare. în raport cu 
drepturile și cu îndatoririle 
superioare ale omului, de a 
acționa în sfera umanității în 
care trăiește și trebuie jude
cat. Această problemă se pu
ne cu atît mai accentuat im 
condițiile societății socialiste, 
în urma schimbărilor revo
luționare care au loc în sfe
ra modului de producție.

Aceste schimbări revo
luționare creează ade
văratele condiții favo
rable pentru a situa 
problemele educației u- 

mane în termeni adecvați 
cerințelor actuale ale progre
sului social. Gradul înalt, de 
socializare a forțelor de pro
ducție, antrenînd in socialism 
schimbări corespunzătoare în 
sfera relațiilor de producție, 
reclamă și un caracter pro
fund politic în rezolvarea pro
blemelor educației. Este me
ritul recentelor documente ii
le partidului nostru de a fi 
accentuat cu deosebită tărie 
prin eitvîntul secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, această poziție 
creatoare a marxism-lenitiis- 
mului

Desființarea proprietății pri
vate și o dată cu aceasta a 
claselor exploatatoare, lupta 
pentru ridicarea nivelului de 
viață al tuturor oamenilor 
muncii prin dezvoltarea acce
lerată a forțelor de producție, 
au- puș bazele unor premise 
favorabile în vederea amelio
rării treptate și lichidări- a- 
celei despic ături adinei pe ca
re timpul a' săpat-o în sufle
tul omului social și istoric, a- 
postaziindu-1 între mentalita
tea de stăpîn și aceea de 
sclav, de spoliator și spoliat, 
de învingător și învins. A- 
eeastă sarcină educativă.nu 
este dintre cele mai ușoare 
dacă ne gindim ia aspectele 
deosebit de complexe ale a- 
celei alienări a Omului, pe 
enre Mărx a subliniat-o încă

de mult timp în condițiile de 
existență din capitalism. Ac
centuarea tendințelor de para
zitism social la un pol al so
cietății capitaliste cît și a în
străinării de forțele de produc
ție și de mediul social am
biant la celălalt pol au dat 
rezultate potențate în filozo
fia contemporană a însingu
rării și desperării, precum și 
în arta decadentă a ultimului 
secol. Readucerea omului în 
sfera unei depline înțele- 
legeri a rosturilor sale so
ciale creatoare își are, fără 
îndoială, premisele în caracte
rul noului mod de producție 
socialist, dar ele sînt și re
zultatul unei activități educa
tive, conștiente și metodice, 
condusă de către partidul co
munist, activitate de o deose
bită amploare și profunzime, 
menită să dinamizeze masele 
pe linia dezvoltării tot mai 
largi, mai cuprinzătoare, a 
atitudinii colective, conștiente 
și responsabile față de socie
tate, față de relațiile dintre in
divid și colectivitate. Această 
acțiune presupune totodată și 
o atitudine permanentă com
bativă față de unii indivizi 
sau grupuri de indivizi care 
nu și-au desprins încă exis
tența din cătușele unui sis
tem de viață organizat pe i- 
deea profitului, care manifes
tă încă tendințele către un 
cîștig ușor, neacoperit prin 
muncă proprie, către o viață 
parazitară, către căpătuială, 
suficiență, comoditate în gîn- 
dire, parveniții de tot felul, 
care mimează ideile socialiste, 
dar în practică se manifestă 
contra acestor idei.

Fără îndoială că această 
operă educativă de vas
te proporții are la bază 
ideea de muncă socială 
atotcuprinzătoare Da

că munca l-a creat pe
om, tot ea este aceea ca
re-1 transformă. îl ridică dea
supra tarelor moștenite de la 
vechea orînduire, îi dă un 
profil nou, superior, specific 
orînduirii socialiste multilate
ral dezvoltate. Ceea ce trebuie 
reținut însă în mod special, 
în cadrul operei educative, e 
faptul eă munca în condițiile 
contemporane ale progresului 
tehnic și-a schimbat în mod 
esențial profilul, modul de 
realizare, obiectul asupra că
ruia se exercită. Omul se a- 
flă din ce în' ce mai puțin 
într-o relație directă cu for
țele naturii. Intre ■ el și a- 
cestea se interpun adevărate 
game de unelte din ce în ce 
mai complexe, mai puternice, 
mai perfecționate. Mecaniza
rea, automatizarea și ciberne- 
tizarea proceselor de produc
ție și de circulație reprezintă, 
tot atîtea trepte prin care o- 
mul, perfecționîndu-și unelte
le de muncă și îndepărtîn- 
du-se de natură este obligat 
din ce în ce mai mult să ia 
cunoștință de propria sa esen
ță creatoare în univers. In 
mod necesar, activitatea in
telectuală, ca formă speci
fică a muncii, capătă în a- 
ceste condiții o sferă din ce 
în ee mai largă de manifes
tare, o infuzie masivă de in
telectualitate solicitind înseși 
procesele tot mai complexe a- 
le utilizării uneltelor de pro
ducție. In cadrul orînduirii 
socialiste nu mai este sufi
cient doar însușirea unor de
prinderi de muncă, menite să 
permită ridicarea randamen
tului fizic, și ca atare a pro
fitului pecuniar, ca în capi
talism, este nevoie acum, pe 
lingă deprinderile de muncă 
perfecționate, de o înaltă 
conștiință a valorilor societă
ții, a interdependenței între 
acestea, a repercusiunilor ne
gative pe care le poate a- 
vea astipra ansamblurilor so
ciale. comportarea neglijen
tă, iresponsabilă Ia locul de 
muncă, în familie, în toate 
împrejurările vieții.

Dezvoltarea unei astfel 
de conștiințe sociale nu 
poate să fie decît rezul
tatul ridicării nivelului 
general de cultură. Cul

tura, ca expresie concentrată 
a tuturor cuceririlor științei 
și gîndirii umane, se dove
dește a fi astăzi purtătorul 
unui ferment educativ din ee 
în ce mai puternic. In acest 
sens, merită să fie puse în 
lumină, fie și în treacăt, 
schimbările adinei care au loc 
astăzi în conceptul de cultură. 
Apariția mijloacelor audiovi
zuale și a noilor tehnologii 
în opera de răspîndire a «ul- 
turii, cît și perfecționarea ac
tivității rețelelor de instituții 
culturale permit generaliza
rea și omogenizarea la scara 
întregii societăți a spațiului 
cultural. Avîntul gîndirii ști
ințifice și al tehnicii contem
porane permit formarea unei 
imagini noi despre om, eli
berat complet de prejudecăți 
și misticism, permit elimina
rea din conceptul de cultură 
a tuturor rămășițelor gîndirii 
religioase și punerea unor te
melii solide unui proces atot
cuprinzător de educație avînd 
drept corolar activitatea de 
cunoaștere, conștientă, activă, 
revoluționară.

Conceptele de instruire 
și educație își pierd tot 
mai mult caracterul 
static tradițional, limi
tat la o anumită vîrstă 

și profesionalizare îngustă, 
devin dinamice și îmbrăți
șează întreaga existență u- 
mană. Procesul de instruire 
școlară devine în mod nece
sar o treaptă pregătitoare prin 
care generațiile intră în pro
cesul educației și instruirii 
permanente, în orizonturile 
tot mai largi ale conceptului 
de cultură. In relațiile ei cu 
științele particulare, cu artele 
și profesiunile, cultura ne apare 
ca o mare în care toate a- 
ccstea își revarsă apele ea 
niște fluvii, primind în 
schimb conștiința existenței 
lor comune și unitare în sfe
ra interesului general-uman. 
De aceea cultura trebuie pri
vită nu doar ca o simplă a- 
cumulare de cunoștințe, fără 
nici o legătură cu principiile 
eticii și ale esteticii individu
ale și sociale. în cuprinsul ei. 
categoriile de adevăr, bine și 
frumos se află într-o strînsă 
corelare reciprocă. Pierderea 
din vedere a acestui aspect 
a dus adeseori la cultivarea 
mior idei limitate, greșite în 
practica noastră culturală, re- 
dueînd-o fie la aspecte peri
ferice, cu caracter distractiv, 
fie la cultivarea unei activi
tăți culturale în sine, lipsită 
de legăturile acesteia firești 
eu opera educativă. In condi
țiile socialismului cultura nu 
mai poate fi concepută doar 
un scop în sine, ea nu-și 
poate oferi sieși criterii. Toate 
cîștigurile de cultură se veri
fică în viață, capătă autenti
citate și profunzime în lumi
nile vieții.

Cunoașterea și1 acțiunea î« 
conformitate cu legile cunoaș
terii, ale căror criterii gene
rale ni le dezvăluie conștiin
ța de cultură, trebuie să de
vină nu numai un scop către 
care se îndreaptă activitatea 
umană superioară, ci și un 
mijloc esențial de educație. 
Ea trebuie să contribuie în 
mod hotărîtor la dezvoltarea 
ansamblului personalității u- 
măne, la formarea earactere- 

. lor, a elementelor specifice 
vieții spirituale ale noii so
cietăți.

Dumitru BALAIEȚ

fapt ia o serie de întîmplărl 
produs cu ocazia diferitelor 
terestre

Ne este încă proaspăt în _______w _____ __
de la Pasadena și reluat de presa din întreaga lume : „U.? TlX"! 
extrem de strălucitor, neidentificat încă, a deviat marți sonda spa
țială ..Mariner-9" aflată pe o orbită marțiană..." („Scinteia" din 24 
noiembrie 1971). In fond, ce fel dg corp luminos putea să producă 
un astfel de efect, cînd de fapt astronomii nu au sesizat în prea
labil și nici ulterior, nici un eveniment astronomic de acest gfeii ? 
Planeta Marte, cit și micul satelit Phobos sînt ele înseși unele ■ din 
cele mai întunecate corpuri din sistemul nostru solar („Sky and Tele
scope", vol. 39/6—1970).

Prezența unor obiecte luminoase care se deplasează într-un mod 
cu totul neobișnuit în spațiul învecinat Pămîntului, a fost sesizată 
însă mereu în ultimii ani, odată cu pătrunderea tot mai activă în 
cosmos a mijloacelor tehnice produse de civilizația noastră.

La 4 iunie 1965, astronauții Mc Diwitt și White aflați în nava 
„Gemini-4" semnalau observarea unui straniu cilindru luminos ce 
zbura în spațiu, avînd niște „brațe care ieșeau afară" - - ca niște 
antene. La insistențele opiniei publice, N.A.S.A. a 
fotografiile obiectului respectiv (I. Hobana : O.Z.N. 
pedică 1971) ’ în mod surprinzător, 
evidentă „coadă de foc", a unui 
amănunțite ce au urmat, nu au 
luminos necunoscut.

La cea de a 51-a oră de zbor, 
centrul de zbor că pe deasupra 
minos, ce a rămas, de asemenea,

memorie ciudatul comunicat transmis 
: „Un obiect

semnalau observarea unui straniu cilindru
spațiu, avînd niște „brațe care ieșeau afară" -- ca niște 

. a publicat una din
---- 27. — Ed. Enciclo-

acesta apărea în imagine cu o 
jet reactiv. Anchetele extrem de

dus însă la identificarea corpului
a

același echipaj raporta din nou la 
capsulei trecea un alt obiect Iu- 
neidentificat.

INIMI COSMICE

monstrat insa 
mase ci in nou

Prezentind

Șase luni mai tîrziu, la 4 decembrie 1965, Borman și fcoveît 
transmiteau prin radio de la bordul lui „Geminir7“ că au observat 
„fantoma de la ora 10". Aceasta era de fapt tot un obiect zburător 
luminos, care spre uimirea echipajului, s-a deplasat împreună cu
nava pămînteană, o întreagă porțiune din orbita sa circumterestră
(„Investigator" — Washington, vol. IV/9, 1969).

„Le Figaro" din 6 decembrie 1965 informa că un astronom ar
gentinian fotografiind Luna în noaptea de 1.12.1965, a descoperit pe
una din imagini trei siluete ovoide ; acestea treceau prin dreptul 
discului selenar tocmai în .acel moment. Prezentind fotografia în. 
cauză, revista pariziană „Phenomenes Spaliaux" (nr. 8/1965) publica și 
declarația dr. Benito Reyna (profesor la universitatea Del Salvador 
din capitala Argentinei), care menționa fapte surprinzătoare ; ast
fel, acesta relata că anterior avusese ocazia să urmărească prin tele
scop evoluția cosmică a unor nave „din alte planete", care însoți
seră anumite intervale de timp diferiți sateliți artificiali tereștri. Dar 
mai mult, profesorul argentinian putuse să observe . un fapt uimitor i 
obiectele străine continuau să strălucească atunci cînd sateliții intrau 
in conul de umbră al Pămîntului. Unul din cazurile citate s-ar fi 
produs în noaptea de 14 noiembrie 1964, cind dr. Reyna împreună ce 
mai mulți colaboratori ai observatorului Adhara au urmărit pri» 
.telescop repetate „acrobații cosmice", efectuate de către o navă ne
cunoscută în jurul satelitului „Echo II".

De la bordul capsulei orbitale „Gemini-ll“, cosmonauții Conrad 
și Gordon raportau la sol că în ziua de 13 septembrie 1966 au văzut 
„un obiect mare", ce evolua în spațiu ; acesta era, de asemenea, lu
minos. Una din fotografiile făcute de Gordon ce a fost publicată
ulterior de N.A.S.A., releva însă, detalii total neobișnuite : în timp 
ce corpul obiectului cilindric radia o lumină alb-gălbuie, în partea
din față strălucirea avea o evidentă culoare roșie, iar în partea
posterioară era verde. Ciudate lumini de poziție folosite in imensi
tatea spațiala 1 La început, specialiștii au presupus că ar fi putut fi 
vorba de satelitul sovietic „Proton-3“. Verificările făcute de centrul 
de zbor, cît și calculele asupra acuității vizuale in cosmos au de- 

impdsibilitatea acestei prezumții. Și astfel, cazul ră- 
necxplicat.
zborul navei „Apollo-10“ din ziua de 20 mai I960,

presa informa că astronauții au observat două obiecte . strălucitoare 
care se deplasau în spațiu. S-a emis părerea că acestea ar. fi putut 
fi treapta a treia a rachetei și panourile modulului lunar. Totuși, 
după cum relata presa americană (de ex. „Baltimore Sun" din 21 
mai 1969), părțile abandonate ale rachetei se aflau la peste 6.000 km. 
depărtare de navă, tn momentul observației. Ea acea distanță nu 
putea fi vorba de observarea lor ; astronauții văzuseră totuși în mod 
categoric două obiecte luminoase ...

Comunicatul N.A.S.A.' privind zborul navei „Apollo-12" a fost însă 
și mai intrigant. Iată un extras din presa din 18 noiembrie 1969 : 
„Un obiect „misterios" care nu a putut fi identificat piuă în pre
zent nici de echipajul lui „Apollo-12", nici de tehnicienii de la cen
trul spațial din Houston, urmează la o distanță destul de apropiată 
nava ,,Apollo-12", care se îndreaptă spre Lună. Această „urmărire" 
a început vineri. Mai multe dialoguri schimbate între sala de con
trol de la Houston și echipaj au avut drept scop să determine na
tura acestui „obiect zburător neidentificat" (O.Z.N.)". Dih nou s-a 
emis, ipoteza că „obiectul" ar fi fost cea de a treia treaptă, sau unui 
din panouri. O analiză matematică simplă a dus însă la eliminarea 
și a acestei presupuneri. Părțile respective din rachetă fuseseră pă
răsite la cca. 5 ore după lansare ; ulterior, traiectoria navei fusese 
corijată, mărind treptat distanța față de părțile abandonate. In ast
fel de condiții, nu mai putea fi vorba de „urmărirea" apropiată a 
navei timp de 4 zile de către acestea. („Cronica" din 21.02.1970). Cine 
putea fi însă obiectul strălucitor care zbura cu alîta perseverență 
In trena cabinei spațiale terestre ?

Toate aceste spicuiri succinte reprezintă de fapt numai o. parte 
din cazurile devenite publice, ale unor întîlniri cosmice care fri
zează fantasticul. Strania ipoteză a unor nave spațiale provenind 
din alte lumi mai civilizate, ridică și o altă mare întrebare : nu 
cumva pe Lună, sau pe alte planete vecine, ar putea fi găsite probe 
materiale care să confirme sau să infirme această insolită prezență 
extraterestră ?

Primele surprize mari au apărut încă din anii trecuți, odată cu 
cercetarea sistematică a Lunii. Iată de ex. ce șe publica în 1970 pe 
această temă : „Savanții sovietici sini interesați de un „mister" re
ieșit din studierea fotografiilor transmise de sonda lunară „Luna-9“. 
Este vorba de niște menhire (Stînci uriașe) existente pe Lună, care 
ar putea să fie construite de ființe dotate cu inteligență . .. Intere
sant este faptul că și pe fotografiile transmise de satelitul american 
„Lunar Orbiter-2“ au fost identificate astfel de sttncl". („Sport și 
Tehnică" nr. 11/1970). Detalii semnificative au fost publicate în a- 
cest sens și de alte reviste și ziare din străinătate ; de ex., „Daily 
Telegraph" din 10 iulie 1970 scria printre altele : ., . . . navele spațiale 
sovietice și americane au fotografiat grupuri de structuri solide în 
două poziții aflate la mare distanță Aceste două grupuri de obiecte 
sînt aranjate în tipare definit geometrice și par să fi fost plasate 
acolo de ființe inteligente".

O fotografie surprinzătoare a fost publicată de N.A.S.A. și în 
1971. Unul din selenauții echipajului „Apollo-14“ a adus pe pămînt 
în februarie 1971, o impresionantă imagine a unei stinci „sculptate", 
ce avea chipul unui cap de om. Deși pe Lună nu există ageriți at
mosferici care să producă astfel de efecte, am putea afirma eă 
aceasta e doar o simplă coincidență ?

Florin GHEORGHIJA
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LA PAPA HEMINGWAY
• indianul ch păr alb

• Scrisori de dragoste de la patru femei

• Cele 22 kg. de manuscrise

Nici Welsh, după nume
le cu care Papa a cunoscut-o 
la Londra in 1944, unde era 
ziaristă, nici Hemingway du
pă numele primit la Havana 
cînd ei se căsătoriră. Numai 
doamna Mary, atît la Ket
chum in Idaho, cit și la New- 
York, la editura care a depă
șit de mult 200 milioane e- 
xcmplare Hemingway.

O casă grav? din cărămidă 
roșie, cu acoperiș întunecat, 
străjuită de cîțiva brazi la 
fel de gravi, pe o colină săl
batică de la marginea orășe
lului. fn jur iarbă crescută 
în voie și arbori aspri, în 
fund creste înzăpezite — un 
adevărat rai cinegetic. De 
pe colina sudică, inaintînd pi- 
nă la brîu în flăcările ier
bii roșiatice, vine un băiat 
scund cu pâr blond-roșcat ca 
și iarba, cu cămașă cadrilată 
și pantaloni albaștri cu bre
tele. Dacă n-ar ține pe umăr 
pușca deschisă după regulile 
vinătorești, ar părea un u- 
cenic sau un tînăr indian cu 
obraz asprit de viaturi. Cînd 
se apropie părul ii devine 
alb ca zăpada. de pe munții 
depărtați, iar cerceii rotunzi 
din urechi strălucesc in soa
re. Eșarfa albă înnodată sub 
cămașă face ce. obrazul să 
pară si mai oacheș, accentuind 
urmele virstei. O față volun
tară, privire sigură, mers e- 
lastic, sportiv, ciorapi roșii de 
lină, mocasini maron.

— How dou you dau.
își scutură chica, mai pri

vește o dată peisajul sălbatic 
din tur și urcă cele citeva 
trepte aruncind tolba pe o 
bancă și așezind pușca pe 
masă.

— fn adevăr un peisaj de 
Far-West, doamnă Heming
way, se entuziasmează profe
sorul care mă însoțește.

— E așa cum t-a dorit Pa
pa, răspunde scurt gazda, in- 
vitindu-ne în holul-birou in 
care guvernează un uriaș mo
tan negru cu labele muiate 
discret in smîntînă. O mași
nă de scris cu textul lăsat la 
jumătate, cărți în ncorindu- 
ială, un pupitru înalt cum 
aveau caligrafii pe vremuri 
și care amintește amănuntul 
că Hemingway scria în pi
cioare. Un adevărat atlet a- 
cest om cu păr de nea și 
barbă zburlită, dar cu privi
re grea de leu îmbătrinit, așa 

cum ne urmărește din foto
grafia înrămată in alb.

— Nu-i plăcea să fie foto
grafiat cu ochelari, deși avea 
două perechi : una pentru 
scris și alta pentru vinătoare. 
Detesta să fie compătimit în 
vreun fel. De aceea a și pre
ferat să...

Fără să vrem, privim spre 
arma de lingă ușă.

— A, nu, nu cu asta, ca
rabina lui am ingropat-o. Dar 
aici s-a intimplat, lingă ras- 
telul cu arme. Acum l-am 
mutat. Eu dormeam încă E- 
ram o leneșă, de aceea Papa 
îmi zicea „pisicuța somnoroa
să". El se scula totdeauna î» 
zori și lucra. Mă scuzați, urc 
să mă schimb. Simțiți-vă ca 
la dv. Barul e la indemînă, 
așa-i plăcea lui.

Urcînd scara de lemn, mi
cuța doamnă cu reflexe viorii 
in păr avea lacrimi în ochi. 
Am înțeles că, de fapt, se 
retrage ca să poată plinge în 
voie.

★

Sticla de whisky pe care 
Clara Spiegel, secretara lui. 
Papa și rămasă secretară a 
casei, ne-o pune pe masă, 
poartă drept emblema auto
graful lui. De altfel, aici to
tul continuă să fie dominat 
de umbra uriașului hirsut : 
terenul de vinătoare, riul ca
re susură intre copacii îngăl
beniți, motanul impasibil, at
mosfera casei, pînă și modul 
cum calcă in virfuri secretara, 
parcă n-ar vrea să-i tulbure 
liniștea lui. Papa însă doarme 
împăcat cu toate in micul ci
mitir al orășelului, situat tot 
in cîmp, sub marmoră simplă, 
cenușie, pe care e gravat doar 
„Ernest Miller Hemingway". 
July 21 1899 — July 2 1961". 
Doarme străjuit de doi brazi 
plantați de Mary. N-a avut 
răbdare să împlinească 62 de 
ani. Acum ar fi avut 72, vîrstă 
care pentru o asemenea con
stituție nu însemna decît o 
toamnă împlinită ca cea în 
care ne aflăm

— Și cit a iubit viața ! of
tează secretara. Ar fi fost 
deajuns să-l fi auzit cum 
rîdea. Jovialitatea lui tandră, 
aerul lui glumeț totdeauna, 
gesturile lui prevenitoare — 
toate te molipseau de bună

Văzut de LEVIN 
(după „Die Zeit")

ACASĂ

dispoziție.
— Doamna vă roagă s-o 

scuzați, nu se simte bine, ne 
anunță slujnica din capul 
scării.

— Am avut o vară foarte 
încărcată, vorbește in șoaptă 
secretara. fn fiecare zi vizi
tatori din toate colțurile lu
mii veniți in pelerinaj. Toți 
vor să știe cit mai mult, să 
plece cu ceva din ființa lui 
Papa. Apoi studenți care își 
pregătesc teze despre opera 
lui.

Mai aruncăm o privire tro
feelor de vinătoare de pe pe
reți și ieșim în lumina gene
roasă. Vintui se joacă în iar
ba înaltă, brazii susură, totul 
e ca in Valea soarelui. Ne a- 
șezărn pe un trunchi lingă 
gîrlă, departe de casă. Fațadb 
ei pare de singe. Un geam 
de la etaj e deschis și per
deaua flutură ca o batistă de 
adio.

¥
Profesorul știe multe des

pre oamenii de aici și în pri
mul rînd despre stăpîna ca
sei.

— Atit de mult l-a iubit 
pe Papa incit i-a copiat ges
turile, ticurile, bineînțeles in 
afara faptului că-și consacră 
tot timpul manuscriselor ră
mase de la el. Pe lingă cele 
22 de kg., aduse din seifurile 
băncii cubaneze, sînt scrisori, 
note de călătorie, afișe, o 
magazie plină. Mary a păs
trat cu sfințenie chiar și scri
sorile de dragoste ale celor 
patru soții anterioare, le ți
ne in valize închise pentru 
a nu fi citite de nimeni. E o 
adevărată executoare testa
mentară, așa cum a dorit-o 
Papa, chiar dacă intră în con
flict cu cei doi fii ai lui. 
Casa din Cuba de la Finea 
Vigia a devenit muzeu, insula 
Key West a fost cedată, dar 
casa de aici și apartamentul 
din New-York i-au rămas. 
Plus manuscrisele pe care 
le triază doi profesori de la 
Universitatea din Pennsylva
nia și care sînt publicate trep
tat, eu mare discernămint.

Memoria lui Papa trebuie, 
păstrată intactă cu orice preț, 
aceasta e deviza „pisicuței" ca
re devine leoaică atunci 
cînd e vorba de Hemingway. 
(după „Life" și „Paris-Mutch")

MOLIERE
fără perucă

Pentru a-I achita de acuzațiile că ar scrie urii (La Bruyere, 
Fenelon, Vauvenargues, Scherer), Lanson afirmă : „frazele lui 
Moliăre sînt pentru urechi, nu pentru ochi” (Hist, de la lit. fr„ 
1913, p. 517). De aceea, pentru cititorul român de azi, Moliăre 
e un fel de Caragiale mai bătrîn. Așa cum din conu’ lancu cir
culă, deja folclorizate, replici ca : ai puțintică răbdare, curat 
murdar, ei cum le zici dumneata, bobocule, eu cu familia mea 
de la patuszopt etc., și din Moliăre se trag nenumărate asemenea 
ziceri. Ceea ce verifică încă o dată ideea că geniu înseamnă a 
inventa un loc comun.

George PRUTEANU

ușă de portret. Și în tabloul lui J. M. Moreau cel Tînăr, 
și într-al Iui Mignard ne întîmpină un Moliere într-o a- 
titudine tot pe atît de convențională pe cît și zulufii. De
sigur, e tonul portretelor epocii, în care mai important fe 
faldul decît expresia, peruca decît fruntea, regula decît 

omul. Și totuși, ceva răzbate. în ambele, .lean Baptiste Poquelin 
e tînăr. De altfel, Moliere n-a avut timp să fie 
colul de aur al literelor franceze, lui i-a fost 
Dacă scoatem peruca, rămîne un ins simplu, cu 
obraji bucălați. bărbie plinuță, nări puternice, 
și sănătos — fiu din tată și mamă tapițeri. Deasupra buzelor 
cărnoase, proeminente, se zărește, ca un accent circonflex, o 
pudică mustăcioară. De aici, aerul de mehenghi pus pe fourberies. 
Dar ceea ce e mai frapant în portretele sale sînt ochii. Ochii 

clasicu- 
atingîn- 
lui Mi- 
aparent. 
răspun-

bătrîn (din se
dat jumătate), 

o față rotofeie, 
de om senzual

lui Moliere sînt depărtați, mari, adînci și — conform 
lui paradox după care marele comic e trist, extremele 
du-se — sînt ochi blînzi, melancolici. Ba, în tabloul 

Paradoxul e 
„împreunare de nedefinit, 

tainic talentul dramatic 
amare prin mijlocirea 
înveselitoare" (Sainte- 

i-a mers prost în dra-

sînt ochi blînzi, melancolici, 
gnard, mina e chiar abătută, nostalgică. 
Moliere făcea haz de necaz.
zînd de asemenea Ia ceea ce arc mai 
și comic, adică zugrăvirea realităților 
unor personaje însuflețite, ușuratice, 
Beuve). Fiind sentimental, lui Moliere 
goste, chiar dacă i-a mers „mult". Cu cîteva sute de ani înainte 
Socrate o avea pe Xantipa, după cîteva sute de ani Tolstoi vor
bea de „tragedia alcovului" — Moliere, la patruzeci de ani, se 
căsătorește cu Armande Bejart, de numai șaptesprezece.Tu l’as 
voulu, Georges Dandin! Lunga serie de amărăciuni pe care i 
ie va aduce va sublima în lunga serie de comedii, ceea ce se 
datorește, accentuăm, acelei esențiale facultăți a caracterului 
Iui Moliere : hazul de necaz. Cunoașterea de oameni e tristă, 
și Moliere era, dacă nu un Mizantrop, sigur un lucid pesimist : 
„Dacă știința mea m-a învățat că se poate fugi din fața pri
mejdiei ticăloșiei umane, experiența mi-a arătat prea destul 
că e cu neputință să i te ferești din cale" (I1'. G. Andrieux, 
Moliere cu prietenii săi). Era un temperament vivace, dar slab 
în esență : „nu este culmea nebuniei că toată mintea nu-mi slu
jește decît ca să-mi arate slăbiciunea, fără s-o pot nicicum 
învinge ?* (idem). Iar dacă-i adevărată vorba lui Sainte-Beuve, 
că Sganarelle și Alceste îl reprezintă în 
să-i ascultăm pe Alceste •

întregime pe Moliere,

„Cum aș putea iubirea să mi-o înfring vreoda'ă ? 
Și-oricit aș vrea ca ura să fiarbă-n pieptul meu, 
O, inimii, sărmana, să-i poruncești e greu.
Vedeți aici puterea unei iub ri nedemne : 
La cită umilință ea poate să te-ndamne !
Va merge pîn'la capăt, așa cum veți vedea”... 

(Mizantropul, V, 7 ; trad. Nina Cassian).
Dacă mi se permite o comparație desuetă, voi spune că 

artiștii sînt ca o piatră de cremene, pe care numai loviturile 
puternice produc seîntei. Avea dreptate filozoful cînd spunea 
(și ne gîndim nu doar la Moliere) :

„Tot ce nu mă distruge, mă face mai puternic".
Situația lui Moliere. în Ce e literatura ?, Sartre face dis

tincția între valoarea unui scriitor și situația lui. F, lim
pede că nu întotdeauna acestea coincid, un exemplu pregnant 
e pentru noi Urmuz care, cu cîteva duzini de file e între cei 
mai discutați scriitori români. Scriind mai demult, tot în a- 
ceastă revistă, despre Nerval, observam că el e unul „din rarii 
autori a căror valoare absolută și valoare de referință sînt 
egale".

Nu e locul, și nici cazul, să discutăm acum valoarea lui 
Moliere. Dar ne interesează situația sa, anume în spațiul li
terar românesc. Ce înseamnă Moliere, azi și aici, pentru citi
torul care nu e nici om de teatru, nici istoric și nici critic 
literar ?

Moliere e în primul rînd un complet profesor de viață. 
Cu o formulă deja tocită : nimic din ce e omenesc nu-i era 
străin. Acest bărbat de acum trei sute de ani, cu ochii buni ca 
ai lui Sadoveanu și nu tăioși ca ai Iui Voltaire (cum te-ai fi 
așteptat), a fixat într-un hohot de rîs condiția umană. A văzut 
ca La Bruyere, rîzînd ca Rabelais. Comediile sale sînt un bîlci 
exhaustiv al deșertăciunilor : înșelăciunea, zgîrcenia, snobismul, 
ipocrizia, gelozia, fanfaronada, pedantismul, răutatea, prostia, 
viclenia și alte tare ale acestei ființe care, cum spunea cineva (Gobi- 
neau), nu se trage din maimuță, dar se îndreaptă vertiginos 
spre ea, trăiesc în ampla Comedie a Comediilor, egală în ten
siune cu cea a lui Dante și în varietate cu cea a lui Balzac. 
Ne întrebăm, cu naivitate : unde au încăput atîția oameni în 
acest hărțuit sentimental Jean Baptiste ? în acest ins scund 
și timid (Lanson), care abia avea timp să-și trăiască viața sa, 
pentru că, zi de zi, pe scenă, o trăia pe a altora ? Găsim un 
răspuns în Arghezi : actorul e numeros prin profesie ca un 
hotel. Meseria și vocația lui Moliere au fost de a trăi vie
țile altora, ratîndu-și-o pe a sa. Cu cîte eforturi descoperă exe- 
geții vagi umbre din existența lui Moliere în comedia sa 1 
Această imensă perucă îl acoperă cu totul.

Un alt răspuns ni-1 dă un amănunt biografic. Moliăre a- 
vea obiceiul, foarte ridiculizat de contemporani, de a rămîne 
ore întregi, în vreun Ioc public, cu ochii ațintiți asupra cîtorva 
persoane. Expresia „le sorbea din ochi" mi se pare foarte pre
cisă aici. Are Sorescu o poezie (Perseverare), în care zice :

„Voi privi la iarbă / Pînă voi obține titlul / De doctor în iarbă”.
Asta voia domnul Poquelin, care făcea psihologie fără s-o 

știe : să devină doctor în oameni. îi sorbea din ochi, dar, pen
tru a fi exacți și pentru a putea trece la punctul următor al 
situației sale, trebuie să adăugăm : și „din urechi".



Interviu

cu pianistul GEORGE RODI FOCA
•— Te-am ascultat nu de mult interpretînd Concertul 

nr. 1 în re minor de Brahms. Nu fac decît să repet un 
lucru afirmat de specialiști, că i-ai dat o interpretare 
foarte personală și 
oprit asupra acestei

— Pentru că acest 
încercare pentru un 
fonii în care rolul 
apoi pentru că în concertul dirijat de Remus Geor
gescu trebuia să viu cu o piesă de mare rezistență.

Am fost fericit să colaborez cu Remus Georgescu, muzi
cian erudit și cu o tehnică deosebită a lucrului cu 
orchestra. El a reușit într-un timp scurt realizarea 
unei adevărate performanțe, programul concertului 
fiind dificil pentru orchestra simfonică formată în 
majoritate din tineri fără prea multă

— Ce concerte ai în studiu pentru
— Do minor de Rahmaninov și 

pentru viitorul apropiat.
— Nu te-ai gîndit la un recital ?
— Ba da, sper ca în primăvară 

recital Chopin.
— Știu că ești elevul doamnei 

Nițulescu. Ce-ar putea spune elevul despre profesoara

— Ce s-ar putea spune în cîteva cuvinte ? ! Doar 
faptul că doamna profesor Florica Nițulescu, în abor
darea pieselor, pornește de la „muzică spre tehnică” 
și nu invers cum se procedează, din nefericire, de 
obicei. Mai pe larg, asta înseamnă că numai după ce 
am stabilit frazarea, tempoul, intențiile dinamice; tre
cem, în funcție de toate acestea, la alegerea elemen
telor de tehnică, adecvate. O consider pc maestra mea 
— pentru logica desăvîrșită în construirea edificiului 
sonor și pentru marea d-sale artă și măiestrie peda
gogică — fără egal în țara noastră. Aș adăuga că tot 
cqea ce știu în muzică îi datorez d-sale.

!— Ce compozitori preferi ?
>— Mi-ar fi plăcut întrebarea în sens invers și anume 

care sînt cei pe care . nu-i preferi. Aș fi răspuns că

foarte convingătoare. De ce te-ai 
lucrări ?
concert de Brahms este o piatră de 
pianist. Are proporțiile unei sim- 
pianului esste precumpănitor. Și

re

să

experiență, 
viitor ?
minor de Bach

fiu gata cu un

profesoare Florica

pe aceia a căror muzică devine un experiment ce 
transformă orchestrele și dirijorii în cobai. Mă refer la 
unii dintre contemporanii noștri ale căror elucubrații 
reușesc să gonească publicul din sălile de concert. 
Semnificativ este faptul că marii interpreți contempo
rani, Richter, Rubinstein, Oistrach, Rostropovici etc., 
refuză în mod sistematic contactul cu muzica la care mă 
refer. Ei nu cîntă decît muzica adevărată. Ce să facem 
însă, există snobii...

— In ultimul timp apari în programele Filarmoni
cii „Moldova", ce părere ai despre concertele acestei 
instituții ?

— Evoluția ascendentă a orchestrei simfonice a 
făcut ca publicul meloman ieșean să umple din nou 
sala de concerte. Acest lucru mă îndreptățește să cred 
că de fapt calitatea execuției, alcătuirea programului, 
cît și personalitățile invitate să concerteze, sînt acelea 
care deschid apetitul publicului pentru muzică. Cred că 
a sosit vremea să reluăm concertele simfonice săp- 
tămînale.

— Urmărind spectacolele teatrale, am constatat că 
ai devenit un colaborator frecvent al Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri".

— In mod paradoxal, așa este. Și zic paradoxal pen
tru că pînă nu de mult nu iubeam teatrul. Este meri
tul regizoarei Cătălina Buzoianu de a mă fi convertit 
la arta spectacolului. Am compus și am interpretat, 
pînă acum muzica mai multor spectacole ale Naționa 
lului. Ultimul — „Sfînta Ioana a abatoarelor" de Brecht 
— a fost pentru mine un examen dificil. A trebuit să 
înfrîng o oarecare opoziție a regizorului care dorea 
o muzică rece. Pînă la urmă însă, mi-a dat mînă liberă 
și am compus o muzică prin care am urmărit destinul 
eroinei principale, excelent interpretată de actrița 
Cornelia Gheorghiu.

In încheiere i-am urai pianistului și comiiozitorului 
George Rodi Foca numai succese în actuala stagiune 
m n zicală.

Ștefan OPREA

Eugen ISPIR : „Nuntâ" (ceramică)

FRUMOSUL

IPSO FACTO
(urmare din pag. 1)

La romani, înainte de a se fi a- 
doplat cuvintul grec de poietes adică 
latinizatul poeta, poetul era socotit 
un votes, un ghicitor, un profet, in
spirat de zei, — chit că dacă nu 
„ghicea" bine pentru cei sus puși 
la putere era condamnat la moarte 
în cele 12 table de aramă : „Sei, 
queî, pipnlod, ocentasit, carmenue, 
condisit, quod, infamiam, facsit, flaci- 
tiomq, alterei, capital, estod". De 
fapt era vorba de flagelare cu vergi 
pînă la moartea împricinatului, auto
rului, dar notez că pentru „infamie". 
Pentru calomnie la adresa unor au
tori de către alții sau de către cine 
știe cine- nu se prevedea nimic in 
cele 12 table de aramă afișate la 
Roma străveche.

Există însă un frumos text latin, 
în legătură cu votes : Vates sub- 
ducta tellure vivus adhuc videbit 
suos manes — poetul încă viu după 
ce se va prăbuși pămîntul își va 
mai vedea, năluca coborîtă din stră
buni. Poate că traducerea mea 
schioqoătă, dar acesta e adevărul. 
Poetul supraviețuiește : Hamurabi,

David, Solomon, Homer, Hesiod, Es- 
chil, Sofocle, Vergil, Horațiu și toți 
cel care au urmat în ultimele trei 
mii de ani, mileniile la care se re
feră în versuri și Goethe și Lenin 
in scriptele sale din . viitoarea marei 
revoluții.

Cum să rămînă scriitorul, fără să 
fie activ, măcar prin opera sa, ne
păsător, în mijlocul evenimentelor ? 
El e cristalul sonor de care vorbea 
Victor Hugo, cristalul sonor și emi
țător a tot ceea ce un om vibrează. 
Este antena cu cel mai lung braț 
al conștiinței umane, iar la modul 
general aceasta nu poate să nu fie 
politică. Ipso facto scriitorul, este 
om politic, indiferent dacă deține 
sau nu o funcțiune sau o demnitate 
în stat. Altfel ar rămînea să scrie 
versuri pentru aniversări în familie, 
oii pentru iubite nedeclorate sau fic
tive. Ceea ce nu înseamnă că Eros 
nu e prezent în operele mari, dim
potrivă, începind cu Cintarea cintă- 
rilor și cu lliada.

Ultimele documente P.C.R. au> pus 
problema ridicării nivelului conști
inței socialiste a întregului popor,

conform noilor cerințe în etapa ac
tuală și a celor viitoare în construc
ția țării. Notez că se acordă con
științei un rol decisiv și nu se ră- 
mîne simplu la forțele de produc
ție. Conștiința însăși este o colosală 
forță. Cred că noul a fost sesizat, 
fără să fie nevoie de a-l accentua 
în mod deosebit. Conștiința indivi
duală și colectivă devine factor ac
tiv in construcția socialismului mul
tilateral dezvoltat - conștiința tu
turor, o întregii obște producătoare 
și creatoare din România. E, aș zi
ce, un for care, cunoscînd dinăun
tru în afară lumea, după o încer
cată experiență cu ea, încearcă dia
lectica, materialist și istoric, la pro
porțiile patriei noastre, s-o călău
zească și s-o făurească după idea
luri umanitare ce iluminează epoca 
și viitorul.

Poate scriitorul să nu mai fie și 
om politic în procesul de făurire a 
noii conștiințe socialiste în Româ
nia ? Cei cu chemare nu pot. Mai 
mult ca oricînd scriitorul e și om 
politic, membru activ în programul 
vieții cetății.

(urmare din pag. 8)

a frumosului este strîns 
legată de faptul că, prac
tic, întregul cîmp de crea
ție artistică se întemeiază 
pe necesitatea adevărului. 
Astfel, cînd Aristotel vor
bește despre actul creației 
artistice, specifică drept 
necesitate, pe lingă pu
terea creatoare a artistului, 
și faptul că activitatea a- 
cestuia, desfășurarea talen
tului său să se fundamen
teze pe o concepție adevă
rată asupra realității. La 
baza operei de artă, deci, 
se află întotdeauna o con 
cepție. actul creator fiind 
de natură obiectivă, intîl 
nim această idee reluată, 
peste cîteva z'Cci de secole, 
de Goethe, care preciza : 
„... atît timp cît aHistul 
nu ne comunică decît mă
runtele sale impresii, va
loarea e nulă ; (...) o na
tură subiectivă .își slujește 
grabnic puținul ei sufletesc 
și decade in manieră".

Deosebit de vechi fiind, 
aceste idei sînt de o ac
tualitate incontestabilă. De 
fapt, ceea ce a adus timpul, 
pe linia devenirii sale, in 
conținutul lor, ca noi di
mensiuni, nu vizează atît 
esența a ceea ce exprimă, 
cît semnele noi ale reali
tății in care omul însuși 
a devenit. Fiindcă, prac
tic, legătura dintre estetic 
și etic este de ordin on
tologic, — ființarea opiului 
in sfera ei fiind o necesi
tate. Iar în cadrul acestei 
ființări, esteticul definește, 
simbolic, semnele realită
ților noului timp istoric — 
de fiecare dată altele, în 
raport cu determinările is
toriei.

Noile condiții ale orîn- 
duirii socialiste, cînd se 
deschide un cîmp din ce 
în ce mai larg creației, 
conferă relației dintre etic 
și estetic valențele unei 
comuniuni plenare. Nu in 
sensul unui caracter mo
ralizator este implicată di
mensiunea eticului de către 
estetic ci, dimpotrivă, în 
ordinea de esență a eticu
lui ca dimensiune ontolo
gică, ființînd acum la eta
jele superioare de înțele
gere ale nivelelor gnoseo
logic — de conștiință, și 
axiologic — de relevare 
valorică — ale manifestă
rii omului însuși, ea iden
titate concretă a sa cu 
sine in ființa acestuia. 
Eticul, în cazul artei, așa
dar, nu moralizează, fiind
că educă nu ca valoare 
pedagogică, și nici ca va
loare etică propriu-zisă, ci 
modelează creator prin 
ceea ce opera de artă este 
valoare estetică prin ex
celență, mai exact spus 
prin ceea ce valoarea este
tică este esență a ideii in
terioare de estetic.

Ne-a rămas de la Gorki, 
element care n-a fost pre
luat conceptual — iar 
acest fapt ar fi necesar de 
făcut cândva — o idee 
tulburător de frumoasă t 
pentru comuniști, spunea 
Gorki, viitorul eticii este 
estetica. Este în această 
formulă, de o simplitate 
pe care n-o pot cunoaște 
decît esențele tari, cea mai 
vie expresie a relației din
tre estetic și etic, care defi
nește omul — la punctul 
de sinteză al deschiderii 
prezentului în viitor — 
ca subiect creator al pro
priei sale istorii.

Ministerul Educației si Invătămintuluî
INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI>

7. Asistent, poz. 9, Catedra de limbi moderne, disci
plina „Limbă engleză".

8. Asistent, poz. 16, Catedra de limbi moderne, disci
plina „Limba engleză".

9. Asistent, poz. 17, Catedra de limbi moderne, dis
ciplina „Limba germană".

anunță
scoaterea la concurs a următoarelor 

posturi didactice :

FACULTATEA Of INDUSTRIE UȘOARĂ

1. Lector, poz. 5, Catedra de economie politică, dis
ciplina „Economie politică"

2. Lector, poz. 7, Catedra de economie politică, disci
plina „Economie politică"

3. Lector; poz. 8, Catedra de economie politică, disci
plinei „Economie politică"

4. Asistent, poz. 10, Catedra de economie politică, dis
ciplina „Economie politică"

5. Asistent, poz. 11, Catedra de economie politică, dis
ciplina „Economie politică"

Asistent, poz. 12, Catedra de economie politică, dis
ciplina „Economie politică"

FACULTATEA Of FLECTRB IFHNICĂ

J0. Asistent, poz. 6, Catedra de educație fizică, disci
plina „Educație fizică".

11. Asistent, poz. 8, Catedra de Educație fizică, disci
plina „Educație fizică".

12. Asistent, poz. 9, Catedra de Educație fizică, disci
plina „Educație fizică".

13 Asistent, pcz. 13, Catedra de fizică și electronică, 
disciplinele „Fizică", „Electronică indus
trială" și „Materiale".

14. Asistent, poz. 16, Catedra de mașini electrice, dis
ciplina „Mașini electrice".

FACULTATFA Of HIDROTEHNICĂ

15. Șef lucrări, poz. 7, Catedra de construcții hidro
tehnice, disciplinele > „Alimentări cu apă 
și canalizări", „Chimia și biologia apei 
și alimentări cu apă”, „Construcții edi
litare și căi de comunicație".

\
16. Lector, poz. 9, Catedra de mecanică teoretică,

disciplinele „Mecanica" și „Mecanica și 
rezistență"

17. Lector, poz. 10, Catedra de mecanică teoretică.
disciplina ..Mecanica", „Mecanica construc
țiilor*

18. Lector, poz. 11, Catedra de mecanică teoretică,
disciplina : „Mecanică și rezistență", „Ma
tematici generale* și „Mecanică"

19. Asistent, poz. 10, Catedra de combaterea eroziunii
solului și pedologie, disciplinele : „îndigu
iri și regularizări", „Combaterea eroziunii 
solului".

Candidații la concurs vor depune în termen de 15 
zile (pentru posturile de asistent) și de 30 de zile 
(pentru posturile de profesor, conferențiar și șef de 
lucrări) de la data publicării acestui anunț în Bu
letinul Oficial, la secretariatul rectoratului Institu
tului politehnic din lași, calea 23 August nr. 22. ce
rerea de înscriere împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă România, publicată îri Bule
tinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, și 
de Instrucțiunile Ministerului învățământului nr. 
84539/1969.

Concursul se va desfășura la sediul Institutului po
litehnic din Iași în conformitate cu prevederile legii 
sus-menționate.

CRONICA — publicitate



AL. O. TEODOREANU
Dilemă

Catrene scrise la Cotnar

Un sfat
Ouce-n cîrcă-un om xubțxr». 
Dar prăvafe pe cel slab I

Sifonul drege vinul prost ? Obtuză 
E mintea ce-a scornit această scuză.
Deci, dacă vinu-i bun, tu bea-1 sadea» 
Iar dacă-i prost, mai bine nu-l mai bea#

In existența noastră trecătoare 
Să nu uităm o dublă evidență e 
Că bătiinețea este o eroare 
Și tinerețea o impertinență.

lui Mihai Codreanu

Grasa de Cotnari

Cu pirdalnica ei lire, 
cai arab ;

Profesie
de credință

Să cred nu știu m care dumnaveu 
Și cui să mă închin nu am habar. 
Dar am crezut fi crede-voi merem 
In Artă, în Moldova și-a Coteau.

Nu fi necruțător, nici categoric,
Mu osîndi și nu vărsa venin.
Bea pină-n fund paharul tău cu via 
Și amintește-ți de sărmanul Yorick I

Poetul incărcat de ani
Visa uitindu-se-n pahar
Că s-a născut la Drăgășaai 
Și că murise la Cotnar !

II n y c li ii I a g i i
Știți ce "sînt onychofagii ? Ni- 

riîc altceva decît mîncăt'orii de. 
unghii. Aparent e un obicei ne
vinovat, dar dr. I. I. Meunier a 
publicat recent un studiu într-o 
editură medicală franceză în ca
re denunță onychofagia drept uri 
pericol social și, în același timp 
• cale de studiu privind consti
tuția nervoasă a individului.

Meunier cefe ca pentru anumi
te profesiuni (bucătari, ospătari 
etc.) onychofagii să nu fie admiși, 
întrucît sînt transmițători de mi
crobi. Vîrsța eind această deprin
dere trebuie combătută este de 
S—16 ani și sînt recomandabile 
mijloacele de liberă convingere, 
dar și cele de slăbire a tensiunii 
nervoase. Meunier recomandă în 
general, sportul.

Pericol»! social or. I
Se pare că cercetătorii americani 

I. Chamey și D. H. Moore sînt 
Ia două degete de o mare des
coperire. Ei au reușit să izoleze 
în serul sanguin a 5 femei a- 
tinse de cancer la sîn, particule 
de virus ce par a fi virusul lui 
Bittner, adică- cel care, se știe 
că dă cancer mamelar la șoareci.

Examinînd la microscopul e- 
lectironlc laptele de la mame 

americane neatinse de cancer și 
laptele provenind de la femei din 
tribul Parsi (Bombay) cu frec
vența cancerului de sîn foarte 
ridicată, cercetătorii au descope
rit la ultimele particule Bittner 
în proporție de 40 la sută față 
de 5 Ia sută la primele.

Concluzia se impune de la si
ne rămînînd a fi confirmată de 
cercetările ulterioare.

FILE DE ISTORIE
ORIZONTAL : 1. Mare domn mol

dovean (1634 1653) ; 2. „Alexandru
feăpușneanu" de Al. Zirra, și „loa 
Vodă cel Cumplit" de Gh. Dumi
trescu — Apă în Iugoslavia ; 3. Pe
tru cel Mare, oaspetele lui Dimi- 
trie Cantemir — Autorul cronicii 
care descrie răscoala lui Doja ; 4. 
Viță domnească —- Locul răsună
toarei victorii a Iui Mircea cel Bă- 
trîn asupra lui Baiazid Ilderim ; 
5. Localitate în Banat, teatrul unor 
mari bătălii daco-romane — Șerban 
Cantacuzino ; 6. La Țepeș ! — Pre
poziție ; 7. Mormintele descoperite
în această localitate atestă prezența 
avarilor pe teritoriul patriei noastre 
în secolele al VH-leă — al VUI-lea 

■— Pravile ; 8. Cucuteni Ariușd — 
Istoric contemporan, autorul unui stu
diu despre Huniazi ; 9. Alexandru
Vodă zis cel Bun — în palat! ; 10. 
Localitate în Ardeal unde a fost des
coperit un renumit vas de aur, atri
buit cimerienilor — Haină boierească.

VERTICAL : 1. Vestită ctitorie a
lui Ștefan cel Mare — Matei Ba- 
sarab : 2. Stingerea marelui Ștefan 
în viziunea Iui Delavrancea — Par- 
ticipanții la răscoala din 1562, în- 
frînți de armata principelui Ioan 
•Sigismund ; 3. Cîmpie Oraș ce e-

vocă numele unor ilustre figuri 
istoriei noastre : Alexandru cel Bun, 
Ștefan cel Mare, Vasile Lupu, Di- 
rni'rÎB Cantemir, Alexandru loan 
Cuza j 4. Ioan Roată — Domnitorul 
... de la Afumați — Apar l.ț 5, File 
de istoric • 6. Cneazul Moscovei cu 
care Ștefan cel Mare încheie o a- 
lianță — Diminutiv feminin ; 7. Suc
cesiune a descendenților — Elena ! ț 
8. Oraș în Thailanda — Lemn exo
tic ț 9. Locul proclamației-program a 
lui Tudor Vladimirescu către, „tot 
norodul omenesc" din Țara Româ
nească — Voievod contemporan lui 
Glad și Menumorut ; 10. Fragment 
de uric ! — Unul din conducătorii 
marii răscoale din 1784.

Viorel VILCEANU
Dezlegarea jocului 

„Din lumea operetei"
ORIZONTAL : 1. Casa cu trei feteg 

2. Opereta — Porter j 3, Marita — 
Mini — Nj ! 4. Ise — E — V — 
Cimpoi J 5. Sing — Lav — Clor • 6. 
E — Angelica — P — B ; 7. Lid — 
fason — Loja ; 8. Țara surîsului ; 9. 
Pe — Acari — I — Ane > 10. E —- 
Poo — Ies — înot ț 11. Eva — Mi 
— Aculina ; 12. Pavlova — Ana — An.

4 2, 3 5 < ? g 9 <0
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Pe stradă

Pentru primă
vara apropiată, 
o tinută de 
stradă, tine

rească, ușoară, 
funcțională.

Din scrisorile 
rubrica noastră 
aprecierile 
nu putem 
reproș, 
sau alta, 
denlele noastre și 
dată I) corespondent. E 
mea cineva eseismu! 
de pagină, 
rilor practice ; cîți 
sui> genunchi, ce fel de imprimeuri 
tif" ele.

Nu vreau : 
mă grăbesc 
vor lipsi, și 
chiar de Ia 
zute într-un 
să permit# 
spiritul critic 
la ținută, la 
împrejurările, 
stimulat 
astăzi. 1 
cu mai multă atenție 
măriți ambianța umană care se crează la a- 
numite ore „de vîrf" și încercați să deslușiți 
motivațiile amănuntelor vestimentare observa
te, mai ales neglijențele în asortimentul pie
selor îmbrăcate (de ex. paltoane sport cu 
pantaloni „de seară", pulovere alăturate de... 
lameuri etc.), ca și în asortimentul culorilor, 
al machiajului sau al atitudinii și... gesticii 
trecătoarelor și trecătorilor.

Din fericire, a dispărut definitiv din uz por
tul taioarelor peste rochie, dar încă au mai 
rămas ici și colo bluzele transparente peste

redacție privind 
lăsînd la o parte 

(pentru care,
, reținem și un 

ÎI reținem pentru că, sub 
multe din corespon- 

unicul (deocam-

primite la 
de modă, J 

măgulitoare 
omite mulțumirile)

firește,

o formă
el revine la 

noastre și chiar la 
vorba de- ceea ce nu- 

practicat în acest colț 
în dauna informației și a sfatu- 

centimetri deasupra
„se poar-

sau

să contrazic pe nimeni, de aceea 
să adaog că astfel de date nu 

i poate nici nu au lipsit' total, 
început. Totuși ele trebuie vă- 
ansamblu, într-un context care 
discernămîntul, autoobservarea, 

’ relativ la îmbrăcăminte și chiar 
comportamentul adecvat

Găsesc
. și educat în. 
Dacă vreți să

că acest simț 
cea mai mare 

vă convingeți - 
spectacolul străzii,

în toate 
trebuie 

măsură, 
- priviți 

ur-

lenjeria colorată (bineînțeles nu în sezonul re
ce), costumele pentru schi etalate pe străzi și 
în restaurante.

Ptircurgînd bulevardele și parcurile (se poate 
face acest lucru chiar și în zilele geroase care 
au sosit, în fine, spre bucuria pdsesoârelor de 
„botforași", evident, „din pachet") observi nu 
o dată gesturi largi de enervare la femei îm
brăcate impecabil ca' pentru „ocazie", auzi rî- 
sete sau frînturi de discuție răstită, deloc a- 

sortabilc eu ținuta — deci și cu pretențiile tre
cătoarelor eu pricina. Și nu arareori, căutind, 
în jur, le Întrebi : oare cutare onorabilitate s-a 
uitat în oglindă înainte da a adopta pe stradă 
moda maxi, cu sau fără șliț ?

Cum se vede, moda are implicații numeroase, 
în comportare și chiar în aspectul decorativ 
al străzii. Deci dincolo de norme (căci spre 
deosebire de artă, moda are un caracter ac
centuat normativ și uneori chiar . . dogmatic) 
ceea ce se impune obiectiv.în acest domeniu 

.— astăzi mai mult. decît oricînd este dis- 
cernămîntul, spiritul autocritic dacă vreți, nu 
unul care să ne inhibe, dar apt să ne facă mă
car uneori a încerca o îndoială, obișnuindu- 
ne a privi ținuta vestimentară într-un mai larg 
context.

Tot. secretul modei (particularizat la fiecare 
femeie și la fiecare, bărbat) constă In a ac
cepta o anumită normă comună (linia curentă 
a modelelor), în același timp îndepărtîndu-ne 
de ea ...

ADAM II

Microbii lucrează
ca... pe t r ocli i m i ști

Este ipoteza pe care o aduce 
cunoscutul microbiolog sovietic, 

acad. Ghiorghi Scriobin. Pînă in 
prezent au fost puse deja la punct 
o serie de metode de accelerare 
a proceselor tehnologice cu aju
torul microorganismelor în chi
mie, metalurgie și în industria 
farmaceutică. Astfel, în cadrul u- 
nei instalații din Ural, microbii 
sînt utilizați în procesul de pre
lucrare a cuprului, o asemenea 
tehnologie fiind de 2,5 ori mai 
ieftină decît cea chimică, Sînt 
cercetați, în prezent, o serie de 
microbi care, alimentîndu-se cu 
produse petroliere inferioare, pro
duc motorină ce nu îngheață nici 
chiar în condițiile vitrege ale 
Nordului îndepărtat. Microorga
nismele sînt folosite pentru dis
trugerea unor reziduuri industri
ale, fapt cu atît mai util cu cît 
unii microbi se hrănesc tocmai 
cu compuși chimici toxici, .Se a- 
preciază că, într-un viitor apro
piat, microbii vor înfăptui o ade
vărată revoluție în industrie.

Infarctul cardiac vine cu 
aerul de tropice

Un meteorolog din Berlinul de 
vest pare să fi găsit corelația din
tre meteorologie și boii, puțin cu
noscută pînă acum. La institutul 
Universității Libere din Berlin, in
ginerul Erich Wedler a valorificat 
rapoartele adunate în cursul anu
lui „medicăl-meteorologic de test", 
de către 50 de clinici și institute 
meteorologice din R.F.G. în această 
serie, s-au înregistrat în primul 
rînd date clinice referitoare- la 
îmbolnăviri acute ca infarcte car
diace, embolii și atacuri de apo- 
plexie, al căror început poate fi 
situat în apropierea nemijlocită a 
unui anumit climat. Un computer 
a și valorificat o parte din aceste 
observații. Conform lor, pătrunde
rea bruscă a unor pături de aer 
cald din subtropice duce la o creș
tere cu 61% a cazurilor de ob- 
turație a vaselor sanguine din ehia- 
guri, care provoacă temutele em
bolii, adeseori mortale. Infarctele 
cardiace s-au dovedit a fi cu 49»/» 
mai frecvente în astfel dc condiții 
atmosferice. Păturile de aer rece 
sau ciocnirile dintre aerul rece și 
cel cald par să ducă Ia infecții, 
abcese și inflamați! ale dinților și 
maxilarelor. După părerea lui We
dler, ideea larg răspîndita după 
care căldura sau frigul puternic 
precum și trecerea de la una la 
cealaltă ar provoca îmbolnăvirea, 
este eronată. Factorii individuali 
însă, grupați în „acorduri", pot 
provoca dăunări ale sănătății la 
persoane sensibile la climă. A- 
ceasta . este valabil în special î« 
cazul pătrunderii‘aerului cald sub
tropical, la înălțime mare.
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Cu puțin timp înainte de Anul Nou, ziarul 
londonez Daily Telegraph a publicat er fotogra
fie în care se poate vedea cum cetățednuf Tbny 
Wekeling, împreună cu soția și cei trei copii 
sînt, pur ți simplu, azvirliți din locuința lor. 
„Portăreii — scrie ziarul — au spart un geam 
ți au intrat în apartamentul familiei, pentru a 
o evacua". Tony Wekeling, șofer de camion, 
a locuit timp de cinci ani în apartamentul res
pectiv. Rămînînd fără lutru, el nu și-a mai 
putut plăti chiria și, în cele din urmă, a fost 
aruncat afară din locuință.

Cazul său nu este singurul de acest fel. Cîți 
din cei aproape un milion de șomeri, cit sînt 

[f in prezent in Anglia; nu trăiesc cu teama că 
azi sau mîine vor împărtăși aceeași soartă ? Cîți 
dintre ei și familiile lor nu privesc cu groază 
ziua de mîine ? Ziarul Times a publicat date 
statistice arătînd că. în ultimul an, adică 1971, 
numărul persoanelor, care trăiesc în mizerie 
in Anglia a crescut cu 253.791, ajungînd la a- 
proape trei milioane. Și. aceasta nu se întîmplă- 
numai pentru să economia britanică are ■ de 
făcut față unor. serioase dificultăți, cauzate în 
special de o îndelungată . stagnare, de inflație 
și de șomaj. Existența unor „pungi ale sără
ciei" este, după . cum șe știe, caracteristică fie
cărei. țări capitaliste. . '

In Franța, numărul francezilor care caută 
de lucru a sporit cu 8 -la sută în decurs de 
o lună, cu 15 la ■ sută în decurs de patru luni, 
eu .30 . Ia sută în - decurs de un an, cu 53 la 
sută în decurs de doi ani. Peste 550.000 de ti-

■ „neri și-au căutat anul trecut prima lor slujbă.
■In acest an, - ei vor fi în număr de 580.000

, > pentru , ca; în 1973 să ajungă la 600.000. Chiar
dacă nu vor găsi de lucru, ei nu vor fi re-
:cunoscuți, implicit, ca șomeri. Pentru a figura

■ pe listele oficiale ale șomajului este necesar, 
fie să fi. lucrat deja, timp de șase luni, fie să 
fii titular al unui C.A.P. (certificat de apti
tudine profesională) și să fi fost de peste șase 
luni'i în ■ eăutăfea .. unui serviciu. Și, totuși, po-

■ trivit recensămîntului, există actualmente 477.900 
șomeri- din ..caro 4circa :un sfert sînt tineri. Deci 
tot "atît de mult *ca și în primăvara anului 1968. 
Unele cercuri guvernamentale precizează) că ' nu .. 
sînt motive de îngrijorare, deoarece, afir’mă ă-’ 
cestea, Franța șe descurcă mult mai bine xlecît 
majoritatea celorlalte țări „ capitaliste. în Franță

, nu există decît o proporție de șomeri de 2,1 la 
sută în raport cu-6,1 la sută în S.U.A., peste 7 
la sută in Canada, peste- 4 la sută 'în Marea 
Britanie, unde în decurs de un an au jfost con- 
cediați 500.000 muncitori. ' ’ .*■

Aceste cifre însă, care ,se vor liniștitoare nu 
fac decît să intensifice neliniștea. „Nu ne a- 
flăm oare, se întreabă ziarul Le Figaro, în pre
zența semnelor precursoare ale unei’ recesiuni, 
cu atît mai grave cu cft, ar putea afecta toate 
țările europene apusene, fără a mai vorbi de 
restul lumii occidentale ? Industria noastră ex
portatoare, de pe urma căreia trăiesc 2.500.000 
de muncitori și familiile lor, nu riscă oare să

1 aibă de făcut față atunci unor serioase difi- 
, cultăți ? Mai mult decît faptele ca atare.' fun

dalul pe care se profilează ele neliniștește".
Neliniștește, după cuna observă și Le Nouvel 

Observateur» pînă „și anturajul primului minis
tru, unde nu se crede nici în redemarajul e- 
comamiei americane, nici în posibilitatea ca Ger
mania occidentală să evite în 1972 recesiunea. 
La Ministerul de Finanțe, unde în public se a- 
nunță pentru acest an un ritm de dezvoltare de 
5.2 la sută, se ia în considerare în secret po- 

‘ sibilitatea ca dezvoltarea economică să nu de
pășească procentul de 4 la sută". Este ușor de 

i ' calculat ce ar însemna acest lucru din punctul 
de vedere al folosirii forțelor de muncă. Pen--: 
tru a -împiedica agravarea șomajului ar fi ne- 

: eesar, după unii economiști francezi, un ritm
‘ de dezvoltare anuala de cei puțin 5,9 la sută.

Dacă ritmul scade la 5,2 la sută, numărul șo»~ 
merilor va crește cu 100.000 pînă la 120.000. L.a

1 un ritm de 4 la sută va fi un număr de cel
puțin 300.000 șomeri suplimentari în acest, an ; 
cu alte cuvinte,. Ia. un total de circa 80Q.Q0® de 
șomeri: aproximativ la fel de mult, proporțio
nal vorbind, ca și în Marea Britanie la ora ac
tuală-

Fenomene asemănătoare se află și în Italia, 
unde există o situație socială agitată și un șo
maj alarmant. Numai în decurs de un aii nu
mărul’ șomerilor a ajuns ele la 870.000 la 1.05.9.000. 
Actuala evoluție arată că.. .numărul șomerilor va 
continua să crească.. Pătura oamenilor de afaceri 
nutrește anumite temeri. Ea nu mai face inves- 

! tiții, ci își vinde . uzinele sau își depozitează
■ profiturile în Elveția,
ț După ce au susținut multă vreme că_ statele 

occidentale au descoperit secretul dezvoltării ne
întrerupte și aproape- a deplinei folosiri a bra- 

i țelor de muncă, majoritatea economiștilor apre
ciază de acum înainte că resortul dezvoltării 
capitaliste este stricat — și pentru multă vreme. . 
Cauzele monetare și conjuncturale ale actualei 

: recesiuni reprezintă numai ridurile de la supra
fața unei mări ale cărei flux și reflux sînt re
glementate de forțe mult mai profunde, acțio- 
nînd pe perioade lungt.

De altfel, ca un corolar, inflația va continua 
să fie un fenomen general, deoarece nici un 
stat capitalist nu va îndrăzni să întreprindă ceva 

I sCrios împotriva ei de teamă să nu agraveze
tendințele de recesiune. Ca urmare, costul vieții 

l se pare că va avea în lumea capitalistă o e-
voluție calificată drept '„descurajantă", genera- • 

' toare, ca și șomajul — de vaste mișcări reven- 
! dicative muncitorești .

Radu SIMIONESCU

Desfășurindu-mi ac
tivitatea «n mediat 
sătesc, obișnuiesc, ca 
mulți alții, să frec 
ventez librăriile' de 
aici, urmărind tot ce
ea ce apare nou in 
cultura noastră -■— cit 
convingerea că re
țeaua de difuzare a 
cărții chiar ji la ța
ră ne poate oferi ce
va, In zadar vom 
căuta însă aici' nume 
consacrate ale litera
turii noastre de as
tăzi. In Schimb, a- 
flăm foarte multe tra
duceri, cărți mai 
mult sau mai puțin 
valoroase. multe' din 
ele . deja „prăjuile" 
pe rafturile librării
lor din orașe. Ceea Ce 
nu se vinde in ma 
rile librării este ex
pediat de urgență la 
țară.

Dar satul socialist 
își schimbă mereu 
fizionomia, își lărgeș
te \orizontul cultural 
și, \ele aceea, este 
inadmisibil să fie ne- 
glijat'.in aproviziona
rea cu tot ceea ce es
te nou ‘țn cultură ro
mânească, în proza și 
poezia contempora
nă.

Voi da două exem
ple semnificative : 
cartea prof. Const. 
Ciopraga „Literatura

' CURIER

cititorii către 
Cil 0 N1 CA

română între anii 
1900—1918“ care exis-' 
tă încă in librăriile 
din Iași; nu se poate 
procura în comunele 
județelor Botoșani 
sau Suceava. De a- 
semenea, „Antologia 
criticilor români" ca
re poate fi văzută în 
vitrinele librăriilor 
din Fălticeni, Sucea
va etc., lipsește cu 
desăvîrși-re în comu
nele. de pe valea Șo- 
mtizului. Pe dc altă 
parte, nu pot’ înțelege 

ce cărți cerute cu 
ardoare de public nu 
sînt editate intr-un 
tiraj mai mare 1 De 
ce nu se impune, în 
același timp, librării
lor să facă cunoscute 

prin sele mai ele
mentare metode de 
reclamă •— noutățile 
din librării ?

Tot alit de îngrijo
rătoare este situația 
difuzării săptămîna- 
lelor social-politice și 
culturale prin libră
riile sătești. Majori
tatea comunelor nu 
posedă bliioșburi de 
difuzare a presei, a- 
ceasta intrînd în a- 
țribuțiile librăriilor- 
, Prin luna aprilie 
1971, la librăria din 
comuna Dolhasca ve
neau cîteva numere 
din „Săptămina cul
turală a capitalei"; a- 
poi acest tucru a în
cetat. Dacă această 
revistă a reușit să a- 
jungă pînă aici, a- 
tunci de ce nu pot a- 
junge în librăriile să
tești „Crb’nic'a", „Tri
buna", ' f,România li
terară", fiindcă dis
tanța pînă la Bucu
rești este de cîteva 
ori mai mare decît 
cea pînă la Cluj sau 
pînă la Iași.

Scriu toate acestea 
convins de faptul că 
librăriile și librarii 
constituie veriga cea 
mai importantă între 
autor și cititor iar în 
educarea cultural-Ști- 
ințifică a maselor li
brăria și librarul au 
un rol deosebit de 
important.

Vasile TIMOFTE
satul Siliștea Nouă, 
comuna Dolhasca, 
județul Suceava

RATA MORGANA• »

o, zei ! Ferice de voi, cei care ați născocit vinătoarea colectivă I 
... Mai intîi ore lac ședința tehnică. „Eu zic să batem Buboiul

Vechi". „Bx Răpciugă Mare". „Ași ! Hai in Borta Strîmbă". „Nici 
vorbă, Borta-r braconată I Hai pe Junghetura Porcului". „Ce Jun- 
ghetură, mizerie, aco!o-s cinci alice-n fiecare scai. Vă propun Stimul 
Nou". „Du-ie Dumneata, noi mergem pe Scărpiniș, dincolo de Chi- 
țoc, vis-a-vis de Cușmălău,: lingă Bulbucata-ntoarsă". „Scărpiniș?’ 
Pfui I Un șoldan ța cinci kilometri ! Haideți-, fraților, pe Putrezită lun
gă 1“... Pînă la urmă, se amestecă într-o căciulă (alicită la cine știe 
ce țreCui chef vînătoresc) și Buboiul și Răpciugă și Junghetura și Stir- 
vuf șt Scărpinișuf și Putrezită, lese Scărpinișul. Adevărata testare o 
IMS-utui se face nu în Africa, ci pe creasta Scărpinișului, dincolo de 
Chițov, vis-a-vis de Cușmălău, lingă Bulbucata-ntoarsă. Mai țineți 
minte gluma lui Gopo (din „S-a furat o bombă1'), care scotea cinșpe 
bărbați dintr-o mașină ? Eî bine, la orice vinătoare colectivă, dintr-un 
IMS bine stors țîșnește un șuvoi incredibil de indivizi cu pușcă — 
de" parcă cineva ar fi Uitat robinetul deschis ! După ce batalionul 
s-a aliniat, se trag locurile la sorți. Mi-a căzut tufa 7 bis. Știți cum 
arde vîntul prin tufa 7 bis de pe Scărpiniș, dincolo de Chîțoc, vis-a-vis 
de .Cușmălău, -lingă Bulbucata-ntoarșă ? Nici să nu știți ! Pe creastă 
apar gonașii răspîiidiți în linie de trăgători ca-ntr-un film de război. 
La un semnal de corn (pe muștiucul înghețat a rămas jumătate din 
buza- proprietarului) gonașii încep să urle de parcă f-au zărit pe 
Cursaru : „prinde-t, măăăăiiii I". Gonăceii, la fiecare cinci pași, trag 
cîte-un „hăi, hăiii 1“ (amintirea anului nou) subțirel și tremurat. Sar 
șoldanii dințre brazde și-o pornesc năuci la vale, unde-i așteaptă 
reduta 7 bis din dubla linie Maginot-Bulbucata. Alături, în smocul 
de ciulini 8-A, îl aud pe vînătorul Popescu-Bogdaria rugîndu-se lui 
Dumnezeu să nu-i aducă vreun iepure în bătaia puștii. Că dacă • 
nu-l nimerește, nu se spală de rușine cu toată apa. BîrladuIui ! Pureci 
urechiați sar-pe 'stofa dealului, puștile trosnesc sec, fără ecou .(vîntul !)* 
coțofenele ne afurisesc din ceruri, ciulinii de pe pămînt... Sar cîteva 
căprioare, lăsînd în urmă trîmbe de aburi ca dubla de la Birnovcr, 
cîte-un urechiat se dă peste cap, încheind c-o tumbă-tragică biata 
lui viață de clown hăituit, iar Popescu-Bogdana mulțumește zeilor că 
șoldanii au luat-o pe de lături, către alte puști, mai deprinse cu 
strănutul alicelor. Cei care nimeresc în reduta inginerului (știe să 
ochească și-un leu găurit aruncat deasupra fagilor) și-au luat de-o 
grijă : nici Giuliano Gemma nu l-ar ținti mai definitiv și mai fără 
dureri... Șoferul fierbe vin cu lampa de benzină, gonașii s-au mistuit 
la orizont, scotocind dincolo de Scărpiniș, aproape de Chițoc, vis-a-vis 
de Cușmălău, lingă' Bulbucata-ntoarsă. Iar vinătorii, au trecut la punc
tul 2 : ciorba dumnezeiască de potroace. Cu ardei. Și cu minciuni. 
(Vulpea care-a șters-o după ce-a fost jupuită, pisica-iepure urcată-n 
stejar, șoldanul sinucigaș care, în ’52, s-a vîrît de viu în rucsacul 
lui Popescu-Bogdana...). Doctorul din comună izbește cîte-un diagnostic 
după fiecare sorbitură și cearcă a deturna discuția către — nu pri
cep de ce - Voltaire. Că exact de asta ne ardea. II lăsăm să mo- 
nologheze și trecem ia iepure în sos de vin. Popescu-Bogdana ronțăie 
fără urmă de complexe. Și-apoi ne urcăm în IMS. Care se umflă, creș
te, se-nti’nde, șe bulbucă și — culmea 1 - pornește.

M. R.I.

N. T.
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comunicarea, dar __  ,
seamnă un act artistic. Dacă 
lor apropiate^ treceți drept u„ 
(„numai în măsura în care ne dă 
ritorilor de rînd,-posibilitatea 
?^Jre</10drC îurii ,a Par-fumată cu .. Ran- 

P Cltat din scrisoare) eu, care nu 
.m1 rudu'"am.sa vă spun că sînteți departe 

înseamnă nu- modernism, dar 
modern,. , Versurile . -sint compuse după o 
poetica apa,cronica, ceea ce duce, fatal la 
opicizare excesivă și prolixitate. Altminteri, 

-nt fieneroase> olar nu e suficient.
Deci,se impune o... modernizare.

? P.OPCO.V — Cele ■ patru „încer
cări lirifce", cum'cu modestie îe' numiți, nu 
m_au enervat dar nici nu m-au entuzias
mat. feint poezii de notație, nelipsite de o 
anume acuratețe; dar • prea " nominative : 
umbre din spume de fulgi / bat Ia por
țile pădurii / Sîngelc vînturilor plinge / 
PC pleoapele frunzelor... / Veverițe de 
ger / șe joacă / printre crengi obosite. / 
Tufișuri dc ceață îmi surpă cărările, Cînd 
depășiți această fază de exercițiu, mai tri
miteți.

GEORGETA COSMA — „Descîntec" mer
ge bine pînă pe. la jumătate cînd ziceți : 
Vinovat e cerul, inarca / Ele, eu și tu cu 
gura. Acpst dezacord flagrant pune mari 
sempe ,de întrebare asupra autenticității ce
lorlalte versuri și ■ mă determină să vă aș
tept , cu alte exprimări •— mai personale 
și mpi gramaticale.

* D. VALENCIUC —- Foezia, stimate, prie- 
tene;i^ny se poate serje pe baza unor în
drumări săptămânale, inclusiv ale acestei 
rubrici. Dacă simți că nu se poate altfel, 
continua, dacă nu -— renunță fără regre
tul că s-a pierdut, astfel, un poet. Oricum 
citește.

‘DUMITRU BRĂNEANU 
impresionează efortul 
prima liric, dar pînă 
fericite logodne între

AUTOAREA ciclului
—. Poezii insuficient _________ „„
șeaza: Iluzie, .dar pentru continuarea dia
logului v-ar trebui măcar un prenume.

Gabriel mahalu - schița Eu ?e o 
încercare de' autodefinire exaltată și di's,7 
continuă. Nici nu-i de mirare la vîrsta 
d-țale. Exprimîndu-ți mai precis tempera- 

. mentul, dînd coerență frazei cred că vei re- 
' uși să te autodepășe.ști. Revino, după un timp.

CICERO CRINULESCU - Le voi citi peste 
cinci ani (dacă-mi va fi îngăduit de Parce), 
dar nu cred că atunci hieroglifele d-tale 
vor fi mai lizibile ca acum. Doar 
să urmez un curs de grafologie.

M«MRU_ - Simplele 
reabzeaĂa, într-adevăr, 

pu. orice comunicare în- 
în fața rude- 
un modernist 

ă nouă, mu- 
să mirosim

Deocamdată 
d-tale de a te ex- 
la realizarea acelei 

cuvinte — mai este. 
„Trecere prin timp" 
articulate. Se deta-

munții 
și-au desprins pleoapele 
din somn 
chemîndu-ne cu nume de daci 
zidul apelor nc-a frînt privirea 
în pești de argint 
șoimii ard în piscuri 
picurîndu-nc cu văzduh 
din inimă ne înflorește 
a treia mină 
dc grîu.

Gura ta , 
e o fintină 
în care toamna 
iar cu 
cumpăna oarlșă 
care

plutește

fură păsările

suspendată
de sabia nopții 

, rana amurgului
îmi înflorește pe 
sub

. ■ SC
S» 
al

,-sînt între proprii 
mei pereți
<le necuvînt.

cetate rîurile 
bat 
se surpă voievod 
neantului

ce frumoase 
sînt rănile 
iubito 
cînd șerpii 
otrăviți 
de propriul 
și nu mai 
ce anotimp 
peste pleoape 
cuvîntul meu înfrînt 
îngenunchează 
pe propriile aripi.

trupul meu 
e stînca de popas 
de pc care 
păsările 
se vor desprinde 
cînd catargele 
anotimpului 
VOr pieri în adîncuri 
ca niște luminări.

Vasile MIHALACHE
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poeziile 
săptâmînii
Contemporanul, România 

literară, Luceafărul se în- 
tîlnesc în preocuparea lor 
de a-și oferi spațiul poeziei 
de substanță. Dacă Adrian 
Păunescu își definește în 
continuare patima sa pentru 
pămîntul românesc („Noro
cul nostru-i țara. Ea-ncepe, 
ea descheie / pămîntul...“), 
Radu Boureanu investighea
ză teritoriul mereu nou al 
creației : „Să-i cerem iar 
poetului mesagiu / poeții cu 
năierii să îi asimilăm'1.

Delicată ardență emană 
versurile Anei Blandiana : 
„Priveam / Urmele tălpi
lor tale pe mare / Și ma
rea / Se-nchidea ea o 
pleoapă / Peste ochiul în 
care-așteptam“.

In sfîrșit, Ion Alexandru 
vibrează intens în „Imnul 
întoarcerii11, alcătuindu-și o 
lume de mit în care sen
timentul regăsirii cuprinde 
cu incadescență „cetera de 
fum, fluierul din lemn dom
nesc / Și tobele ușoare, din 
pielea vietăților11.

O săptămînă, patru po
eți, o demonstrație de li
rism elevat și un dens 
sentiment de țară.

pro...
Cineva de la Luceafărul, 

a rămas cu o . profundă ne
lămurire citind o recenzie 
publicată de noi. Nelămu
ririle fiind omenești și pa
sagere, nădăjduim cu toa
tă sinceritatea că pentru i- 
ronicul nostru prieten mo
mentul cel greu a fost de
pășit.

în rest, Luceafărul de 
săptămînă trecută își păs
trează caracterul dinamic cu 
care ne-a obișnuit în ulti
mul timp. E de remarcat 
folosirea cu bune rezultate 
a publicisticii de mici di
mensiuni, condensate me
ditații contemporane aparți- 
nînd de data aceasta lui 
Edgar Papu, Al. Ivasiuc, I- 
lie Constantin, Nicolae Ba
lotă, Al. Paleologu.

caietele 
teatrului 

„bacovia**
De-a dreptul lăudabilă 

ambiția cu care secretaria- 
trul literar al Teatrului „Bâ- 
covia“ editează — cu ocazia 
fiecărei premiere — Caie
tele Teatrului... Un cu- 
vînt bun, de asemenea șl 
pentru conținutul ultimului 
caiet, prilejuit de premie
ra băcăuană a piesei Iul 
Horia Eovinescu — „Omul 
care...11. Articole, intervi
uri, opinii, informații, cu- 
prinzînd zone largi ale ac
tivității teatrale din țară 
și din străinătate, contri
buie la varietatea sumaru
lui acestui caiet. Semnea
ză, între alții, Mircea Ște- 
fănescu, Const. Călin, V. 
Sporici, C. Isac, I. G. Ru- 
ssu ș.a.

Intr-un articol pus sub 
semnul actualității, directo
rul teatrului, criticul Vlad 
Sorianu, își divulgă o parte 
din ale sale „Gînduri. des
pre dramaturgia originală11, 
precizînd .că nu are nici o 

. rezervă în privința „priori
tății pe care trebuie să o 
dețină dramaturgia româ
nească" în repertoriul tea
trului. De asemenea, criti
cul tranșează definitiv dis
putata problemă a relației 
dintre literatură și drama
turgie, observînd plin de 
regret că „adeseori unele 
creații sînt mal curînd li
teratură decît dramaturgie11. 
De unde se vede clar că 
dramaturgia nu o literatu
ră ; să se știe, o dată pen
tru totdeauna !

frans 
masereei
Iată un artist a cărui pa

trie era globul întreg și ca
re n-a obosit în a cînta o- 
mul. Abia acum aflăm că 
mai trăia, retras în castelul 
papal de la Avignon și că, 
de fapt, era belgian. S-a

că 
co

un 
pe 

mii

stins lucrînd încă, la 83 de 
ani. Dacă ne gîndim că a 
fost considerat din' genera
ția lui Romain Rolland și 
Barbusse, parcă trebuia să 
fie mai bătrîn : dacă ne a- 
mintim că în perioada din
tre cele două războaie n-a 
fost revistă de avangardă și 
nici publicație democrată 
din orice țară care să nu re
producă gravurile sale, ade
vărate manifeste de luptă, 
avem impresia că Masereei 
e în afară de timp, și 
opera sa e o realizare 
lectivă. ■ .

Frans Masereei a fost 
gazetar aflat întotdeauna 
evenimente, scriind in 
de gravuri o cronică în alb- 
negru a aspirațiilor omeni
rii. Fie că a ilustrat cărți, 
fie că a realizat binecunos
cutele sale cicluri, el și-a 
pus. arta în slujba luptei 

■pentru’ pace, și umanism.
Cînd a fost nevoie a luptat 
cu țirma în mînâ în rezis
tența franceză. Și fiindcă 
totdeauna a fost nevoie de 
grafica sa atît de clar-nîili- 
tantă, a luptat desenînd pî- 
rnă în ultimu-i ceas.

artâ și 
etnografie

î-T

Se pare că luna aceasta 
aparține etnografiei, întru- 
cît înregistrăm o serie de 
manifestații însoțite de un 
adevărat florilegiu al fru
museților depistate în dife
rite zone etnografice.

Astfel, în afara expoziției 
de la Muzeul de istorie din 
Piatra Neamț, de care 
ne-am ocupat ,1a Casa de 
cultură din Roman a avut 
loc duminică 
o dezbatere privind 
populară și 
contemporane. Punctul 
plecare l-a constituit 
ferința prof. Răzvan 
dorescu (Universitatea 
București), cu tema 
veche românească între O- 
rient și Occident".

La Iași, s-a deschis în 
Sala Victoria „în organiza
rea Muzeului etnografic al 
Moldovei, expoziția „Măști 
de Anul Nou", o adevărată 
paradă de fastuos carnaval 
al undr tradiții milenare 
din variate zone ale Moldo
vei ,iar ca o susținere teo
retică a valorii lor artisti
ce a apărut volumul mu
zeografului Emiiia Pavel 
„Jocul cu măști".

în sfîrșit, față de intere
sul de care se bucură ex
poziția de piese etnografice 
organizată în „Hanul dom
nesc" de la Suceava, și Gu
ra Humorului ambiționează 
un asemenea muzeu. în 18 
săli special amenajate sînt 
în curs de montare sute 
de. exponate : țesături, bro
derii, lemn sculptat, găteli 
din piele și metal, cerami
că, obiecte de ritual, în ge
neral. piese de port și de 
meșteșuguri populare din 
regiunea respectivă.

în afara monumentelor de 
recunoscută valoare artistică 
și a pitorescului așezărilor 
din zonele moldovene, ju
dețele întreprind o vastă ac
țiune de redescoperire a et
nografiei și de punerea 
el în valoare, considerînd-o 
și ■ un element de atracție 
turistică.

16 ianuarie, 
arta 

valențele ei 
de 

con- 
Teo- 

din 
„Arta

să plmgem, 
să nu 

plîngem...
Love Story a complicat 

mult existența unor croni
cari de film. După ironi
ile de rigoare la adresa bie
tului Erich Segal (chestiune 
rezolvabilă, cunoscut fiind 
că unde merge mia merge 
și suta), dilema se ridică la 
proporții apocaliptice : să 
plîngem, să nu plîngem ? ... 
Dacă întîmplător cronicarii 
— oameni sîntem ! — plîng 
și ei, la ieșirea din sală își 
neagă cu vehemență slăbi
ciunea, își recapătă limpe- 

dea judecată șl ascuțișul ze
flemelei, . punîndu-li într-o 

1 stare de evidentă inferiori
tate pe nefericitul spectator 
care, printre sughițuri, nu 
contenește a se întreba sub 
imperiul criticii : să plîn
gem, să nu plîngem ? ...

poeți clasici
Chiar muzicală fiind, o e- 

misiune T.V. are șl un scop 
informativ pe lingă cel dis
tractiv sau, să zicem, este
tic. Cu ,atît mai mult atunci 
cînd; afișează încă un titlu 
asemeri’ea pretenții, cum a ■ 
fost cazul: uneia . dintre re
centele seri de romanțe de 
sîmbătă.’, Ea șe intitula „Sea
ră de romanțe pe, versuri 
de ' poeți clasici. români". 
Tentant, titlu, dar din păca
te neacoperit. Pentru că a- 
devărații clasici chemați să 
susțină anunțul din: titlu au 
fost doar doi, Eminesctl și 
Coșbuc. Cu toată 
re o avem și față 
lescu și față de 
Micle — ceilalți 
aflâți în cauză — 
spunem că--ei.

stima ca
de Minu- 
Veronica 

doi poeți 
trebuie să 

spunem că- ei. încă nu se 
bucură de pretențioșii titlu 
de clasici. Așa incit titlul e- 
misiunii ar fi putut’ fi sim
plificat la „Romanțe pe ver
suri de poeți români".

Pentru redactorul emisiu
nii recomandăm „Dicționarul 
de terminologie literară11 
(litera C, clasic) și „Dicțio
narul enciclopedic" editat de 
Academie (vol. I).

râutăfi
necesare
A semnala formulări nea

decvate, greșeli de expresie 
sau de scriere pare cîte o 
dată o simplă răutate. To
tuși, nici un alt mijloc de 
a trezi atenția celor, ce mî- 
nuiesc instrumentul delicat 
al limbii românești spre o 
cît mai corectă folosire nu 
poate fi mai eficace decît e- 
xemplele concrete. Iată dar 
cîteva mici răutăți — dacă 
vreți — dar sînt mici rău
tăți necesare. Nu de mult, 
ecranul televizorului ne-a 
informat despre un festival 
folcloric ce a avut loc la 
Buzău. Cu acest prilej, pre
zentatoarea emisiei rie-a în
credințat că unul din concu- 
renți a primit premiul pen
tru „cel mai inedit costum" 1 
In aceeași seară, comperul e- 
misiunii stdp*cadru, după e- 
nurițarea sumarului, a spus : 
Iată acum sumarul pe larg11/

Tot așa la un jurnal de ac
tualități al1 Studioului Sahia 
se arătau niște ambarcațiuni 
pentru pescuit și crainicul 
ne asigura că acestea sînt 
eficace pentru „fauna subac
vatică11, ceea ce ni se pare 
prea mult; fauna acvatică 
era — cred — de-ăjunș. .

Așteptăm și alte expresii 
„mai inedite" și ne angajăm 
să le prindem într-un „su
mar pe larg" I

aurel 
ghițescu

Născut să fie actor prin 
dotare, Aurel Ghițescu a de
venit de foarte tînăr sluji
tor al Thaliei și a rămas 
neschimbat pînă la sfîrșit 
Profesorul său Mihai Co- 
dreanu a avut de modelat 
un material brut de o va
loare neobișnuită și, de a- 
ceea Aurel Ghițescu a de
butat la Naționalul ieșean 
încă din 1911, cînd era e- 
lev în anul I de conser
vator. Alături de Gh, Cal- 
boreanu, Gică Popovici, 
Costache Antoniu, Costache 
Ramadan, Sorana Țopa, 
Aurel Munteanu, Miluță 
Gheorghiu, Margareta Ba
ciu și alții, el a făcut par
te din tînăra generație ac
toricească a lașului post
belic, preluînd facla de la 
„bătrînii" Aglae Pruteanu, 
Vernescu-Vîlcea, Șt. Brabo- 

rescu, Iancu Profir, V. Bol- 
descu. .. Apoi a urcat an 
de an spre’ măiestrie, in- 
terpretîrid sute . de roluri 
într-o gamă foarte variată, 
de la Cyrano de Bergerac 
ia pastorul din „Ploaia" Iui 
Maugham și de la „Othe
llo11 la comedia bulevardie
ră. A fost ceea ce numim 
un actor complet.

Transferat după 1944 la 
Teatrul din Ciulești, Aurel 
Ghițescu s-a impus și în 
Capitală cu autoritate, 
tregindu-și palmaresul 
fiind cinstit cu titlul de „ar
tist emerit".

lașul nu l-a uitat nici o 
clipă, sala cu reflexe aurii 
pe roșul moale al catifelei, 
păstrînd încă ecourile vo
cii profunde a îndureratu
lui Lucâ Arbore în con
fruntarea cu Ștefăniță.

în- 
Și

tir
pentru 
tineret

Meritul poate fi, în mare 
măsură, și al prezentatoarei 
(Țamara Crețulescu), a că
rei interpretare a introdus 
în această eterogenă emi
siune pentru tineret un ele
ment de echilibru.

Interpretare, pentru că un 
comperaj este, la urma ur
melor, un rol, și Irică des
tul de dificil, dacă ne gin- 
dim cît de puțini reușesc, 
din cei foarte mulți care în
cearcă. Dacă unii capotează 
este (și nu numai în cazul 
emisiunii de care ne ocu
păm) nu din iipsă de ta
lent, doamne-ferește, ci 
dintr-o deformată repre
zentare a pretențiosului rol 
în care au fost distribuiți i 
fiind o emisiune pentru ti
neret, dialogul cu spectato
rul s-ar cere, chipurile, gar
nisit cu zîmbete juvenile, e- 
fuziuni de circumstanță și 
mini - teribilisme decente, 
astfel îneît totul să - seme
ne cu un fel de tele-grădi- 
niță pentru tineri aflați în 
pragul armatei, pe care bu
nicii, pierzînd noțiunea tim
pului și a devenirilor bio
logice, continuă să-i îndoa- 
pe cu acadele șl turtă dul
ce. Inevitabil, între zîțnbet 
acadea și o infantilă coche
tărie, acel totul drămuit cu 
atîta grijă se spulbera în ex
plozia unui bubuitor „bună 
seara fete, bună seara bă
ieți11, rostogolit pe toate 
dimensiunile emisiunii, pen
tru ca antrenul să fie bine 
pisat și uniform repartizat 
pe centimetru pătrat de 
tele-recepție. Senzația era 
aceea a unei agitații în gol, 
trădînd o frivolă, candidă, 
pedagogie.

Deci, meritul 
mare . măsură, 
Crețulescu. Ea _ , ....
re-se, în sfîrșit, tonul și a- 
dresa. Nimic de circum
stanță, în plus o notă de 
sobrietate, foarte adecvată 
cînd te adresezi, fie și cu 

poate fi, în 
al Tamarei 
a găsit, pa-

RiHfcatlwprfr tiviu lEONTE i
Redactor, refl atfmcți AND1 AND*E*£,JA»U 
Sdcrtda» țjeaerof 4* redațțro ; ȘTEFAN OPREA

ia te te 9 i al de redacție:
Al. 5NDRIESCU, CONST ClOPRAGA, ION CREANGA. 
At DIMA. IUE GRAMADA. DAN HATMANU, MWCEA 
RADU 1ACOBAN, GAVRU ISTRATE, GEORGE LkSNEA, 
P. MltCOMME. CR SfMlONBSCU. CORNEtiU STVRZU, 
CORNEUU ȘTEFANACHE. NKXHAE TAfOMlR.

t VAlFR MITRU

ver- 
I’ro-

o glumă, tineretului, a că
rui primă, esențială dorință 
este să-1 iei în serios.' O‘ 
face, de altfel, nu numai 
prezentatoarea, ci întreaga 
emisiune, chiar dacă unele 
reminiscențe ale vechii op
tici mai pot fr regăsite în 
acel desen animat cu „Felix- 
Motanul", prezentat cu o 
întrerupere — suspense, în 
care au fost recitate 
suri din Baudelaire,
cedeul nu pare a fi breve
tat special pentru emisiunea 
destinată tineretului, . dese
nele animate umplînd lite
ralmente toate spațiile albe 
ale întinselor continente ale 
programelor T.V. ; hic sunt 
leones !

în rest, emisiunea „Ritm, 
tinerețe, dans" a vădit o re
zonabilă densitate a ideilor 
și perimetrelor deconectan
te, incluzînd aci și amuzan
tul basm modern al unei 
căsnicii hrănite excesiv cu 
surogate de album sentimen
tal, naufragiată brusc la 
porțile tribunalului. Am no
ta doar faptul că acest a- 
pel la cvasi arhetipuri nu 
mai este oportun atunci 
cînd se discuta, cu respon
sabilitate, o problemă, de 
viață a tineretului, ca în e- 
mislunea „Tinerii despre ei 
înșiși", unde nu poate fi 
vorba de un tînăr, in gene
ral, care trebuie să ia o 
decizie, în general, pe bază 
de sentimente general-u- 
mane, ci, de unul aflat în
tr-un anume context social, 
în determinările căruia tre
buie judecat. Fără suficien
țe moralizatoarei Altfel, in
vitația Ia discuție 'nu-și mai 
are rostul.

Pe lingă seriozitate, un 
plus de franchețe nu Strică.

i

(urmare din pag. 1) 

secretarul general 
nostru „a fi 

marxist-leninist 
fi un explorator 
și experimentat 
nou pe care îl des- 
omenirii socialismul 

un cutezător 
al zilei de mîine

al
cu 
in- 
în- 
al

s-ar dovedi neputincioși să 
lege laolaltă toate aceste cu
noștințe și n-ar ști să acțio
neze așa cum intr-adevăr o 
cere comunismul".

Partidul Comunist Român 
și-a făcut un punct de onoa
re, care asigură și succesul 
de necontestat al acțiunii sa
le, din respectarea și aplica
rea creatoare a acestui prin
cipiu leninist. Căci, așa cum 
arăta 
partidului 
adevărat 
seamnă a 
drăzneț 
drumului 
chide azi 
și comunismul, 
vizionar 
pornind de la realitățile și 
cerințele arzătoare ale 
de azi, precum și de la 
cluziile, generalizate pe 
teoretic, ale experienței 
ieri, și de azi".

In lumina acestor adevăruri 
din care se inspiră și pe ca
re le aplică în condițiile noas
tre proprii Partidul Comunist 
Român, apare ca o certitudi
ne faptul că moștenirea leni
nistă rămîne o permanență a 
epocii contemporane.

zilei 
con- 
plan 

de


