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„Mult singe a vărsat poporul nostru de-a lungul secolelor în zbuciumata și dramatica sa istorie pentru păstrarea 

ființei naționale, pentru apărarea libertății și demnității, pentru afirmarea de sine stătătoare, pentru egalitatea în drepturi 
cu toate popoarele lumii. Revoluția de la 1848 a fost una din paginile cele mai mișcătoare ale acestei epopei, dovedind prin 

spiritul de jertfă al maselor, al celor mai buni fii ai țării, voința de libertate a poporului român".
NICOLAE CEAUȘESCU
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iașii în preajma anului 1848 (vedere din balconul hotelului St. Petersburg).
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Gh. PLATON

Deșt e pt ar ea României

1848
Voi ce stați în adormire, voi ce stați în nemișcare, 
N-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător, 
Ce se-nalță pîn-la ceruri, din a lumei deșteptare 

Ca o lungă salutare 
Cătr-un falnic viitor ?

Nu simțiți inima voastră că tresare și se bate ?
Nu simțiți în peptul vostru un dor sfînt și românesc 
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate 

Ce pătrunde și răzbate 
Orice suflet omenesc ?

Iată 1 lumea se deșteaptă din adinca-i letargie ! 
Ea pășește cu pas mare cătr-un țel de mult dorit, 
Ah, treziți-vă ca dînsa, frații mei de Românie ! 

Sculați toți cu bărbăție,
Ziua vieței a sosit !

Libertatea-n fața lumei a aprins un mindru soare, 
Ș-acum neamurile toate cătră dînsul ațintesc 
Ca un cîrd de vulturi ageri ce cu-aripi mîntuitoare 

Se cerc vesel ca să zboare 
Cătră soarele ceresc !

Hai, copii de-același sînge ! hai cu toți într-o unire 
Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobindim. 
Pas, români! lumea ne vede. . . Pentru-a patriei iubire, 

Pentru» mamei desrobire 
Viața noastră să jertfim !

Fericit acel ce calcă tirania sub picioare ! 
Care vede-n a lui țară libertatea re-nviind, 
Fericit, măreț acela care sub un falnic soare 

Pentru patria sa moare, 
Nemurire moștenind.
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Restrînsul demers contemporan pe care ne propunem să-l întreprindem asupra revoluției de la 1848 în Moldova de la a cărei desfășurare se împlinesc 125 ani, trebuie să înceapă cu constatarea că, aceasta, parte integrantă a revoluției românești, nu poate fi înțeleasă izolat, ci în strîns raport cu evenimentele anterioare, care au pregătit-o și i-au fixat obiectivele și limitele, în legăturile organice, indestructibile cu revoluții
le din țările surori, în largul context internațio
nal în care a avut 'loc.Revoluția din 1848 nu reprezintă un început, ci punctul final al unei evoluții, saltul calitativ al unei îndelungi și complexe acumulări, rezultatul unei dezvoltări organice și unitare a societății românești, baza de plecare către o nouă etapă a istoriei noastre.De altfel în această evoluție dialectică a existenței istorice a poporului român, Moldova în contribuția-i generoasă pe care a adus-o la procesul de constituire a națiunii și de făurire a culturii originale, moderne, și-a solidarizat, de la început, destinele cu cele ale întregii obștii românești, subordonîndu-și potențialul de valori materiale și spirituale superioarelor idealuri generale ale colectivității. Cînd își întemeiază o presă a ei, care să-i slujească opera de emancipare începută, dă expresie în chiar titlurile simbolice ale periodicelor apărute, idealului unității teritoriale și spirituale, înălțat pe o veche realitate geografică și istorică. Albina lui Asachi este românească la fel ca și Curierul lui Eliade. Dacia literară și Pro
pășirea servesc aceleași năzuințe naționale, pe care Barițiu le apăra, cu îndîrjire, în Foile sale de la Brașov. Arhiva lui Kogălniceanu este ro
mânească ca și Magazinul istoric pentru Dacia al lui Bălcescu și Laurian. Dascălii transilvăneni și cei din Țara Românească se întîlnesc la Academia din Iași cu spiritele cele mai alese ale Moldovei, ale căror înclinări culturale sînt per

manent dominate de interesele primordiale ale poporului. Școala, teatrul și literatura originală, în finalitatea practică a manifestărilor lor, dau expresie acelorași înalte idealuri naționale și sociale ale colectivității românești. Această fecundă activitate ideologică este însoțită de o strânsă colaborare revoluționară a românilor de pretutindeni, care a condus la stabilirea bazelor unui program comun de luptă pentru constituirea României libere, unite și independente. Colaborarea și-a dovedit rosturile în activitatea eficientă a Societății literare (1845) și a Societății 
studenților din Paris (1847), în spatele cărora a acționat, neobosit, Frăția. Minjina devine un centru al colaborării revoluționare.Acțiunea aceasta angajată, de o mare energie impulsivă, a tuturor factorilor de ordin politic și spiritual, mai hotărât întreprinsă în ultimele două decenii care au precedat revoluția, s-a concretizat, la Iași, în numeroase mișcări sociale și politice, pornite să schimbe baza și structura raporturilor în ființă. Activitatea legală, parlamen
tară, pentru transformarea Adunării obștești în- tr-un instrument de progres, s-a îmbinat continuu cu cea ilegală a societăților secrete cu caracter revoluționar. în timpul acestor multiple și complexe acțiuni, înlesnite și limitate în același timp de condițiile existente, s-au cristalizat programul și linia de luptă, care aveau să prezideze desfășurările hotărâtoare și ireversibile ale anului 1848.Frământările care preced revoluția sînt numeroase și semnificative în revendicările lor. A- mintim, dintre acestea, răscoala unioniștilor vasluieni (1845—1846), ridicarea în masă a populației orășenești din Iași, împotriva abuzurilor și samavolniciilor ocîrmuirii (1846), luptele politice desfășurate ou prilejul alegerilor pentru Adunarea obștească din anul 1847. Mișcarea opoziționistă împotriva regimului, în formele variate și (continuare în pag. 11)
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UN OM iN AGORA
Const. CIOPRAG^

STEFAN OPREA:■»
Balansoar 
pentru maimuțe

Mult timp s-a putut auzi protestul, mai deschis 
sau în surdină, de fiecare dată îndreptățit, pe care 
îl formulau autorii dramatici cu privire la regi
mul editorial al pieselor de teatru. Literatura dra
matică era apreciată mai ales în funcție de spec
tacol, care trebuia să țină, în multe cazuri, rolul 
tiparului, publicarea piesei fiind un efect subsidiar, 
de cele mai multe ori ulterior reprezentării. In
tr-un fel, lectura operei dramatice era conside
rată doar ca o necesitate de informare culturală, 
în care intrau clasicii și autorii contemporani de 
mare reputație. Actul editorial era destul de strîns 
subordonat, în acest caz, unei activități cultural- 
instructive mai largi, care urma să se soldeze, în 
cele din urmă, tot cu o invitație la teatru. Se 
poate observa, în ultimul timp, o diminuare evi
dentă a efectelor vechii prejudecăți, că opera dra
matică, fiind destinată scenei, n-ar interesa un 
număr suficient de cititori pentru a justifica tipări
rea. Volumele de teatru își cîștigă tot mai evi
dent egalitatea editorială cu cele de poezie și de 
proză, mai ales dacă ne gîndim că se tipăresc tot 
mai numeroase piese încă nejucate. Acesta este 
și cazul volumului lui Ștefan Oprea, Balansoar pentru maimuțe, Cartea Românească, 1972. Dintre 
cele trei piese pe care le cuprinde, o dramă, Constelația Ursului, și două comedii, Balansoar pentru maimuțe și Dubla dispariție a Marthei N.... 
doar prima a fost jucată. Critica literară are așa
dar, a se întreba în primul rînd asupra valorii u- 
nei piese ca literatură, cu aceleași criterii estetice 
ca pentru orice ramură a ei, și numai în al doilea 
rînd se va opri asupra acesteia — deși nu trebuie 
să neglijeze astfel de aspecte — ca spectacol poten
țial.

Primele două piese ale volumului lui Ștefan 
Oprea ilustrează, pe deasupra genurilor dramatice, 
care de altfel se întrepătrund, același tip de per
sonaj inadaptabil. Pentru a-și atinge ținta sati
rică, autorul simte nevoia ochiului proaspăt, neal
terat, al unor ființe ingenui, și preferă atunci în 
locul personajului cu identitate socială bine preci
zată, un personaj, cum ar fi spus G. Călinescu, „po
sibil în ordinea ficțiunii". In Constelația Ursului, 
autorul aduce printre noi un fel de Robinson, con
flictul urmînd să se producă între puritatea omu
lui din pădure — aluzie la „educația naturală" a 
lui Rousseau — și moravurile deviate ale omului 
care trăiește în mijlocul înlesnirilor civilizației. 
Radu, personajul central, un medic recuperat pen
tru viața socială și pentru profesiune prin „încre
dere", este sacrificat, pînă la urmă, în momentul 
cînd nu ne mai așteptam la un astfel de desnodă- 
mînt, pentru a se păstra, cu mijloace simbolice, 
logica opoziției amintite. Ideea este interesantă, 
însă insuficient servită de mijloacele dramatice, 
chiar dacă genul admite simplificarea psihologii- 
lor, mai ales cînd este vorba de transparente alu
zii satirice. Personajului central i s-a destinat ro
lul de a ilustra o parabolă și nu poate trăi decît 
într-o atmosferă ozonată de poezie, tăindu-i-se prac
tic, orice legătură cu oamenii în mijlocul cărora 
se află.

Comedia Balansoar pentru maimuțe, mult mai 
bine construită, evidențiază scopuri satirice mai 
precise. Folosind cu abilitate o idee care vine din 
teatrul lui Pirandello, Ștefan Oprea imaginează 
un dialog între Radu, același personaj pur din 
prima piesă, și autorul care l-a creat, dedublare 
de conștiință plină de efecte dramatice, pentru 
că în ceea ce facem, în creațiile care ne reprezintă, 
ne sugerează dramaturgul, punem ceea ce este mai 
bun în noi, și în primul rînd aspirația prome
teică : „Radu: Vreau să-mi termin proiectul. Ii 
voi găsi și locul. (Febril.) Vreau un vîrf de munte, 
un pisc, o înălțime în orice caz; să se vadă de de
parte. Să vină toată lumea, să intre și să se umple 
de fericire" (p. 103). Firește, este vorba iarăși numai 
de un „personaj posibil în ordinea ficțiunii", prin 
care dramaturgul încearcă, întocmai ca în Constelația Ursului, o verificare a conștiințelor reale, pen
tru a denunța despersonalizarea, ca viciu funda
mental, servilismul, falsitatea, birocratismul: „Func

ționarul : Bine. Așadar, să ne întoarcem la for
mularul doi .Unde ajunsesem ? Da. Primele șapte
zeci și două de întrebări din formularul doi se 
referă, cum spuneam, la..." (p. 107). Fără să renunțe la 
un anume simbolism, cu care ne deprinsesem din 
prima piesă a lui Ștefan Oprea, obiectivele satirice 
nu sînt estompate, ci realizate cu mijloace sigure. 
Autorul, polemizînd cu convenția în teatru, se în
scrie într-o linie modernă care, protestînd împo
triva „reproducerii", instalează posibilități largi de 
trecere în fantastic, simplifică dialogul și reduce 
mecanismele sufletești la scheme ilustrative. Ra
du are de învins adversitățile unei lumi în care 
un arhitect profită de munca colaboratorilor săi 
necogitativi, dar, prin rapt, și de a sa. Corul 
antic, ca personaj colectiv și în această piesă, 
nu mai exprimă opinia publică, ci pe aceea a 
Șefului mai ales, sursă folosită intens de drama
turg pentru a-și sublinia satira, nu o dată tran
sformată într-o șarjă dezlănțuită.Dubla dispariție a Marthei N..., comedie poli
țistă în trei acte, cum se precizează cu grijă, și 
cu un anume rost, în subtitlu, este o lucrare 
dramatică alertă, scrisă cu nerv, antrenantă, cu 
o bună cunoaștere și folosire a mijloacelor ge
nului, așa fel că prin întorsăturile neașteptate 
ale acțiunii, făptașul crimei rămîne necunoscut 
pînă în ultimul moment, bănuiala plimbîndu-se 
de la unul la celălalt personaj al piesei. Obser
văm în autor un familiar al unor filme, în speci
al francez, care, folosind cu ingeniozitate intri
ga polițistă, bine condusă și tensionată, sînt, în 
același timp, și o replică ironică la acest gen. 
Peste interesul detectivistic al piesei, Ștefan O- 
prea reia și aici polemica împotriva imposturii 
începută în Constelația Ursului și continuată în Balansoar pentru maimuțe. Se dovedește, pînă 
la urmă, că Barna, savantul din piesă, este de 
fapt un profitor al muncii umilei și anonimei 
Martha, asistenta sa. Cazul este similar cu a- 
cela al personajului cu numele Șeful din Balansoar pentru maimuțe. Iată un comentariu al Li- 
viei, și ea o păgubașă, soția mai tînără a lui Bar
na, care dezvăluie găunoșenia presupusului savant, 
profitor de pe urma ideilor colaboratorilor: „Cu 
prețul fericirii mele. Cu prețul compromisului mo
ral ,cu prețul jertfirii dragostei și a tinereții. A 
vrut să facă din mine a doua Martha; pentru par
tea afectivă, bineînțeles. Martha umplea golul din 
zona științifică a personalității lui, eu să umplu 
golul din zona psihică și golul din pat. Martha 
trebuia să-l mențină pe soclul său de savant, eu 
trebuia să-i creez o aureolă de sensibilitate și vi
talitate. Pe Martha a ucis-o; eu n-am să mă las 
ucisă..." (p. 191). Se dezvăluie aici numai prima 
dispariție a Marthei N..., ca. personalitate inde
pendentă, ucisă după aceea, ca persoană fizică, pen
tru a se sustrage din laboratorul Profesorului o 
invenție importantă. Destrămarea încrederii, odată 
cu dezvăluirea tîrzie, și de aceea inutilă, a im
posturii, amintește într-un fel și de Unchiul Vania 
al lui Cehov. Pe o intrigă polițistă, Ștefan Oprea 
face un sondaj și în viața de familie și, într-un 
mod mai larg, în relațiile dintre oameni pentru 
a desface carapacea convențiilor și a lăsa privirea 
să pătrundă taine bine ascunse : orgoliul, meschi
năria, invidia și, mai ales, constrîngerile asupra 
personalității, cazul Marthei, acest personaj des
pre care se vorbește dar nu apare în scenă.

De la Constelația Ursului, piesa în care efortul 
căutărilor, cu inerente ezitări, este cel mai vizibil, 
la Balansoar pentru maimuțe și la Dubla dispariție a Marthei N. .., reținem, din volumul lui Ște
fan Oprea, mai întîi renunțarea la simbolismul de 
esență poetică ce se desfășura în dauna teatrali- 
tății și o asimilare a experiențelor dramaturgiei 
moderne, mai stînjenitoare, prin caracterul lor 
strict experimental, brut, la început. Această ca
pacitate de renunțare, de filtrare, de asimilare și 
de restituire creatoare, în perioada acestor cău
tări fertile, face să ne gîndim la un dramaturg 
deja afirmat.

Un volum de versuri purtînd semnătura Dumitru Popescu, apărea în 1968, aproape concomitent cu unul de eseuri, Biletul la control. Dintr-un concis argument al poetului, am reținut atunci stima deosebită (adorația s-ar spune) pentru poezie. Confesiunile sale lirice, cristalizate pe parcursul a două decenii erau cu modestie considerate ca reprezentînd „în oceanul de poezie al lumii", o voce într-un cor. Miile de „truditori obișnuiți", preciza poetul, trebuie să pregătescă terenul „să paveze drumul", „să defrișeze" calea temerarului „care se va afunda într-o Z’ în necunoscut". Iată de ce primul volum purta titlul semnificativ : Pentru cel ales. Dumitru Popescu se releva acolo ca un meditativ cu deschidere spre laturile fundamentale ale existenței, un modern cu lecturi și călătorii fecunde, solicitat de mitologie, sensibil la ecourile baladelor, trecînd de la frescele de acum o jumătate de mileniu la semnificații sociale și etice contemporane. Notă dominantă, un profund sentiment al istoriei, ca în acest lapidar Ritual: „Cînd călușarii înghesuie / mărunt / pă- mîntul / sub opinci, / sonorizînd misterioasele porți adîn- . ci, / e semn pentru-ai părinților părinți / că sîntem tot * aicea, neclintiți". Perspectivele sînt în volumul recent, 
Un om în agora (Ed. Eminescu, 1972), cam aceleași, dar cu o adîncire a lirismului, cu o mai accentuată prezență a metaforei, cu o distilare fină a reflecției, îneît poezia propune viziuni! ample, incită zborul spre cunoaștere, păstrînd o temperatură favorabilă comunicării. De menționat, mai insistent decît în primul volum, referințe clasice, mitologice ori istorice (începînd cu helenica agora dlin titlu), apelul la Hefaistos, la Sisif și Olimp, toate acestea avînd ca și Adam, Goliat sau Hamlet reverberații simbolice moderne, stimulînd fantezia în alt mod decît la clasici. Vocația lui Dumitru Popescu mi se pare a fi aceea de a privi cu gravitate sensurile istoriei universale și de a extrage din ele, cu un patetism supravegheat, înțelesuri pentru prezent. în genere, dilemele, întrebările apăsătoare, situațlile-limită, timpul devorator, moartea, prezente în volum, nu eșuează în tragic, masca poetului sugerînd mal degrabă echilibrul lăuntric. Există un fior elegiac, surdinizat însă, un frison al infinitului, voci ale singurătății care împresoară, dar și o conștiință a eroicului, exemplul „răzvrătiților sisifi", un sentiment al con- fraternității cu cei din agora.Dezbaterile de conștiință stau mereu în primul plan, existența, actul, atitudinea alimentează dileme: „Mai rea e necruțarea sau mila, / Charybda sau Scylla ?.. “ „Sînt nebuni cei ce tăgăduie sau cei ce spun „credo" ?“ Fiul lui Adam a respins singurătatea din Eden pentru a-și afirma independent destinul. Adam a' fost un răzvrătit : „Nu raiul l-a gonit pe om, / Adam l-a părăsit..." Dilema presupune dificultatea unei opțiuni, însă caracterele exemplare aleg jertfa. La temeiile marilor construcții ale istoriei stă totdeauna convingerea într-o cauză: „Culm să ne lepădăm de jurămintele dreptății / lîngă altarele brîncovenești / vegheate de zîmbetul coconilor decapitați ?“ Dramele, zbuciumul, chinul, invocate într-o 
Litanie, sugerează, ca revers, decizia de a înfrunta, de unde, în versul final, sublinierea sensului etic : „Culeg din flori îndurerate amarul care naște mierea...“ Cu ho- tărîri ca acestea, poetul coboară „spre piața largă a cetății", pe „lespezile amfiteatrului conștiinței", gata să se dea „județului mulțimilor", cum ne previne, de altfel în poemul titular. Hotărît să fie alături cu cei care sînt „cavaleri ai iubirii .și ai speranței", să cucerească „prin opace, — pacea", el vrea să oprească la timp mînia atomilor dezlănțuiți, pe care un „antiom" i-ar manevra ostil : „Atomii mîrîie în cuști de fier să devoreze tot.... / Ciuperca-monstru, portocalie, s-a ivit / din scursele otrăvuri ale lumii, puse la dospit" (Dezagregări). Prima secțiune a volumului, sub titlul Stegarii timpului, stă sub semnul unei evidente angajări etico-sociale, privirile îmbră- țișînd patetic Țara : „Mă-nbolnăvesc de depărtare, / gelos pe soarele / care-i sărută fruntea dimineața / și-o leagănă pe brațe-n înserare, / gelos pe stele și pe lună / care în fiecare noapte / îi înfășoară umerii-n tăceri / și-i luminează nobila cunună". Ciclul ultim al cărții, Pămînt, 
piatră, istorie, decantînd impresii (în special din itine- rarii italiene) se constituie într-un monolog despre oameni, despre eternitate și artă, cu perspective spre universal.Vorbeam de accentuarea fluxului liric. Proba o fac ciclurile Neînțelesuri îmblînzite și Tainițe desferecate în care meditațiile privind devenirea, „timpul căzut" invită la reverie : „O maree fără substanță / trece prin ziduri, prin carne, prin uși fără clanță. / Nimeni nu știe de unde vine / șuvoiul de sînge în marile vine. / Nimeni nu știe unde se duce / valul timpului ajuns la răscruce" 
(Dezrobire). Neputîndu-se tămădui de „boala crudă a lucidității", omul din agora nu încetează de a-și pune întrebări (fiind poate unul dintre poeții cei mai interogativi de astăzi), însă, negăsind răspunsul, se abandonează clipei de melancolie difuză. Poemele cele mai realizate din volum sînt tocmai acestea (Cuibul, Singuri ?, 
Risipă, Fabulație și altele) în care ideea, fiorul și expresia fuzionează în pagini de real talent. Mormintele inspiră, în deobște, sentimentul fragilității, dar iată că anticul „panta rei“ dobîndește în viziunea lui Dumitru Popescu o dimensiune nouă: „Vicleană, moartea se preface moartă.. / Totul se mișcă, toate curg, / împreună cu moartea în amurg. / Nimeni nu le desparte, nu știe /că și moartea, și moartea e vie..." (Cuibul). Un alt poem, Fabulație, ar merita o transcriere integrală. Să încheiem, pentru respectul păstrat de poet cuvintelor, cu aceste frînturi sclipitoare din Risipă ?: „Cuvinte colțuroase, șlefuite... / Cuvintele lui picurau, / mărgăritare moi, stelare, / înlănțuind ușor ou ele grumazuri albe de fecioare...“.
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e împlinesc opt decenii de 
la acea primăvară a anu
lui 1893 cînd mișcarea 
muncitorească din țara

noastră a înscris un remarcabil
■eveniment: crearea primului său 
partid politic — partidul socialdemocrat al muncitorilor din România. Incununînd o întreagă
perioadă de dezvoltare a miș
cării noastre muncitorești, inau
gurată de primele asociații pro
fesionale, continuata cu orga
nizarea cercurilor și cluburilor 
muncitorești, crearea și activi
tatea P.S.D.M.R.-ului a marcat, 
în același timp, un nou pas 
înainte pe calea organizării pro
letariatului și a acțiunilor sale 

•de luptă împotriva orînduirii ca
pitaliste.

Acest eveniment a fost co
rolarul unei întregi etape de 

■dezvoltare a mișcării noastre 
muncitorești. Ea a fost nemi
jlocit legată de pătrunderea 
și de răspîndirea în România a 
teoriei fondatorilor socialismu
lui științific Karl Marx și Fr. 
Engels. Ideile socialiste au fost 
receptate în România încă din 
faza lor utopică și transpuse în 
practică în anii 1835—1836 de 
Teodor Diamant prin organiza
rea falansterului de la Scăie- 
ni—Prahova. Ideologia generați
ei revoluționare de la 1848, ai 

•cărei iluștri reprezentanți au 
manifestat interes pentru ide
ile socialiste, a avut de aseme
nea o influență pozitivă asupra 
mișcării noastre muncitorești. 
Socialiștii români au preluat i- 
deile înaintate ale revoluționa
rilor pașoptiști, le-au adaptat 
programelor socialiste și le-au 
dezvoltat conform intereselor și 
năzuințelor clasei muncitoare.

tn răspîndirea ideilor mar
xiste, un rol apreciabil l-a avut 
organul cu caracter teoretic 
„Revista socială". (1884-Iași) In 
raportul delegației române la 
Congresul al II-lea al Interna
ționalei a II-a desfășurat la 
Bruxelles, în 1891, se menționa 
că trecerea mișcării socialiste 
din România pe pozițiile mar
xismului se datora și activită
ții teoretice a „Revistei sociale" 
prin care „teoriile lui Marx și 
ale lui Engels se făcură cunos
cute publicului român". Ince- 
pînd cu anul 1885, s-a făcut pu
ternic simțită orientarea spre 
marxism a prestigioasei reviste 
ieșene „Contemporanul" care 
prin întreaga sa activitate a con
tribuit la afirmarea unui curent 
ie gîndire materialistă militantă.

Un remarcabil moment al istoriei 

mișcării muncitorești
L. EȘANU

Gazeta „Munca", înființată la 
25 februarie 1890, ca organ de 
presă al clubului muncitorilor 
din București, redactată de un 
comitet din care făceau parte 
Al. Ionescu, Panait Mușoiu, Ion 
Cătină, Const. Miile, și Ion Nă
dejde, a fost cel mai important 
ziar din perioada luptei pentru 
înființarea P.S.D.M.R.-ului. Unul 
din cele mai importante aspecte 
ale activității desfășurate de 
acest ziar, pentru crearea unui 
partid al clasei muncitoare a fost 
campania de popularizare a ide
ilor marxiste în scopul trezirii 
conștiinței de clasă a proletari
atului, al unirii și organizării 
sale. Socialiștii înaintați, cum 
erau Al. Ionescu, P. Mușoiu, și 
alții, au înțeles că un partid 
politic al clasei muncitoare nu 
poate fi creat pe baze solide 
atîta timp cit nu sint lămurite 
unele probleme fundamentale 
privind scopul, mijloacele de 
luptă și activitatea sa. Din ar
ticolele scrise pe această temă, 
precum și din faptul că au fost 
alese spre traducere, publicare 
și comentare o serie de lucrări 
ale lui Marx și Engels, reiese 
poziția justă, înaintată, izvorită 
din cunoașterea socialismului 
științific pe care se situau so
cialiștii români. Concomitent cu 
publicarea unor articole prin 
care s-a urmărit clarificarea 
problemei organizării profesio
nale, ziarul „Munca" a publicat 
și numeroase materiale în care 
a lămurit muncitorilor necesi
tatea organizării partidului lor 
politic. Răspîndirea ideilor so
cialiste, a socialismului științi
fic, s-a făcut în acest tmp și 
prin intermediul altor gazete 
și broșuri ale muncitorimii ro
mâne.

Stimulată de ideile socialis
mului științific și dc creșterea 

în amploare a luptei proletari
atului, mișcarea muncitorească 
din România a reușit la sfîrșitul 
deceniului nouă al secolului tre
cut să pună bazele primelor for
me de organizare politică ale 
sale, prin înființarea cercuri
lor muncitorești, inițial la Bucu
rești și Iași apoi și în alte cen
tre ale țării. Cluburile munci
torești, continuând activitatea de 
răspîndire a marxismului au 

•tradus și au editat in anul 1891 
lucrarea lui Fr. Engels: „Dez
voltarea socialismului de la uto
pie la știință", pentru ca in a- 
nul următor să fie tradus „Ma
nifestul Partidului Comunist". 
Pentru discutarea și lămurirea 
problemelor de ordin economic, 
politic și social, ce interesau 
masele muncitoare, cit și a u- 
nor probleme teoretice, Clubul 
din București a înființat cercul 
de studii sociale. In același scop, 
Clubul muncitorilor din Iași a 
editat revista „Critica socială".

„Acum — se spunea în articolul 
redacțional al primului număr, 
— cînd socialismul a străbătut 
între muncitori și din aceștia 
sint o parte care voiesc să cu
noască cit mai adine teoriile so
cialismului socotim că este cu pu
tință ca partida să aibă și re
vista sa științifică pe lingă ziarul 
„Munca". („Critica socială", nr. 
1, din 1 decembrie 1891).

Luînd în discuție dorința 
muncitorilor de a se organiza 
într-un partid politic, adunarea 
generală a clubului muncitorilor 
din București din 2 mai 1892 a 
hotărît ținerea „unui Congres 
socialist român în timpul cel 
mai scurt" („Munca" din 10 mai 
1892). Hotărîrea a fost trimisă 
celorlalte cluburi care au apro
bat-o cu entuziasm și odată cu 
aceasta s-a trecut la pregătirea 
congresului de constituire a par

tidului. In ziarul „Munca" din 
28 martie 1893, printr-un anunț 
apărut în pagina întîia, se adu
cea la cunoștința delegaților că 
prima ședință a Congresului de 
constituire a P.S.D.M.R.-ului a- 
vea să se țină în dimineața zi
lei de 31 martie 1893, la ora 9,00, 
precizîndu-se totodată că „ședin
țele congresului se vor ține în 
localul Clubului muncitorilor 
din Piața Amzei 26 bis". Astfel, 
la 31 martie 1893, într-o atmo
sferă sărbătorească, s-au deschis, 
lucrările Congresului de consti
tuire. Prin hotărîrea celor 54 de 
delegați ai organizațiilor mun
citorești din București, Craiova, 
Bacău, Botoșani și alte orașe ale 
țării, Congresul de constituire a 
P.S.D.M.R.-ului a demonstrat vo
ința unanimă a proletariatului 
român de a-și făuri statul său 
major de luptă. Cunoscutei săli 
„Sotir" din capitală, sediu de pres
tigiu al mișcării muncitorești, 
i-a revenit cinstea să intre în 
istorie ca lăcașul care a adăpos
tit primul congres al primului par
tid politic al muncitorilor din 
România. Entuziasmul cu care 
muncitorimea din capitală și din 
întreaga țară a întîmpinat Con
gresul, este reflectat în nume
roasele telegrame de felicitare 
și de adeziune la ideea creării 
partidului. Congresul a fost în
tîmpinat cu simpatie de către 
mișcarea muncitorească interna
țională. Organizații socialiste din 
Franța, Rusia, Spania, Austria, 
Germania, Bulgaria, Italia au 
salutat congresul de la București. 
Din Bulgaria și Franța au par
ticipat cîte un delegat la lucrări. 
Punctul central al Congresului 
l-a constituit dezbaterea și adop
tarea programului partidului. A- 
cesta era format din două părți: 
partea teoretică, care cuprindea

o serie de principii marxiste și 
parte a doua, sau programul de 
acțiune imediată — după cum i 
s-a spus atunci __ care cuprin
dea revendicările cu caracter e- 
conomic, politic și social, pentru 
realizarea cărora partidul se an
gaja să mobilizeze la luptă ma
sele exploatate de la orașe și 
sate. In partea teoretică se arată 
că dezvoltarea orînduirii capita
liste a pregătit condițiile necesa
re înlocuirii ei prin orânduirea 
socialistă, iar proletariatul are 
rolul istoric de gropar al capita
lismului. Tezele marxiste inclu
se în partea teoretică a progra
mului au ajutat clasa muncitoa
re să înțeleagă rolul său istoric 
și importanța organizării parti
dului în lupta pentru îndeplini
rea țelului ei final. Constituirea 
P.S.D.M.R.-ului, a reprezentat un 
moment de însemnătate istorică 
în dezvoltarea luptelor sociale 
din țara noastră, în organizarea 
clasei muncitoare pe plan națio
nal, începutul afirmării sale în 
principalele probleme care fră
mântau viața social-politică a 
societății din acea vreme. „înfi
ințarea partidului social-demo
crat al muncitorilor din România, 
arată tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, marchează intensificarea răs
pândirii în cadrul mișcării noas
tre muncitorești a teoriei știin
țifice despre lume și viață, ela
borată de Marx și Engels, marii 
dascăli ai proletariatului inter
național". Constituirea partidului 
clasei muncitoare, moment re
marcabil al evoluției proletaria
tului în drumul său mereu as
cendent, a însemnat un pas im
portant pe calea unirii socialis
mului științific cu mișcarea 
(muncitorească Subliniiridu-se 
importanța congresului și a ho- 
tărîrilor adoptate, a faptului că 
proletariatul avea partidul său 
politic, în raportul prezentat de 
către delegația P.S.D.M.R. la con
gresul socialist internațional de 
la Zurich din august 1893, se a- 
răta „faptul cel mai însemnat 
pentru mișcarea noastră e reu
niunea unui congres socialist na
țional la București la 31 martie 
1893“. Constituirea P.S.D.M.R.- 
ului a reprezentat urmarea dez
voltării mișcării muncitorești și 
a răspîndiriî ideilor marxiste în 
România, acesta fiind cel mai 
important eveniment din viața 
proletariatului român din ulti
mul deceniu al secolului trecut.

antract

GENERAȚII
N. BARBU

Istoria desemnează printr-un substantiv colectiv oameni 
are, în momente cruciale, au gîndit la fel și au acționat 
■u devotament și consecvență, pînă la sacrificiu, pentru 
ndeplinirea idealurilor comune. Vorbim, așa, bunăoară, 
iespre generația de la 1848 și despre cea apropiată, a 
Jnirii din 1859, despre înfocații veterani ai lui ’77 care au 
■uceriț în lupte independența de stat a României, după 
um îi cinstim pe toți cei care s-au sacrificat, între 1916— 
918, pentru unitatea național-politică ; generația luptăto- 
ilor pentru întregire.

Rînd pe rînd, alte momente de răscruce îi solidari- 
eaza pe toți cei ce împărtășesc un ideal comun. Ceea ce 
ice ca mulțimea celor care trăiesc în același timp să 
obîndească profilul unei generații aparte este tocmai 
lealul care depășește atît scopurile strict personale cît și 
uterea de realizare a fiecărui individ în parte. Dacă 
ceste motivații de ordin superior ale raporturilor interu- 
îane lipsesc, dacă cei ce trăiesc în același timp au co- 
îun numai calendarul, nu se poate vorbi de generație 
ecît, cel mult, ca realitate biologică.

Sint perioade, în viața mulțimilor, cînd aspirațiile in- 
ividuale repetă invariabil o schemă simplistă. Dorințele 
ot fi atunci comune, dar divergente, limitate la acel ego 
xacerbat, devastator de perspective. Monade sufletești 
lentice, însă care nu comunică decît pentru a se concura 
i obținerea unor minore satisfacții — fiecare pentru sine, 
, dacă se poate, de la alții și înaintea altora — nu pot 
cătui o colectivitate integrată. Nu aceste conștiințe în- 
>arse înăuntru, hipertrofice, excelînd prin ambiție, fac 
toria.

Idealurile comune, marile idealuri ale colectivităților, 
î apărut totdeauna și s-au impus cu acea energie pe care 

numai viața autentică este capabilă s-o învestească în 
oameni, în conștiințe. Devenirea istorică transformă, 

treptat, idealurile în evidențe ale gîndirii lucide, apoi — 
în realități.

Firește, un eveniment istoric astăzi numai întrezărit 
se poate îndeplini mult mai tîrziu. In sensul acesta, pa
șoptiștii dezvoltă ideile și încununează lupta „domnului 
Tudor“ acționînd în continuare pentru unirea țărilor ro
mâne. Finalizarea acțiunii pentru unificarea și neatîrna- 
rea țării așteaptă însă anul 1918, traversînd și evenimen
tele de la 1859 și pe cele de la 1877. Se știe că revolu
ția burgheză, declanșată la 1848, avea să aștepte încă un 
secol, pînă la înlăturarea tuturor rămășițelor feudalității, 
după al doilea război mondial. Pînă atunci, din tată în 
fiu și din bunici în nepoți și strănepoți, flacăra idealurilor 
sociale și naționale ale poporului român a fost sădită, o- 
crotită, transmisă de Ia o generație Ia alta.

Ideea de generație cunoaște, în adevăr, și accepția 
aceasta a vîrstei comune : fiii față de tați, tații față de 
bunici ș.a.m.d.

Dar frecventarea exclusivă, de către unii, a acestui 
sens nu explică suficient coeziunea spirituală pe care a- 
ceastă noțiune o presupune. Generația nu este totuna cu 
seria cronologică sau, exagerînd, cu contingentul (în înțe
les militar!). Prea ar fi simplist și prea s-ar pulveriza, 
devenind banal și nesemnificativ conținutul sufletesc, 
idealul — presupus diferit — al fiecărui... contingent de 
vîrstă. Așa nu se ajunge decît la scepticism și la flutu
rarea unor false aspirații, — nutrite doar de cei mai am
bițioși să se afirme, — drept devize ale unei generații.

Marile idealuri ale unei societăți nu se schimbă și 
nu apar în fiecare an. Că există diferențe de optică, de 
sensibilitate, adesea de procedare în ce privește traiul, e 
incontestabil. Sînt deosebiri pe care le creează, în ultimă 
instanță, și evoluția tehnicii, gradul de complexitate pe 
care-1 cîștigă viața și munca, explozia demografică etc. 
Există opinii diverse, — ceea ce e normal — și chiar la 
cei din interiorul aceleiași serii cronologice. Toate acestea 
nu schimbă, însă, cu nimic așezarea punctelor cardinale 
care orientează, în adevăr o aceeași generație mai ales 
în momentele de intensă solicitare ale istoriei.

Se știe că, între Alecu Russo Costache Negri, Costache 
Negruzzi, Kogălniceanu, Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza. 
Nicolae Bălcescu, Eliade Rădulescu sau Avram Iancu di
ferențele de vîrstă erau uneori apreciabile. Ideile, devo

tamentul față de popor, față de cauza revoluției la care 
toți au participat, se prezintă, și în acest caz, ca elemen
te de solidarizare. Pașoptiștii au putut privi dincolo de 
cămările îmbîcsite ale confortului absolutist, dincolo de 
stricăciunile fanariotismului interesat, și au forțat ușile 
istoriei, descbizînd drumuri nu o dată stropite cu sînge 
și apărate, în continuare, de cei din generația indepen
denței și a emancipării țărănimii, — proces amplu și greu 
care a cunoscut un 1907 — apoi de cei ce au asigurat de
plina unitate de la 1918 și de cei care au apărat-o în con
tinuare și, cucerind-o pentru a doua oară, după 1944 au 
reușit să învingă toate adversitățile vechiului sistem' po
litic, făcînd să triumfe ideile nobile ale socialismului.

Peste generații și epoci, ne regăsim aliniați în fața 
acelorași „sfinte idealuri pentru care „Bătrînii au adunat, 
printre plăvani / Sudoarea muncii sutelor de ani“. Fiecare mo
ment de vîrf al istoriei își are, desigur, chemarea sa. 
nucleul care_ polarizează voințele și sentimentele. Toate 
se încadrează însă aceleiași albii. Cum ar putea fi astăzi, 
altfel ?

Idealurile care definesc o generație propun o comuni
tate de scopuri situată în afara persoanei noastre. E vorba 
de idealuri, deci de generozitate și dăruire, nu de interese. 
Totuși, cînd e vorba de a scuza unilateralitatea opiniilor 
și a unor vehemente mijloace de afirmare, în locul argu
mentelor, e mai ușor pentru unii a invoca pretinse con
flicte de generație. Dar pînă și concepțiile artistice și sti
lurile diferite, dacă sînt originale, nu țin seama de vîrstă, 
ci mai curînd de temperamente și de formație, de educația 
intelectuală și morală. Octogenarul Picasso nu mai poate 
fi imitat astăzi poate pentru că e prea cunoscut. Creația 
sa nu rămîne însă mai puțin revoluționară, mai puțin 
actuală, chiar și acum. Idealurile estetice, încorporate 
creației, nu apar în serii istorice paralele, care nu se 
întîlnesc cu celelalte manifestări și idealuri ale unei 
generații, inclusiv cele sociale. Și departe de a vedea 
aici un determinism rigid, mecanicist, nu putem să nu 
deslușim, în ceea ce privește arta românească actuală, și 
semnele unei concepții filozofice comune, avînd în centrul 
ei, ca mijloc și scop, omul. Iată ceea ce apropie astăzi 
toate generațiile de creatori din țara noastră care au pre
luat idealurile afirmării plenare a poporului român, a 
specificității naționale, a întăririi independenței și dina
mismului creator al poporului nostru, participant activ la 
progresul multilateral al întregii omeniri.



Arta revoluționară *)
Săvîrșit din viață revoltător de tînăr, Raicu Ionescu-Rion 

a fost o apariție fulgurantă în critica literara de la sfirșitul 
îecoTuluî trecut. Opera iui, reunită pînă acum în ci eva cu
legeri, este înmănunchiată îarași intr-o eleganta ediție con 
tinînd scrieri de critică literară și social-politice. O ediție cu
prinzătoare, nu și exhaustivă, renunțîndu-se la unele _ articole, 
cum ar fi acela (O lunecare periculoasa) de polemica cu Al 
Vlahuță, în chestiunea „artei pentru arta , și fund, antologat 
în schimb studii și articole cum sînt „Goana ... vieții , 1. E. 
Caragiale, Ghcrea și „Junimea", înaintașii lui Eminescu, ne
selecționate în culegerile anterioare (de după 23 August) Au 
rămas, de asemenea, neîncorporate o serie de materiale so
ciologice, politice sau pe teme economico-agrare. Textele sînt 
acompaniate de judicioase note și comentarii, din care atitu
dinea lui Rion, evoluția și contradicțiile criticului reies cu 
destulă limpezime Dintre toate contribuțiile lui Victor Viși- 
nescu tabelul cronologic mi se pare, îndeosebi, demn de luat 
în seamă. Față de biografiile întocmite de mai vechi cercetă
tori. silit operate aici rectificări și precizări, pe baza unor 
surse inedite, depistate în urma unei tenace investigații care 
nu s-a sfiit să folosească. în afara documentelor de prin arhi
ve, și mărturii orale. Informat și riguros, nu însă fără, unele 
mici scăpări, studiul introductiv nu prea cucerește prin stil, 
net neologistic, oarecum crispat, cu improprietăți de expri
mare și, în genere, cum am spus, neatașant. Oricum, el reu
șește să dea contur unei imagini cît mai corecte a militantu
lui; și publicistului socialist Raicu Ionescu-Rion

Surprinzător de matur pentru vîrsta Iui, de 
zece ani, Raicu Ionescu-Rion își face un debut 
paginile revistei „Școala nouă" (1899). Primelor 
concepute în spiritul campaniilor susținute de 
nul", le vor urma alte colaborări^ semnate ou . 
Rion sau V. Rion, Noir, Th. Bulgarul sau Bulgarul, Paul For- 
tună. Gr. Mirea (care nu apare în ed. Vișinescu) la publicații 
cum' sînt „Critica socială", „Munca", „Evenimentul", „Eveni
mentul literar". încă de la început apare evidentă preocupa
rea lui Ionsecu-Rion de a-și elucida, de a aprofunda tezele 
fundamentale ale marxismului, pe care le și propagă, de alt
fel, cu multă ardoare. Tînărul și intransigentul adept al miș
cării socialiste se dovedea de la început un temperament 
impulsiv, un spirit acut și bătăios, foarte la largul său în 
polemica de idei — rigidă adeseori, cu inevitabile confuzii și 
spectaculoase excese. Rion, care dezavuează idealismul social 
sau pe cel filosofic, asimila, de fapt, întreaga filosofie pre- 
marxistă aceleia idealiste. înarmat cu ideile materialismului 
istoric, el avea să combată, mai vehement ori numai persi
flant, școli și curente precum darwinismul social, organicismul 
sociologic al lui Spencer, școala criminologică pozitivistă ita
liană, anarhismul.

Cu apariția, în „Evenimentul" (1893), a primului său articol 
de literatură, Gherea și „Junimea", se deschide cea de-a doua 
etapă a activității lui Raicu Ionescu-Rion, sub semnul școlii 
critice a „Contemporanului". Deși atît de tînăr, criticul era 
un om instruit. Cunoștea estetica lui Schopenhauer și aceea 
a lui Vischer, la fel studiile democraților revoluționari ruși, 
după cum nu i-au rămas străini, dintre criticii și esteticienii 
apuseni, Taine și Brandes, Mehring și Nordau, Guyau, Ribot 
și Paulhan. Teza de bază de la care purcede Rion privește 
condiționarea socială —• mediată — a artei. Discipol al lui 
Gherea și al criticii lui sociologice, el își depășește uneori 
maestrul .insistînd mai mult, de pildă, asupra caracterului de 
clasă al literaturii. Criticul profesează așadar, nu fără alune
cări în sociologism, o estetică deterministă. El militează 
pentru o artă împlîntată adînc în realitate, care să exprime 
idealurile, suferințele și nădejdile celor m.ulți („fondul lite
raturii adevărat e altruismul"). Cu o astfel de concepție, lo- 
nescu-Rion intră bineînțeles în conflict, violent șl ireconci
liabil, cu adepții „esteticii pure". A fost un adversar, adesea 
pătimaș și incomprehensiv, al „Junimii". Interesant e totuși 
că, prin Gherea, Rion își însușise și el teoria maioresciană a 
„formelor fără fond". Războindu-se cu doctrina „artei pentru 
artă", criticul îi opune, tranșant, un alt tip de artă, altruistă, 
arta. pentru om, socială („arta modernă trebuie să devină so
cială"). și revoluționară, arta cu tendință — mai mult sau mai 
puțin implicită, — a cărei înaltă menire ar fi angajarea totală 
în slujba unui ideal pe măsura intereselor majore ale socie
tății. E crezul literar pe care Raicu Ionescu-Rion îl susține, 
cu o fervoare învecinată uneori cu fanatismul.

Opera,, scrutată din unghi biografic, sau sociologic (înain
tașii lui Eminescu), sau, în fine, psihologic (Eminescu și Le- 
nau — unul dintre primele studii comparatiste la noi, Dragos
tea trecutului. Din psihologia socială) este evaluată prin pris
ma funcției ei educative și de cunoaștere. într-o astfel de 
operă, „realistă" sau „naturalistă" (termeni confundați în epo
că), fie drama, fie romanul social, firește că individualismul 
ori pesimismul nu ar avea ce căuta. Intoleranța lui Rion față 
de asemenea manifestări e mai mult decît principială, aproape 

. organică 1 In același timp, artiștii care nu fac altceva decît 
sa-și deplmga propria lor „mizerie psihologică" aduc după 
Ionescu-Rion, doar deservicii literaturii. Criticul îi poreclește, 
disprețuitor și stîngaci ; „artiștii-muște". Chiar și Caragiale’ 
care deschisese pe atunci o berărie, este osîndit cu strășnicie 
pentru această dezertare a. lui de la ceea ce Rion numea „da
toria sociala" a artei. Dacă însă pentru marele scriitor criticul 
nu-și ascunde simpatia, în schimb față de V. Alecsandri este 
pe cit de ireverențios, pe atîta de nedrept. Nu e. de altminteri Slincnil'f) Dinonofn ___ i . ... - _ ’

mare
ce

singura judecată 
jiRjicți nu a 
nirea literară

greșită 
:pus prea 

și, ceea

acestui
Preț 

pare

nici optspre- 
intempestiv în 
două articole, 
„Contempora- 
pseudonimele

critic frondeur. 
nici pe moște- 

mai surprinzător,•___ , ’------------. v. mai sui ui iiizaiui,
ignora sau desconsidera chiar și pe scriitorii pașoptiști. E 
drept ca în studiul înaintașii lui Eminescu o atare opinie este 
revizuita.

Față de literatura modernistă, în general, reacția criticu
lui nu e numai de neînțelegere, uneori totală, alteori parțială, 
dar de iritare, de indignare, uneori de dezgust. Cu aceste sim
țăminte parcurge operele unor Baudelaire, Verlaine, Rollinat 
ș.a., iar de la noi un roman ca Thalassa al lui AI. Macedonski 
(v. articolul Domnia cuvîntului). Decadentismul, prin care de
semna întreaga poezie franceză de la Baudelaire, este pus 
sub oprobriu de către Rion care, cu o intuiție altminteri justă 
și acută, îl deduce din romantism. Curente ca parnasianismul 
și simbolismul sînt încriminate pentru delictul de antirealism, 
prin care sînt. . subînțelese formalismul, egocentrismul, 
amoralismul, misticismul. E adevărat, poezia lui Eminescu e 
prețuită la un moment dat pentru frumusețea formei (ritm, 
riină, imagine), însă criticul se arată mai sensibil în primul 
rînd la latura ei protestatară, «ie revoltă si critică socială. 
Nu - ■
a'utor 
port . ________ __ _
pinat cu satisfacție și oferit drept pildă ( Un prieten poet). 
Mai puțin înclinat spre analiză, Raicu Ionescu-Rion a prac
ticat cu preponderentă o critică' de conținut. E, de fapt, mai 
curînd o critică de idei, cu temeiuri etice si sociologice, dez
văluind o vocație de mentor literar și. posibil, de ideolog.

De parcă ar fi fost zorit de presimțirea sfîrșitului, Rion 
scria cu frenezie, au o precipitare chiar și o febrilitate care 
dau stilului "

e, deci, cîtuși de puțin surprinzător 
de poezie socială rezistentă doar 

tematic, precum N. Beldiceanu, este

că un 
sub ra- 

întîm-

său o stare de permanentă tensiune.
Florin FAIFER

Ionescu-Rion, Arta revoluționară. Studiu intro- 
ales și stabilit ,tabel cronologic, note și biblio-
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/A nconjurat de numeroși prie
teni, descipoli ardenți și 
simpatizanți care vedeau 
in el o personalitate cu to

tul ieșită din comun și un om 
de mare farmec, Gherea n-a a- 
vut norocul de a-și fi aflat prin
tre ei și memorialistul pe care 
îl merita. Puținele pagini din ca
re răsare imaginea vie a omului 
sînt tot cele autobiografice: cu
noscutele Amintiri din trecutul depărtat, la care se adaugă acum 
scrisorile, adunate intr-un volum 
de Corespondență, parțial inedi
tă (o ediție îngrijită de Ion Ar
deleana și Nicolae Sorin, Bucu
rești, Minerva, 1972],

Cum apare Gherea în scrisori ? 
La 20 de ani, cînd poartă o bo
gată corespondență cu dr. N. 
Russel, „bărbosul, nihilist" era 
un sentimental. O scrisoare a 
prietenului său, căruia i se a- 
dresează „scumpul iubitul meu 
John", îl face să lăcrimeze — 
mărturisește el cu teama că i se 
va reproșa din nou „excesul de 
sentimentalism". E îndrăgostit 
de Sofia, o prezintă cu multă 
căldură familiei Russel, apoi se 
scuză, parcă, pentru tonul exal
tat : „Dragă Ion, să ceri unui om 
care iubește să nu idealizeze pu
țin pe omul care-i este drag în
seamnă să ceri unei păsări să 
zboare fără aripi, unui om lipsit 
de picioare să alerge...“ Sofia 
soția lui („doamna mea" o nu
mește Gherea), are 16 ani și e 
gata oricînd să „meargă pe jos 
cu mine". Trăiesc amîndoi într-o 
sărăcie totală, pe care o descrie, 
lamentîndu-se și cerînd ajutorul 
prietenilor, fără a-și pierde în
să, umorul: „In ce privește vii
torul, nu se vede nimic la ori
zont și pe deasupra avem obi
ceiul prostesc de a mînca în fie
care zi".

Cum îl cunoaștem și din scrie
rile sale politice și de critică li
terară, Gherea avea un tempera
ment de luptător. Scrie scrisori 
disperate, pare mereu în pragul 
unei capitulări definitive, e ob
sedat, mai ales, de o „nereușită 
morală", dar nu se dă bătut. Ca
racteristica sa, după cum se au
todefinește într-o excepțională 
scrisoare către Paul Zarifopol, 
ginerele său, este capacitatea de 
a face „tururi de forță" — mari 
demonstrații de energie și dîrze- 
nie pentru a realiza ceva, înfrun- 
tînd vitregia împrejurărilor. Din 
spectaculoasa sa biografie, per
formanța cu care se mîndrește 
cel mai mult este „literatura" pe 
care a scris-o în condiții aproape 
imposibile: „făcând pe cîr-
ciumarul 24 de ore pe zi, în a- 
gitația și zgomotul infernal al 
gării, avînd casa plină de refu- 
giați înconjurat de spioni... 
supravegheat de poliția română, 
avînd toată grija și neca
zurile multiple ale luptei socia
liste române, a scrie, a face li- 
literatură în condițiunile acestea 
e un tour de force de care ar fi 
minări însuși celebrii acrobați 
frații Zengano". Mărturisirile a- 
cestea sînt de prin 1902. Gherea 
pare, ca de obicei, cu totul des
curajat, silit de bătrînețe să a- 
bandoneze : „Unul din marile
neajunsuri ale unei vieți duse în 
tururi de forță e că obicinuin- 
du-te cu ele nu mai poți trăi li
niștit viața obicinuită. Acest ne
ajuns îl simți mai ales cînd în
cepi să îmbătrînești: viața liniș
tită nu mai poți s-o duci, că 
nu ești obicinuit cu ea, tururi 
de forță nu mai poți face, că 
nu mai ai destulă elasticitate 
sufletească și corporală și riști 
să-ți mai rupi gîtul sau ești stri
vit". Dar, din nou, resemnarea 
e aparentă și falsul bătrîn va 
face peste cîțiva ani, în ciuda 
agravării bolii, un nou „tur de 
forță", scriind Neoiobăgia, una 
din cărțile sale fundamentale.

Mare luptător politic, Gherea a 
evitat, totuși, funcțiile de con
ducere și sarcinile organizato
rice. Militantismul și intransi
gența sa s-au manifestat, îna
inte de toate, pe tărîmul ide
ilor, la masa de scris. Somat de

G. Ibrăileanu să arbitreze dis
putele politice din presă, el replica într-o scrisoare deschisă 
(1909): „Am fost menit, așa cum 
m-a lăsat Dumnezeu, să fiu un 
om de carte, un cercetător, și 
— dacă nu m-aș teme de un 
termen prea îndrăzneț — un 
semănător de idei. Adversitățile 
soartei însă și o viață extrem 
de grea mi-au pus piedice in
surmontabile în drumul acesta. 
Ce-am scris sînt numai sfărî- 
mături de ceea ce ar fi trebuit 
și aș fi putut să scriu. Sînt deci 
numai scriitor „cercetător". In 
perioada unor confruntări dure 
cu poporanista, — minune! 
relațiiile particulare cu C. Stere 
sau Ibrăileanu rămîn cordiale, 
fără nici o urma a încordării 
polemice — semn de autentic 
spirit intelectual.

Cu toată volubilitatea șt verva 
propagatorului de idei, întîlnite 
acum și sub forma lor epistolară, 
Gherea scria greu, chinuit de 
insomnii și de boală : „Sînt bol
nav de o neurastenie feroce, in
cit de multe ori stau . ceasuri 
întregi cu condeiul în mină fără 
să pot scrie un rînd" (către G. 
Ibrăileanu, 1905), „.. .de îndată 
ce încep să scriu — încetez de 
a mai dormi, și cum încetez să 
dorm — nu mai pot lucra... 
(către Roza Plehanov, 1907). E 
sătul și el de propriile „indispo
ziții de cucoană nevricoasă", 
dar, ca totdeauna, face haz de 
necaz: „La Paris, profesorul 
Briso — un mare savant și ma
re medic — mi-a spus că, chipu
rile,neurastenia trece numaidecît 
o dată cu bătrînețea. Eu nu l-am 
crezut, acum însă văd că a a- 
vut dreptate. (..) Printre altele, 
e și de înțeles: trece viața, tre
ce și neurastenia, iar dacă omul 
moare, nici urmă de neuraste
nie nu rămîne. Mare savant a 
fost Briso". (către Korolenko, 
1912).

Dobrogeanu-Gherea a fost un 
om bun și generos. Caracteri
zarea revine, monotonă și ener
vantă, în toate amintirile celor 
care l-au cunoscut și nu lipseș
te nici în scrisori. Cei care îi 
cer vreun ajutor, mai ales bă
nesc, îi reamintesc de reputația 
sa, de „sfinte, dumitale bunătate 
proverbială" și, evident, ea nu 
trebuie dezmințită prîntr-o ati
tudine mai indiferentă față de 
noul solicitant. Prin vulgarizare, 
imaginea omului bun, în sens fi- 
lantropic-sentimental, riscă seb

denatureze portretul său infinit 
mai complex. Gherea însuși pare 
iritat de această bunătate, cînd 
îi scrie, cu reproș, fiicei sale, 
Ștefania: .Draga mea, ai moște
nit de la mine, împreună cu 
bunătatea nerațională și porni
rea de a te acuza singură, de a 
găsi că în toate numai tu ești 
vinovată. Această pornire de 
autoacuzare a fost periculoasă 
pentru mine, care am fost un om 
puternic și rezistent, dar pentru 
tine, draga mea!“ In scrisorile 
de familie (republicate după re
vista Manuscriptum), „omul pu
ternic și rezistent" se arată un 
soț la fel de tandru ca în tine
rețe (în 1916, bătrînul cu barba 
albă ca a lui Gala Galaction îi 
scria soției „Scumpa mea, dra
ga mea, iubita mea Sofia...“) 
și un părinte iubitor, chinuit de
dorul și grija copiilor. Din El
veția, în timpul primului răz
boi mondial, mesajele sale de 
dragoste și îngrijorare sînt tul
burătoare : „... am găsit aici 
cîțiva prieteni și aice n-ar fi 
rău, dar grija și preocupare^ 
mare de voi toți, de țară, dorul 
meu fierbinte de voi e prea ma
re ca să mă pot liniști aici. (...) 
.. .trăiesc prin voi, pentru voi și 
totdeauna cu gîndul la voi".

In momentele de destindere, 
umorul lui Gherea e molipsitor. 
La sărbătorirea întoarcerii în 
țară a lui C. Racovski compune 
un original și amuzant Menu, 
din care nu lipsesc „icre boie
rești la teasc socialist", „sardele 
proletare", „ridichi roșii revolu
ționare", „salată de principii" 
ș.a. Finețea ironiei și a umorului 
său e prezentă, mai cu seamă, în 
scrisorile către prietenii apro- 
piați. Sînt cunoscute, din publi
cări parțiale anterioare, pasajele 
din scrisoarea către Ștefania și 
Paul Zarifopol despre vizita du
celui rus Vladimir sau comen
tariile pline de haz despre o lege 
a divorțului, dintr-o scrisoare, 
reprodusă integral de G- Călines- 
cu în Istoria literaturii române.
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Dar adevăratele pagini de litera- 
tură epistolară se află în corespon
dența, și ea cunoscută, cu I. L. 
Caragiale. Inspirat și de scriso
rile marelui său prieten, Gherea 
face aici risipă de vervă, ironie 
și tachinărie amicală, cîteva 
pagini demne de celebrul „an- 
drisant" din Berlin. Nu e greu 1 
de închipuit șocul resimțit de 
critic la moartea lui Caragiale. 
In scrisoarea către V. G. Koro- 
lenco — mărturie impresionantă 
despre Caragiale — omul —, pe 
lingă accentele durerii persona
le, mai este de observat că în
țelegerea valorii excepționale a 
operei lui Caragiale e superioară 
celei arătate în studiile critice 
din tinerețe: „Pentru țara asta 
este o pierdere imensă, ireme
diabilă. De asemenea, și pentru 
mine personal această pierdere 
este îngrozitoare. Nu pot să-mi
revin nici pînă acum. A fost 
cea mai luminată minte și cel
mai mare talent al României. 
Din punct de vedere al talen
tului el se află la nivelul lui 
Gogol; dar din punct de vedere ,x.
al orizontului ■' intelectual, al 
minții luminate, e mult superi
or lui. Eu am avut ocazia să 
stau cu Caragiale la un pahar 
de vin zile și nopți întregi (Prin
tre altele, de băut a băut numai 
el singur). Și așa zile și nopți 
în șir Caragiale vorbea, vorbea 
necontenit, fără încetare și tot
ce spunea, inclusiv paradoxu
rile și prostiile, era neobișnuit
de frumos și purta amprenta u- 
nei inteligențe neobișnuite; a
fost orbitor și strălucitor, neo
bișnuit de spiritual. Caragiale 
este cel mai mare om, după in
teligență, singurul supraom pe 
care am avut ocazia să-l întâl
nesc vreodată în viață". Peste
opt ani, Gherea avea să-și urme
ze prietenul, scăpînd definitiv 
de neurastenie, după cum îi pre
zisese medicul parizian.
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Ori de cite ori se aduce în discuție, în împrejurări diferite, problema raporturilor dintre scriitori și societate, se verifică, de fiece dată, un adevăr recunoscut cu satisfacție de către posteritate. In epocile cele mai frămîntate, în anii de cumpănă, cînd s-a luptat pentru existența individualității noastre naționale, cînd s-au așezat temeliile statului, cînd s-au fixat datele fundamentale ale culturii noastre originale, scriitorii au fost de față prin rîvna cetă-țenească și fapta lor artistică.„Ostași ai propășirii11, cum 'le-a plăcut să se numească, ei au înțeles, în deplină consonanță cu nevoile istorice obiective, să fie, în fiecare moment al activității lor, factorii prin care se încheagă și se menține trează conștiința unității și solidarității celor mulți. O activitate bogată și complexă, în care patriotismul și democratismul s-au dovedit a fi îndemnuri puternice, nu numai pentru o acțiune directă în viața politică și socială, ci și pentru o alta mediată prin literatură, o literatură militantă, cu finalitate practică, expresia unei 'er me atitudini civice și mărturia comunității desăvîr- jite între năzuințele creatorilor și progresul patriei.Revoluția din 1848 a fost unul din marile acte ale storiei naționale, care a eunoscut, în conștiința scrii- orilor timpului, o largă reprezentare, determinîndu-i ;ă-și întoarcă, spre cauza ei, toate îndrumările și speranțele și să-șj servească pilduitor poporul, ca cetățeni și ca artiști.Spiritual, scriitorii moldoveni — pentru că, spre aceș- ia, ne întoarcem cu prilejul acestui martie sărbăto- esc, sînt cu toții „părtași11 ai generației de la 1848. timpurii și hotărâtoare experiențe ale vieții îi pregătesc ă se încadreze în practica istorică vie și să-și facă din iecare zi a existenței lor un exemplu de dăruire de ine. Copii fiind, în verile petrecute la țară, prin to- ■arășii de joacă, feciori de țărani, ei descoperă ade- ărurile vieții satelor românești, suferințele „robilor egri“ și ale „șerbilor albi11, dobîndind, de pe acum, un uternio sentiment al diferențelor sociale. De vreme și, a început, tot pe această cale, ei vin în contact cu po- eștile, cîntecele și doinele poporului, a căror valoare dorică și neasemuită frumusețe vor ști să le prețuiască i să le valorifice mai tîrziu. Alte experiențe funda- rentale, care adaogă noi caracteristici expresive la nitatea personalității lor, le cîștigă în anii școlarității, ind, cu dascăli vestiți sau singuri, prin lecturi întinse, flă tot mai multe despre trecutul eroic al poporului >r și se pătrund de dragoste pentru istoria românilor e pretutindeni. Anii de studii în străinătate între- esc formația intelectuală și pregătirea lor politică. In ranța, Germania și Italia, cu o curiozitate care pre- riește noutatea și schimbarea, ascultă lecțiile unor estiți istorici, filozofi și pedagogi, citesc, cu interes aplecare sufletească, literatură, cercetează biblioteci arhive și își însușesc idei, care vor spori, cu fecundate, bunurile dobândite. Participarea la ședințele so- etăților literare și revoluționare, prieteniile cu munte- ii și ardelenii, căutați totdeauna cu un înfrigurat „dor s împrietenire11, călătoriile făcute prin țară, colaborarea i periodicele timpului, atingerile pline de urmări as- re cu „strîmbătățile nepravnice11, amestecul 'lor permanent în „lucrări răzvrătitoare asupra cârmuirii11, fac i actul lor de opțiune să se producă definitiv și fără itîrziere. Luînd lucid cunoștință de evenimentele din Ut, ei coboară, minați de o imensă iubire de țară și ; oameni, în mijlocul mulțimilor și intră în lupta mtru realizarea „dorințelor și trebuințelor obștiei ro- ânești11, voind să „mîntuiască poporul prin popor11. Jentru noi, scria Alecsandri, mărturisind crezul civicgenerației sale, lupta era viața ; a scrie, a vorbi, a era, era viața noastră. Așa înțelegeam noi fericirea, iciodată n-am știut ce va să zică descurajarea, n-am iut ce este osteneală11.Au făcut-o, cheltuindu-și nesăbuit pasiunea, elanul, ața, mînați pe drumul destinului lor nu doar de bătă- ; inimii. Temperamente arzătoare, ca M. Kogălniceanu Al. Russo, sau firi potolite ca Negruzzi, C. Negri, V. lecsandri, ei și-au controlat, cu toții, cu cenzura infectului, sentimentele și atitudinile, exteriorizîndu-le cu îperioară decență și sobrietate. Pe de altă parte, ne- iile imediate ale epocii și aspirațiile legitime ale popo- ilui lor vitregit de soartă, i-au obligat să-și cerceteze, . riguroasă disciplină, actele și să-și întemeieze ideile acțiunile pe datele realității. Această permanentă in- irație din realitatea faptelor, această conștientă „su- inere la obiect11 adaogă ființei lor morale o dominantă

C. Negruzzi
Declarația emigranților moldoveni din noiembrie 1848 în care se disting numele 
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serioase dacade distinctă particularitate. Activitatea lor cetățenească ne oferă exemplul unui „stil al participării la istorie11, cum atît de bine s-a spus. Scrisul lor, în ansamblul lui, mărturisește și el, pentru aceleași motive, un stil propriu de „însușire artistică11 a realității.Participarea la evenimentele anului 1848, ca organizatori și conducători ai acestora, 'este rodul originalei lor întocmiri umane, inteligenței lor întinse, Imaginației lor creatoare, pregătirii lor temeinice, spiritului lor ordonat și practic. Niu stăruim asupra acestei contribuții în amănuntele ei. Rolul jucat de Kogălniceanu, Russo, Alecsandri, C, Negri, D. Ralet, G. Sion și alții, în desfășurarea revoluției, care avea să schimbe, prin urmările ei tîrzai, fața zbuciumatei lumi românești, este astăzi, datorită unor temeinice studii de specialitate, bine cunoscută și, după cuviință, apreciată. Un singur lucru am voi să-1 subliniem, fie și cu riscul repetiției. Datorită prezenței acestor oameni în fruntea evenimentelor din Moldova aniului 1848, datorită, mai ales, a ceea ce ei au gîndit și au scris, cînd, în drumul exilului, poposesc la Brașov și Cernăuți și redactează ca „mădulari ai comitetului ales de obște pentru redacția cererilor sale11, protestații „In numele Moldovei, al omenirii și al lui Dumnezeu11, proiecte de constituții pentru „România Unită11, documente, amănunțind pe puncte, „dorințele partidei naționale" și „principii pentru reformarea patriei11, cînd, la Paris, Constantinopol și Londra, pregătesc, prin faptă și scris, triumful „revoluției viitoare11, în care nu încetează o clipă să creadă, revoluția românească s-a impus în conștiința posterității drept un produs al necesităților și posibilităților noastre, drept un act sintetic, cuprinzînd în conținutul și semnificațiile lui, cele „18 veacuri de trudă, de suferințe și de lucrare a poporului român asupra lui însuși11.Pentru ei înșiși nu și-au revendicat niei un grăunte de glorie. Au fost tot timpul convinși, cum convins era și revoluționarul Nicolae Bălcescu, că „organizatorul și cugetătorul revoluției a fost națiunea11. Făptura lor umană se întregește, exemplar, și cu această prețioasă înșu- șire a modestiei.Scrisul lor este în întregime un aspect al luptei politice, o întregire a ei. Această apreciere apare deplin justificată și atunci cînd luăm în considerare lucrările cu caracter ideologic, care conțin explicit formulate enunțuri teoretice, și atunci cînd le judecăm pe cele de ficțiune, în care reflexele literare ale evenimentelor istorice pot fi prețuite după puterea lor de a fi biruit timpul.Sferele de viață intelectuală, în care scriitorii noștri patruzecioptiști s-au manifestat ca formulatori de idei sînt numeroase. Pe cea a istoriei și-a ales-o, nu la întîmplare, M. Kogălniceanu. Intemeindu-și lucrarea pe o concepție nouă și democratică, care descoperea în popor, făuritorul bunurilor materiale și spirituale, sin- 'gurul obiect de studiu eficient, și pe o metodă la •fel de nouă, cu repercusiuni adînci asupra revoluției moderne a istoriografiei românești, el a demonstrat că lupta pentru constituirea națiunii române, pentru eliberare socială, pentru unire — obiectivele majore ale revoluției — trebuie să se sprijine pe conștiința originii, a individualității distincte a poporului, a trecutului său istoric.Pentru aceleași motive, alții,Alecsandri, și-au îndreptat interesul spre Iară, care servea, în același mod optim, nească. „Poezia poporală trebuie să
cal Negruzzi, Russo, creația popu- cauza româ- fie, declara

Alecu Russo, obiectul studiilor noastre vrem să aflăm cine am fost și cine sîntem11. Apreciat sub întreita lui valoare, de document istoric, social și artistic, folclorul este descoperit și popularizat prin culegeri, este cei-cetat prin temeinice studii teoretice, este tradus de către „oficianții11 universalității noastre în limbi străine, este, în sfîrșit, valorificat creator în literatura scrisă. Orientarea spre poezia populară îmbracă, în general, un caracter normativ, impunîndu-se în conștiința epocii drept un program de activitate.Operă de cercetare științifică au făcut, cu toții, și în domeniul limbii. Intrați în „războiul limbilor11, cu gîn- dul de a apăra „proprietatea sfîntă a unei nații11, ei au intervenit statornic pentru fixarea limbii literare, pentru stabilirea normelor unice, gramaticale, lexicale și ortografice, pentru înălțarea și împodobirea ei, în conformitate cu idealurile lor democratice și cu spiritul popular și istoric național de care erau animați în toate manifestările lor intelectuale.O concretizare a potențialului lor de gîndire teoretică și de aplicare practică o descoperim, în sfîrșit, în domeniul teoriei literare. Fără a fi ou toții ceea ce, în mod obișnuit, se numește un teoretician, ei și-au urmărit cu spirit lucid propria lor operă literară, au meditat pe marginea procesului de elaborare artistică a contemporanilor lor și, generalizîndu-și observațiile, prin aplicarea lor la fenomenul literar românesc, și-au închegat o ideologie literară comprehensivă și unitară, rezultatul unei limpezi și superioare concepții despre artă.Rare ori s-a afirmat o legătură atât de organică, o identitate atît de perfectă între am și idei ca în cazul scriitorilor patruzecioptiști. Pentru acești militanți pa- trioți, care au manifestat tot timpul o imperioasă nevoie de acțiune, ideile, comunicate în fiecare din acest domeniu de activitate, nu au o valoare abstractă, „în sine11. Produs expresiv a'l structurilor lor spirituale și al unor condiții sociale și politice determinate, gândirea lor teoretică impune prin sensul luptător care, din capul locului, i-a fost imprimat. Ideile lor care scînteiază de înțelegerea trăită a fenomenelor istorice ale epocii au fost ,toate, datorită participării vii și multiple a autorilor lor la viața contemporană, adevărate idei forță, mobilizatoare la luptă și biruință. Rațiunea și înălțimea lor nu pot fi spreciiate în afara acestei finalități practice și imediate, rostul ultim al unei munci așezate în slujba progresului.Nu alta este semnificația literaturii de ficțiune realizată de aceiași scriitori. Fiecare din ei a scris opere, în care epoca și idealurile ei se proiectează în imagini durabile, care-i individualizează ca poeți, prozatori și dramaturgi, ce și-au făcut din scrisul lor artistic conștiința colectivității românești. Convingerea care prezidează realizarea acestor opere este una, singură, mărturisită, cu exemplară însuflețire, de Alecsandri : poate servi patria pe toate cîmpurile, și 
literaturii, ca și în luptele parlamentare sau în posturi ale statului11. „Comme noblesse, talent scria același Alecsandri, comentîndu-și febrila ' „Ca

cea „un peom își 
cimpul diferite oblige11, activitate scriitoricească din perioada anului 1850. și noblețea, talentul crează îndatoriri11. In această laconică dar cuprinzătoare, formulă sînt sintetizate programul, acțiunea și răspunderile scriitorilor vremii sale, artiști-cetățeni, solidarizați cu destinele obștei.Cînd revoluția de la 1848 devine tema literară rilor lor, caracterul militant, agitatoric, apare și tărît subliniat. înflăcărată poezie Deșteptarea 
niei a lui Alecsandri, ca și piesa acestuia Nunta țără
nească, jucată pe „vulcanul11 evenimentelor, violentele pamflete Noul acatist al marelui voievod Mihail Grigoriu și Carte a fostului rege Ludvig Filip către încă fiindul 
domn M. Sturza, ale lui Kogălniceau, cîteva din scrisorile lui Negruzzi, realizate pentru a-și mărturisi, și în acest fel, convingerea că „sosită e vremea emancipației popoarelor și a națiilor11, poemul-manifest Cîntarea Ro
mâniei al lui Al. Russo, „minunea11 creației sale artistice și a întregii literaturi patruzecioptiste, toate, și încă multe altele, oglindesc grija autorilor lor de a fi „țării de folos11, dezvăluind cititorilor, prin înțelesurile conținutului și calitatea pilduitoare a formei, sufletele înalte și penele lor măiestre. Literatura lor este una dintre acelea care, departe de a fi o reproducere simplistă a evenimentului, reușește, prin concilierea ocazionalului cu universalul, să intuiască semnificația generală a faptelor și să înfrunte timpul prin valori atingătoare de frumusețe artistică.Lecția scriitorilor revoluției nu este, așa dar, mică în rosturile ei instructive și educative. Să ne-o însușim cu convingerea că sensul ei mărturisește o etică artistică și umană, care este și a noastră.

a scirie- mai ho-
Româ-



Din istoricul pinacotecii ieșene (IV)

VELAZQUEZ, CARLO DOLCE,
VERONESE, BASSANO, VAN

DYCK etc.-114150 lei
Claudiu PARADAIS

Preocupat în permanență de problema întemeierii 
muzeului și de îmbogățirea fondului artistic al acestu
ia, V. Alexandrescu Urechiă își amintește __  după cum
rezultă dintr-o adresă înaintată de el Ministerului In
strucțiunii, la 21 iulie 1860 — că „D.C. Negri, agentul 
nostru la Constantinopol", i-a mărturisit cîndva „... do
rința de a dărui muzeului de pictură, frumoasa sa ga
lerie ce o ține în Iași, deîndată ce un asemenea mu
zeu s-ar forma". Or, cum bugetul pentru înființarea mu
zeului fusese votat de Adunarea legislativă încă de pe 
data de 30 iunie a aceluiași an, V. Alexandrescu — 
Urechiă sugerează ministerului... „a se vesti d. Negri, 
spre a D-lui știință, pentru cazul cînd ar fi rămas, 
cum nu poate fi îndoială, în aceeași patriotică bună- 
voință,." că „a sosit momentul prielnic"... „de a con
tribui cu partea cea mai însemnată la ridicarea tem 
plului artelor întiia dată în patrie".

La începutul anului următor, venind la Iași, Costa- 
che Negri consimte să-și cedeze „vremelnicește" colec
ția compusă din 39 de tablouri italiene, franceze, fla
mande, olandeze, spaniole și cehe, multe dintre ele fiind a- 
tribuite unor celebri maeștri europeni, ca Veronese, 
Tintoretto, Velazquez, Van Dyck, Salvator Rosa, Nico
las Poussin ș.a. Împuternicit de Costache Negri, Gheor- 
ghe Panaiteanu ridică cele 39 de tablouri — pe care 
posesorul lor le încredințase spre păstrare profesorului 
universitar Nicolae lonescu — aducindu-le la muzeu 
in ziua de 7 aprilie 1861.

Colecția lui Costache Negri a rămas „vremelnicește" 
la muzeu pînă în anul 1874, cînd a fost încorporată 
definitiv în patrimoniul instituției...

Îndelungatele tratative, soldate în cele din urmă cu 
achiziționarea tablourilor de către stat, au fost provo
cate, la 29 iulie 1871, de însuși proprietarul lor, care, 
aflindu-se într-o discretă jenă financiară, îi trimite o 
scrisoare din Tîrgul Ocna lui Gheorghe Panaiteanu, 
prin care îi face cunoscut că a ,,... însărcinat pe gi
nerele său, Ștefan Sturza, a lua, spre a i le trimite, ta
blourile ce s-au depositat de către d-l Nicolae lonescu 
în Academia de pictură". Alarmat, Gheorghe Panai
teanu pleacă la București pentru a trata cu generalul 
Christian Tell — ministrul Instrucțiunii Publice — po
sibilitatea achiziționării lor de către stat. Ministrul îi 
încredințează lui Panaiteanu misiunea de a negocia 
tranzacția direct cu Negri, recomandîndu-i totodată ca 
evaluarea colecției să se facă mai multe în funcție de 
„starea financiară a țării" decît potrivit cu valoarea 
reală a operelor în cauză. La 26 septembrie 1871 Pa
naiteanu telegrafiază din București la Tîrgul Ocna, ru- 
gîndu-l pe C. Negri să-i comunice „... grdbnic prețul 
tablourilor.. depositate, la Iași, insă combinat după 
starea financiară a țării, spre a stărui în persoană pen
tru a lor cumpărare". Abia peste o săptămînă __ la 3
octombrie 1871 — Costache Negri răspunde din Tîrgul 
Ocna, tot telegrafic: „Azi sosit acasă; mă grăbesc a 
vă răspunde ca Dvs. să prețuiți tablourile". Cunoscînd 
valoarea reală a tablourilor, dar și starea financiară a 
țării, Gheorghe Panaiteanu încearcă să iasă din dilemă, 
telegrafiindu-i din nou lui Negri: „Tablourile sunt
neprețuite. Sunt pus între Scyla și Caribda, între cio
can și nicovală. Din respect pentru artă și românism 
nu cutez a le prețui, singur. Rog scoteți-mă din am- 
bara și decideți singur prețul prin telegramă". Dar 
Costache Negri, omul despre care el însuși afirmase că 
are o răbdare „de cămilă", răspunde scurt și tenace : 
„Vă rog prețuiți dvs. însuși sau cu alți artiști tablou
rile, ca uniia ce sunteți competenți în asemenea afa
ceri !“.

Neavînd încotro, Gheorghe Panaiteanu se reîntoarce 
la Iași pentru a proceda, împreună cu Gheorghe Și- 
ller, ia evaluarea colecției. Operația de „prețăluire" se 
încheie la 24 octombrie 1871, întocmindu-se un catalog 
al „Tablourilor d-sale d-lui Costache Negri, pe care a 
bine-voit a le depune la Pinacoteca Națională din Iași 
(în 7 aprilie 1861) cu scopul sublim de a se folosi de 
ele atît publicul, cît și elevii școalei ieșane de Belle- 
Arte. Primind „lista de dimensii și prețeluire" cu men
țiunea că evaluarea tablourilor s-a făcut „după starea 
actuală a țârei", la 28 februarie 1872 — lui Gheorghe 
Panaiteanu : „Am văzut prețeluirea ce ați bine-voit a 
face de cele 39 tablouri a mele, depositate la Școala 
de Arte de către d-l Nicolae lonescu, prețeluire ce văd 
că se suie la suma de 114.150 lei. Nu am de zis ni
mic în contra ei. Dar să facem în treacăt o mică di- 
seratație academică cu Domnia-Voastră, pictor care ați 
văzut toate galeriile cele mai însemnate și cu d-l Și- 
ller, care a fost 15 ani în Italia și la școala vesti
tului Schiavoni. Această disertație numai pentru amo
rul artei și artiștilor ce urmează:

Credeți că un Velazquez (Muzica), un Carlo Dolce 
(Beatrice), un Paolo Veronese (Marte și Venera), un 
Bourguignon (Bătălia), un Bassano (Vendemia = Cule
sul viei), fără a mai prune în rînd pe Van Dyck (Ma
dona) și Salvator Rosa (Peisagiul), pe care aceste două 
din urmă Domnia-Voastră ziceți că sînt presumate și 
numai cele dinții originale de autorii pomeniți; cre
deți, zic, că oare atîta să valuteze acești, maiștri, pre 
cît Domnia-Voastră însemnați ? — ne mai fiind nici o 
vorbă despre toți ceilalți! Nu o credeți ? Căci singur 
mi-ați scris de la București, sînt acum vreo 6 luni, că 
aceste opere sînt neprețuite.

Dar văzînd în lista de dimensii și prețeluire ce mi- 
ați trimis, scris deasupra cifrelor : evaluare după starea actuală a țărei, nu mai am nimic de zis nici despre 
partea artistică; iar despre prețeluire, apoi absolut ni
mica, după cum am zis din început. Ce mă cam supără 
este că mă despart de niște vechi prieteni, pe care 
i-am tot adunat unul cîte unul de vreo 30 și mai bine 
de ani.însă să înlătiurez și astă supărare prin o singură condiție, dar nestrămutată : ca tablourile să rămîie neclintite totdeauna în Iași — și aceasta admisă — mai ciuntiți prețăluirea de Domnia-Voastră făcută, pe jumătate.Aș ciunti-o eu singur de tot, căci nu este dorința 
care îmi lipsește pentru aceasta, dar fac ce pot. D-le 
Panaiteanu, aceste zise vă mai spun una: cu singur 
Domnia-Voastră voi să am a face și cu alții cu ni- 
mene".

Mobilul ultimei precizări — atît de categorice — tre
buie văzut în faptul că după detronarea lui Cuza — 
al cărui sfetnic devotat a fost — Costache Negri se re
trage scîrbit din viața politică a țării, preferind să 
trăiască într-o relativă izolare la Tîrgu Ocna, „... cul- 
tivînd pe lingă casă splendide verze de Bruxelles și 
nenumărate soiuri de pomi fructiferi aduși de el din 
străinătate, dedîndu-se pasiunilor de numismat și co
lecționar de tablouri și întreținînd o bogată corespon
dență cu prieteni ca Alecsandri și Kogălniceanu și cu 
unii membri ai familiei sale".

In orice caz, scrisoarea de mai sus — în pofida 
unor observații tăioase pe care le cuprinde în adresa 
„prețăluirii" făcută de Panaiteanu și de Șiller — nu 
a putut decît să-i bucure pe cei doi slujitori ai Pina
cotecii.

Informîndu-l pe generalul Tell printr-un raport de
taliat, Gheorghe Panaiteanu îi expediază totodată și 
scrisoarea lui Costache Negri „... în copie imitată 
exact", dimpreună cu „lista de evaluare", rugîndu-l pe 
„domnul ministru... cu cel mai profund respect" să 
dea „atențiune epistolei D-lui Negri" și să chibzuiască 
„asupra celor întrînsa cuprinse și asupra mijloacelor 
de achizițiune" pentru „a se răsplăti modul demn (și) 
meritele eminentului cetățean Negri, care, sacrificîn- 
du-și averea pentru sfintul principiu al Unirii și pen
tru ' idealul țării sale, nu i-a rămas altă resursă pentru 
bătrînețe decît a^și căuta ultimul refugiu la amicii săi 
de 30 de ani. la tablouri".

Christian Tell supune raportul lui Panaiteanu dez
baterii Consiliului de Miniștri, care aprobă, la 5 apri
lie 1872, să se deschidă un „credit suplimentar pe sa
ma Ministerului Cultelor și Instrucțiunii în sumă de 
lei cincizeci și șapte de mii, șaptezeci și cinci... din 
fondul acordat de Adunarea Legiuitoare pentru ase
menea credite, cu care să se poată plăti d-lui Negri 
colecțiunea în chestiune".

Ca urmare a acestei aprobări, Consiliul de Miniștri"... 
„autoriză de D-l Ministru al Cultelor și Instrucțiunei 
Publice a presinta la viitoarea sesiune un proiect de 
lege în astă privință".

Aflînd de la Panaiteanu ce curs au luat lucrurile, 
Costache Negri îi scrie acestuia — la 6 octombrie 
1872 — că refuză să accepte vînzarea colecției pe ase
menea căi, deoarece „... înainte de a fi negustor de 
tablouri", el găsește de cuviință „că Statul are alte 
nevoi mult mai însemnate, unde să-și verse banii". 
In încheierea scrisorii, colecționarul își rezerva drep
tul de a „... lua tablourile la cea dinții venire a sa la 
Iași".

Îngrijorat, dar tenace și consecvent, Panaiteanu face 
apel la Mihail Kogălniceanu. la influența pe care 
acesta putea s-o exercite pe de o parte asupra gu
vernului ,iar pe de altă parte asupra bunului său pri
eten Costache Negri.

In urma stăruințelor lui Panaiteanu, Mihail Ko
gălniceanu îi scrie — la 15 octombrie 1872 — minis
trului Instrucțiunii Publice o scrisoare plină de tact 
și de înțelepciune, pe care o vom reproduce într-un 
număr viitor.

concerte

Personalitatea protagonistului
Cunoști iubind și îndrăgești cunoscînd — adevar 

simplu ce-și vădește existența în toate raporturile 
(de la om la om sau de la om la, obiect) care pre
supun sau, mai mult, cer o participare activă a de
licatelor zone ale sensibilității.

Autenticul meloman își are autorii săi preferați 
(pentru a cunoaște și iubi totul ar trebui să_ fim... 
supraoameni !) și-n același timp interpreții săi pre
ferați, iar preferințele pot varia enorm.

Există însă compozitori pe care nu poți șă nu-i 
iubești. Un exemplu, (poate cel mai semnificativ) 
este Beethoven.

Există, de asemenea, și interpreți care au darul 
de a se face iubiți. Prezența acestora se caracte
rizează dincolo de datele unui meșteșug bine stă- 
pînit și a unei reale forțe artistice, printr-o radia
ție luminoasă a ființei lor umane. Greu de spus 
cu precizie de unde vine !

Atît dirijorul Roberto Benzi cît și pianistul Va
lentin Gheorghiu (care printr-o fericită conjunctu
ră s-au succedat, la scurt interval în fața publi
cului ieșean) fac parte din această categorie. Cred 
că ceea ce-i impune ca atare și-i apropie totodată, 
este o severă autoîncadrare în zona artisticului pur, 
cu o modestie și o simplitate niciodată trădate. Nu 
se poate nega faptul că pe Roberto Benzi l-au făcut 
popular cele două filme : „Preludiul gloriei" și
„Chemarea destinului" dar ceea ce inițial a putut - 
servi fenomenalului dirijor în miniatură ca o pistă 
de lansare putea deveni ulterior, în anii maturită
ții, un adevărat balast pentru că tendința firească 
a fostului spectator al filmelor nu putea fi decît să 
caute și să aștepte în continuare senzaționalul.

In prezent însă, cu privire la arta interpretativă 
a lui Roberto Benzi ditirambii laudativi sau excla
mațiile mai mult sau mai puțin zgomotoase de en
tuziasm ar avea cred — un efect similar celui ce 
s-ar obține suplimentînd cu greoaie ornamente ba
roce arhitectura esențializată a unui templu grec. 
Intr-adevăr, ceea ce caracterizează comportamentul 
său dirijoral este echilibrul riguros, menținut în
tre emoția intensă și constantă cu care urmărește 
fluxul sonor în aventura desfășurării sale progre
sive și cenzura cerebrală vizînd cea mai limpede și 
mai eficientă justificare logică, între mijloc (gestul 
dirijoral —• estetic sau spectaculos numai dacă este 
totdeodată și funcțional) și scop (expresia dorită) ; 
măsura desăvîrșit păstrată în coordonarea planu
rilor, în care a evoluat sub bagheta sa orchestra 
fectelor ; tendința spre o exprimare directă, clară, 
fără zorzoane, fără complicări inutile. Urmărindu-1 
dirijînd, ai la un moment dat senzația că nu face 
altceva decît să înlăture energic și metodic toate 
obstacolele care ar putea împiedica muzica să curgă 
în voie, senzație la care, în uriașa (și atît de im
proprie pentru manifestări muzicale) Sală a Sportu
rilor, în care a evoluat sub bagheta sa orchestra 
ieșeană (Suita „Arteziana" de Bizet și Simfonia în 
re de Cesar Franck), s-a adăugat sentimentul că el, 
Roberto Benzi, nu era oaspetele nostru ci gazda 
noastră în lumea muzicii în care este evident „de-ai 
casei". Muzicalitatea sa atît de vie ca și profesio
nalismul său integru au avut darul de a plasa or
chestra Filarmonicii „Moldova" pe o orbită evolu
tivă optimă.

Roberto Benzi și Valentin Gheorghiu au reali
zat cîndva împreună o memorabilă interpretare a 
concertului în la minor de Grieg. Recenta execuție 
a concertului, în colaborare cu colectivul orchestral 
ieșean dirijat de Ion Baciu a fost mai puțin reușită 
în ansamblu. Valentin Gheorghiu a trebuit să facă 
față unui triplu handicap : un deget afectat de un 
mic accident survenit la repetiție (publicul trebuie 
să știe că se pot întîmpla și asemenea lucruri), un 
pian care anevoie mai poate satisface exigențele unut 
mare artist (de atîta întrebuințare a devenit neprie
tenos și inert) ; în fine o neînțelegere de fond cu 
orchestra și dirijorul. Dacă imediat după primaZ- 
parte a concertului de Grieg, Valentin Gheorghiu 
a reușit să facă „priză" cu instrumentul redeve
nind el însuși, neînțelegerea cu partenerii s-a ac
centuat răspîndindu-se și asupra interpretării pro- 
primului său Concert de pian în La major. Erau si
tuați pe două planuri diferite : pianistul discret, 
profund interiorizat, căutînd efecte subtile, dife
rențieri infime dar hotărîtoare pentru realizarea 
unor sensuri ; orchestra de cele mai multe ori prea 
sonoră, tinzînd spre efecte exterioare, spre o ne
dorită emfază, urmărind partitura în litera nu în 
spiritul ei sau, în orice caz, nu în spiritul dorit de 
protagonist. In cazuri de acestea nimeni nu este 
realmente vinovat. Pur și simplu se... „pornește cu 
stîngul" și poate că dacă nu ar fi fost vorba de 
Valentin Gheorghiu, un obsedat al perfecțiunii, nici 
nu s-ar fi observat.

Din punctul acesta de vedere, al colaborării cu 
solistul, George Vintilă a reușit să-1 secondeze pe 
violoncelistul sovietic Daniil Safran, în execuția 
concertului de, Dvorak într-un mod aș zice mai 
eficient, nu atît din punctul de vedere al preciziei, 
cît mai ales al intenției, performanță remarcabilă 
ținînd cont de faptul că Daniil Șafran este departe 
de a fi un conformist, iar inspirația de moment pare 
a juca un rol important în interpretările sale. In 
acest sens însă, chiar dacă unele soluții ți se pot 
părea discutabile, te lași inevitabil prins de forța și 
pasiunea, cu care-ți sînt oferite.

In sfîrșit, în, această suită de concerte deosebite 
(prin care stagiunea a devenit cu adevărat intere
santă) mai trebuie menționat și cel condus de un 
dirijor polonez Zdislaw Szosztak și avîndu-1 ca so
list pe violonistul Andrei Agoston, un tînăr foarte 
talentat și care are deja în palmaresul său un pre
miu I obținut la concursul internațional de la Vie- 
na (premiu bine meritat judecind după interpre
tarea deosebit de frumoasă a Concertului nr. 5 în 
La major de Mozart și a andantelui de Baeh ofe
rit ca supliment).

Despre dirijor, nu se poate spune însă mare lu
cru, pentru că piesa „de greutate" a programului 
sau, Suita a Il-a „Daphnis și Chloe" de Ravel a 
fost adusa de Ion Baciu la un asemenea grad de 
perfecțiune încît cred că orchesta ar putea-o cînta 
și singura. Execuția a fost excepțională ; după con
certul cu Benzi încă o dată un „Bravo" ! orchestrei.

A
A
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Liliana GHERMAN

A______ _____ J



emarcabilul actor giuleștean 
Constantin Gheorghiu, om 
cultivat și agreabil, care a 
mai făcut experiențe de di

rector de scenă e categoric prefe
rabil ca interpret, — după ce iei 

.cunoștință de spectacolul său cu 
■comedia Răzbunarea suflerului de 
Victor Ion Popa. Lucrat cu unel
te meșteșugărești din arsenalul 
artei dramatice de la vremea pie
sei, spectacolul e sub cota textu
lui, amalgamând gag-uri actori
cești hazoase cu momente insipi
de, caricaturi de personaje, cu 
personaje de o gravitate umedă, 
tablouri înțepenite cu tablouri de 
zarvă haotică. Felicitînd Teatrul

deloc, drama zguduitoare a cîntă- 
reței negre (care nu apare) — e- 
sența piesei — fiind practic esca
motată.

o eh iu 'A

Giulești pentru că a încredințat 
o piesă „vechiului și bunului său 

■ostaș". C. Gheorghiu, reputatul 
nostru coleg Radu Popescu nu în- 
tîrzie să-i descopere, într-o cro
nică, oșteanului in chestiune, nas- 

■turii, rupți, la veston, chipiul 
strimb și moletierele căzute, de
oarece, cu toate că „a scos-o foar
te bine la capăt" el face «greșeli 
de apreciere actoricească a protu
berantei individuale, a „cîrligelor", 

■a comunicației dezordonate inter
pret — sală», pe scenă „diferite 
ecrane de lăbărțare individuală 

i sau a cite unui moment secundar, 
ascund firul principal, pe eroii 
principali, episodul respectiv" ; 
toate sint intrutotul și perfect a- 
devărate. Dar ele se întîmplă de 
regulă cînd actorii pornesc să 
compună spectacole, să facă adică, 

.la iuțeală, regie, __  profesie, artă
și știință care se învață la uni
versitate tocmai de aceea.

Spectacole 
bucurestene1
Valentin SILVESTRU

V_________7
medie, vrea să rîdă, să se des
tindă și dacă i se dă putința s-o 
facă, răsplătește artiștii prin ui
tarea a ceea ce a fost destrămat 
și inodor in rest. Dar pentru evo
luția colectivului respectiv și în 
raport cu valoarea sa reală, re
prezentația rămîne oarecare.

aa S “ altfel stau lucrurile cu 
K&K interesanta lucrare a dra- 
S W maturgului american Arthur

L. Kopit (născut în 1938, 
lansat în 1960, cu o piesă de a- 
vangardă) Indienii, pe care Lucian 
Giurchescu a ales-o potrivit pen
tru al său Teatru de Comedie. In

NETERMINAT Ă...
Val GHEORGHIU

Răzbunarea sufleurului se pe
trece pe scena întoarsă cu fața-i 
nevăzută spre noi, a unui teatru 
de odinioară, în ambianța de can
can, febrilitate, gelozii zoologice, 
cabotinisme și avînturi pure, a u- 
nei premiere. Duioșia și umorul 
nu lipsesc, o anume generozitate 
sufletească, de sorginte moldovea
na, e chiar substanța medulară a 
puținei întîmplări („Glumă de cu
lise" — i-a subzis V-. I. Popa). 
Totuși Răzbunarea, ca și Acord 
familiar ori Apă vie sint lucrări 
nu atît de rezistente în creația 
dramaturgului precum Mușcata 
din fereastră, Ciuta, Tache, Ianke 
și Cadîr. Comedia care se joacă 
acum la Giulești, a fost pusă în 
scenă, prima oară, în 1937, la 
Teatrul Național din Iași, de că
tre un regizor autentic, de înaltă 
profesionalitate, George Mihail 
Zamfirescu, spectacolul fiind sa
lutat cu căldziră de un foarte tî- 
năr cronicar... Radu Beligan (în 
revista „însemnări ieșene"); el a- 
precia că textul a fost descifrat 
„cu explicabilă dragoste de con
frate" dar se și întreba grijuliu 
dacă „va gusta oare publicul în 
totul această glumă subtilă ?“.

Azi e probabil că măcar o par
te din ea o va gusta, fiindcă ac- 

~rorii Sebastian Papaiani, Traian 
Dănceanu, Paul Ioachim, Dan 
Tufaru, Minei Klepper au umor 
personal, Irina Mazanitis-Fugaru, 
Mihai Stan, Cornel Dumitraș, 
Mircea Dumitru, Simion Negrilă 
se străduiesc să corespundă, pe 
cit se poate, fragilelor roluri — 
și mai și izbutesc din cînd in 
cînd — iar lumea e dorită de co-

Cît privește regia veritabilă 
de specialitate, e de semna
lat o îngrijorătoare scădere 
a preocupării sale pentru 

unitatea artistică a spectacolului. 
Un regizor e, prin excelență, un 
coordonator-artist al componente
lor atît de felurite ale unei re
prezentații, aspirină la o lucrare 
de coerență stilistică, cu organici- 
tate sub raportul expresiei și în
tr-o viziune integratoare din un
ghiul unei idei. Altminteri e și 
dificil a se judeca aportul de in
dividualitate al directorului de 
scenă, cum se întîmplă, de exem
plu, în spectacolul Teatrului 
„Nottara" Oh, Memphis! alcătuit 
din două piese scurte semnate de 
dramaturgii americani Jean Cla
ude Van Ittalie și Edward Albee. 
Una din ele, T.V., se desfășoară 
pe două planuri: oameni care 
privesc la televizor și oameni ca
re figurează aparițiile din televi
zor ; în concepția autorului, com
portamentul personajelor reale e 
la fel de inautentic ca acela al 
personajelor fictive, întrucît teza 
sa, nu lipsită de interes, e că îm
buibarea cu subcultura televiziu
nii occidentale reduce combustia 
normală a creierului, alimentat 
astfel cu succedanee. In specta
col, cele două planuri nu sînt ar
monizate, ba chiar, în anumite 
momente, pierd orice relație și 
spectatorul e obligat, obositor, să 
urmărească simultan acțiuni dis
parate și înfățișate în maniere di
vergente. A doua piesă, Moartea 
Bessiei Smith a fost descompusă 
regizoral (de Emil Mândrie) în 
trei planuri scenice, aici discor
danțele stilistice agravîndu-se, 
căci o actriță rău distribuită iese 
mereu din rol, un negru pare un 
blajin moldovean, un alt actor 
îșî compune o mască satanică și 
ansamblul nu se încheagă mai

scrierea, cam abruptă și sincopată, 
a lui Kopit coexistă ironia crîn- 
cenă la adresa eroului american 
Buffalo Bill — vînător vestit de 
bizoni, mai tîrziu director al cir
cului „Panorama Vestului sălba
tic" — și procesul dramatic al ex
terminării unor triburi indiene, a 
căror decimare a fost începută, 
inconștient, chiar de eroul în ches
tiune, ce se declara, sincer con
vins, prietenul și apărătorul lor. 
Sarcina convergenței artistice a 
acestor două piese aflate în una 
era anevoioasă; dar cine altul 
putea s-o rezolve decît un artist 
cu experiența și talentul lui Giur
chescu, dispunînd și de o trupă 
în care figurau, printre alții Mir
cea Albulescu, Amza ■ Pellea, Mir
cea Șeptilici ? Iată însă că, din 
păcate, efortul, desigur notabil, al 
realizatorilor nu s-a finalizat ; 
comedia parodistică începe exce
lent, cu gălăgie, foc bengal și pis
tolari în șalvari de piele dar se 
sleiește treptat, resorbindu-se în 
vacarm și uniformitate iar drama 
lunecă încet și ostenit către o 
melodramă scofîlcită. Disarmonii 
flagrante și 'inserții estradistice 
obturează perspectiva demistifi- 
catoare a autorului și posibilita
tea noastră de înțelegere în pro
funzime a conflictului esențial.

B
unii actori ai Teatrului 
„Bulandra", Beate Fredanov, 
Valy Voiculescu-Pepino, Lu
cia Mar a, Fory Etterle, Ta- 
Buciuceanu oferă îneîntă- 
recitaluri în ultima premie-

mara 
toare 
ră de pe această scenă, Joc de 
pisici de Orkeny Istvan, o come
dioară simpatică, de parfum ve
tust, ca o frunză de dafin uitată 
într-un scrin de demult. Fiecare
protagonist se întrece pe sine în 
compoziție, se vorbește cu far
mec iar eroina, o bătrînică ener
gică de șaizeci și cinci de ani ca
re e gata să se sinucidă din dra
goste tîrzie, neîmpărtășită, pentru 
un fost cintăreț de operă, de 
vîrsta ei, e interpretată cu o ex
traordinară varietate de tonuri și 
gesturi, și cu o nemaipomenit de 
colorată vioiciune de Valy Voicu
lescu-Pepino, pe care piesele lui 
Mazilu din ultimii ani o releva
seră ca un talent comic deosebit. 
Regizorul ardelean Ioan Taub a 
pus cu delicatețe, într-un chenar 
de album, aceste recitaluri dar 
pesemne că n-a mai avut timp 
deajuns ori s-a gîndit că nu e 
nevoie să le și racordeze într-o 
formulă pe deplin omogenă.

Cum și critica ridică prea vag, 
arare și destul de incoerent pro
bleme unității artistice a unui 
spectacol e probabil că aceasta a- 
vea toate motivele să cadă în de
suetudine — adică acolo unde se 
află acum — spre paguba gene
rală.

ll văd printre tramvaie, venind de la gară spre piață. 
Părul lui cînepiu, un fel de perucă pentru roluri de țărani din 
jacqueue, e răvășit acum, semn că e supărat pe toată 
lumea.

— Ce ai, nu ți-s corăbiile acasă sau 
taxi ?, ii intreb.

— Hm, neterminată. Neterminată, auzi ? 
nată . . .

— Ce ai, omule ?
- Hai să-ți spun, 

mare, firmă, ce mai 
Mangalia, o cetățeană

nu găsești un

Cică netermi-

casă 
vară, la 
de talie 

spunea că 
poartă me- 
față și cu 

hlizită cum
Plîn-

, editură, 
astă 

oxigenată, 
mijlocie, spre mică, mereu în bluginși, mă rog, 
o supără un prurigo și ca să nu se scarpene, 
reu pantaloni, ușor durdulie, aprinsă mereu la 
gura pînă la urechi, adică plină de viață, o 
ar fi zis humuleșteanul. Cunoscătoare de literatură, 
gîndu-se că citește și în timpul mesei și în timpul altor1 
activități. In grupul nostru ea făcea notă aparte, se între
cea pe sine in a da lucrurilor o culoare cît mai piuuuu . .. 
Voia să lase impresia că e o libercugetătoare, o țicnită 
din alea care dau cu tifla peste tot, o feministă trecută cui 
pantaloni cu tot de partea bărbaților, nesuferind convenien
țele, nurii alintatelor, bărbații bicisnici, lozincile și televi
zorul. Dealtfel, seara, cînd ne strîngeam la televizor, ea se 
hlizea tot timpul, neplăcîndu-i mai nimic, tnchipuie-ți. mă 
duc acum la editura cu pricina și dau taman peste ea. Stătea 
într-un scaun, birou luxos, casă veche, fotolii, două din a- 
cestea în fața biroului ei, pentru audiențe, joase de să ți 
se vadă numai capul, înconjurată de mape cu manuscrise, 
răspunzînd mereu la telefoane, scărpinîndu-se discret. 
Sărut mina, bună ziua, îmi aprind o țigară, cerîndu-mi

Am 
l

fost la o 
Cunoscusem ■ 
blondă,

întîi voie, ea îmi dă voie zîmbind amabil și repezindu-se 
la fereastră s-o deschidă, eu îi spun păsul meu și îi dau să
citească ceva, un fragment. îl citește, se duce la fereastră, 
o închide, se scarpină, de data aceasta în cap, și înce
pe... Și dă-i și dă-i. Că e bine scris, că se vede ochiul, 
observația e nuanțată, dar că .. . Și dă-i și dă-i. înțeleg, 
din ce-mi spune, că viața nu-i chiar așa, că trebie să fie 
așa, că dacă nu-i așa, s-o fac să fie așa. Mă rog, turuie; 
serioasă mai mult decît ținuse cititul bucății, dealtfel, bu
cata a ..................
cum ar trebuie să fie. Iar la urmă,
țeles cam unde bate, îmi oferă concluzia ei pentru mințile 
mai sărăcuțe : și apoi nu e terminată, sau cum să conchid 
mai exact, pare neterminată, zice ea cu o față pe care o 
știam mereu hlizită, dar care acum mă sperie prin seve
ritate. Neterminată, deci, zic eu. Poate nefinisată, vorba lui 
Haddock, încerc eu. Nu, lăsați, aia e altceva. Da, asta-i, 
zice, pare neterminată.

îi urmăresc atent părul cînepiu, încercînd să aflu sfîrși- 
tul tărășeniei sale, să văd cum i-a dat peste nas.

— Și ?, zic ...
— Ce și ? Atît. Și tu cu .. . neterminată ?

și ieșit din discuție, totul se învîrte în jurul lui1 
crezînd că nu am în-

Pe 16 milimetri
Centrul județean Iași de îndrumare a creației populare a 

organizat și în acest an dezbaterea intrată în tradiție axată 
pe tema „Teatrul folclorio și jocurile populare cu măști". La 
discuții au participat conf. dr. V. Adăscăliței, cercetător științi
fic Lucia Cireș, Tiberiu Penția din partea Centrului de îndru
mare a creației populare București, Anatol Lupșa, vicepreședin
te al Comitetului județean Iași de cultură și educație socialistă, 
compozitor D. Chiriac, prof. D. Juncu, director al Școlii popu
lare de artă — lași, colectivul Muzeului de etnografie a Mol
dovei în frunte cu prof. Gh. Bodor și o serie de directori de 
cămine culturale aflați la cursurile Școlii interjudețene de 
partid Iași.

Evidențiind prin exemple amploarea luată în general de 
către mișcarea artistică de masă și rolul pe care îl au în 
cadrul ei măștile și spectacolele de iarnă, vorbitorii au sub
liniat faptul că e absolut necesară o îndrumare de specia
litate, făcută cu pricepere și atenție pentru a păstra ce e valo- 
ros și a evita denaturarea. Se impun dezbateri la sate în care 
să fie explicate, în special tineretului, semnificațiile acestor 
măști și să fie combătută vulgarizarea prin „inovații". De o 
bună primire s-a bucurat filmul documentar „Jocuri populare 
de iarnă" realizat de către noua secție cinefoto din cadrul 
Centrului Iași de îndrumare a creației populare, avînd înscriși 
în generic pe Silviu Rusu, Vicențiu Donose, Gh. Grecu și Al. 
Stahiescu. *

Cineclubul care activează în cadrul Casei de cultură din 
Suceava cinstește reușitele inovatorilor din județ prin filmul 
„Inovații și inovatori", realizat cu prilejul Expoziției inovați
ilor — 1972. Pornind de la faptul că mișcarea a luat în ultimii 
ani o dezvoltare elocventă (451 inovatori și o economie de 
aproape cinci milioane lei în 1968 — 682 inovatori, respectiv o 
economie de peste 12 milioane în 1972) autorii filmului (Mihai 
Ungureanu, Liviu Burac și Mircea Cosmin) au mers cu apara
tul de filmat în uzine și întreprinderi și au surprins la locul 
de muncă pe autorii inovațiilor dar păstrînd în prim planul 
preocupărilor eficiența rodului muncii lor. In felul acesta 
parcurgem întregul peisaj industrial sucevean, de la Fabrica 
de mobilă Rădăuți (locul I pe județ în mișcarea de inovații) 
pînă la Fabrica de încălțăminte „Străduința") și facem cunoș
tință cu oameni interesanți, legați de mașinile pe care le mînu- 
iesc și pentru a căror perfecționare gîndesc și creează.

Filmul transmite un sentiment de plenitudine rezultat din 
coordonarea acestei activități prin biroul județean al inovați
ilor condus de ing. Gh. Logofătu și din strînsa colaborare între 
specialiști de cele mai variate nivele, inginerul •— inovînd cot 
la cot cu muncitorul și maistrul împreună cu directorul. In 
felul acesta, noul sistem de lăcuire a lemnului, de cojit bușteni, 
de fabricat segmenți de presiune, de cauciucat rotoare, noua 
mașină de montat rulmenți sau de recondiționat stacheți, noul 
sistem de realizat șanțuri etc. apar ca rezultate firești ale 
unei acțiuni vaste ce se întreprinde în uzinele și întreprinde
rile sucevene.

Pragul de atins în 1973 ; 20 milioane lei economii din
inovații.



Revoluția de la 1848 „a deschis drumul unor mari 
prefaceri și transformări in structura societății, al infăptuirii 
unor idealuri fundamentale ale poporului nostru. Ea a aprins 
flacăra spiritului revoluționar in țările române, a dezvoltat 
și mai puternic conștiința de sine a poporului român, 
convingerea locuitorilor celor trei state românești asupra 
necesității unității naționale in cadrul frontierelor aceluiași 
stat".

NICOLAE CEAUȘESCU

ACEI BĂRBAȚI
Andi ANDRIEȘ

Acei bdrbați de la patruzecișiopt ne fac să rememorăm 
nu numai intervenția lor categorică în deliberarea socială a 
vremii, dar și coordonatele unui revoluționarism care ne apar
ține și ne particularizează. .....

Românii au înaintat în vreme avînd vocația atitudinii isto
rice ferme, stăpînind capacitatea de a înțelege sensul opțiuni
lor și de a interpreta în profunzime relieful politic al secolelor.

In zvîcnirile lor de nemulțumire nobilă, românii au fost 
întotdeauna capabili să sesizeze necesitatea revoltei și să 
racordeze această revoltă la spiritul neamului și numai la el.

Jaloanele istoriei noastre nu pleacă de la capriciu și poză, 
ci de la înțelepciunea acută pe care pămîntul acesta româ
nesc o emană fără încetare, de la puterea pămîntenilor aces
tora de a se omogeniza constructiv.

Istorie, istorie ... ...
Acei bărbați de la patruzecișiopt aveau istorie in artere, 

sîngele lor avea culoarea istoriei, inima lor pulsa istorie nu 
doar in limita biologică a unor existențe dăruite ; inima lor 
pulsa istorie la scara existenței naționale, în organismul evo
lutiv al societății românești de atunci.

Acei bărbați de la patruzecișiopt au avut simțul replicii 
civice, preferind riscul tribunii și al actului evident^ - liniștii 
din iatacuri cu naghirlele și șerbeturi sau mondenității uscate 
a soarelelor mirosind frumos.

Acei bărbați de la patruzecișiopt au avut pasul mai greu 
decît contemporanii lor și au lăsat urme în timp, în cărți, în 
fapte, în idei, în omagiul nostru.

In mijlocul fierbinte și frămîntat al secolului trecut, în 
contextul european al fierberii revoluționare, acei bărbați ro
mâni de la patruzecișiopt și-au rostit fraza lor națională cu 
claritatea organizată a discursului latin.

Există prin muzee și manuale o stampă — priveliște de 
la balconul hotelului Petersburg — a lașului de atunci, desen 
din vîrful penelului, cu linii subțiri și fidele, cinstite și naive. 
Și există în acea stampă un fior al devenirii, un efluviu care 
vine către noi căutîndu-și împlinirea și care, fără îndoială, 
pornește și de la cei pe care îi numim descoperindu-ne ca
petele : bărbații de la patruzecișiopt.

<_ ___ -.'________ y

i

E venimentele petrecute în Moldova în anul 1848 și urmările lor au constituit obiectul a numeroase cer
„Numai poporul și poeții, acești fii ai inspirației 
divine, avură la 1848 conștiința întîmplărilor 
viitoare, numai ei citiră și destăinuiră aceea ce 
era scris în fundul inimii fiecărui român, mîn- 
tuirea de orice domnie străină prin unitatea 
națională*.

Nicolae BĂLCESCU

cetări materializate în articole, studii, monografii și valoroase volume de documente. Cu toate acestea în arhive se găsesc nenumărate informații, mai puțin cunoscute, care ilustrează situația economică și frămîntările social-politice premergătoare a- nului revoluționar 1848, precum și rolul unor personalități pe care le vom întîlni ulterior ca participante la cele mai importante evenimente istorice din viața națiunii române.
„Măreața primăvară a anului 1848"

Al. ODOBESCU

„1848. Evenimentele m-au surprins bolnav. M-au 
smuls din pat pentru a-mi cere concursul, am 
improvizat Deșteptarea României, și această 
marseieză a aprins spiritele. Nu înțelegem o 
mișcare în țările noastre decît în vederea unirii 
tuturor românilor într-un singur corp*.

Vasile ALECSANDRI

„Nimeni însă, dintre revoluționarii învinși, dintre 
republicanii republicii strivite, dintre turbu
rătorii turburărilor înăbușite, nimeni dintre ei 
nu putea să vadă viitorul în altă înfățișare decît 
al Unirii Principatelor*.

N. IORGA

Aservită de boierime, țărănimea dependentă, care nu mai putea suporta obligațiile feudale, la un an după puternica răscoală din 1831 se ridica din nou ia luptă în unele ținuturi ale Moldovei. Un raport a'1 Is- prăvniciei Hîrlău arăta că țăranii de pe moșia Ionășeni „răz- 
vrătindu-se, nu numai că nu se 
supun îndatoririlor ce au către 
stăpînul lor dar încă în ființa 
de față și a ispravnicului au în
drăznit a ridica mîinile și a ba
te pe vechilul moșiei și pe un 
logofăt al jăluitorului boier și 
în sfîrșit, că numiții locuitori în 
loc de a se liniști se răzvrătesc 
din zi în zi mai mult, umblînd 
tot cîrduri prin sat și lăsîndu-se 
cu vorbe și amenințări îngrozi
toare". Țărănimea, care forma majoritatea populației din țară, era forța care putea, participînd la revoluție, să ducă la distrugerea opoziției boierimii și a administrației existente. în 1835, la un an după venirea la tronul Moldovei a lui Mihail Sturza, tulburările țărănești ajunseră la un așa grad încît domnitorul se vedea obligat să ceară adeziunea Porții Otomane pentru reprimarea acelora „care au înce
put să arunce sămînța instiga- 
ției".

„Revoluția pașoptistă ... este de datoria noastră 
s-o ridicăm pe piedestalul de cinste pe care-1 
merită, căci ea — cu toate greșelile și slăbăciu- 
nile dovedite — înfățișează unul dintre episoadele 
în care tradiția de luptă a poporului român și-a 
găsit, la un moment dat, întruchiparea".

Lucrețiu PĂTRĂȘCANU

Locuitorii din tîrguri și orașe, asupriți pe de o parte de administrația statului cît și de proprietarii moșiilor pe care se a- flau unele tîrguri, s-au ridicat uneori, cu destulă putere, împotriva acestora. în anul 1843, un număr de 600 lucrători de la ocnele de sare din Tg. Ocna, după o serie de proteste fără rezultat, părăsesc lucrul, bat pe funcționarii Cămării Ocnelor și o mare parte dintre ei „lăsînd 
ocnele în nelucrare" vin „în pu
tere" la Iași pentru a primi dreptate de la domnitor.O parte din marea boierime, 

ținută în afara înaltelor demnități, a încercat o înțelegere ou burghezia pentru a-1 înlătura pe Mihail Sturza, ceea ce-1 face pe cronicarul Manolache Drăghici să afirme că „După suirea pe 
tron a lui Mihai Sturza (1834 — 
1849), numai un an a ținut tra
iul bun între dînsul cu boierii 
și îndată au născut vrajba duș
măniei".Anii de domnie a lui Mihai Sturza înseamnă în același timp un șir neîntrerupt de nemulțumiri și revolte a tuturor păturilor societății moldovene. în 1838, Costache Negruzzi este surghiunit la moșie pentru articolul său „Despre ruinele și ruinările Moldovei11 după ce cenzura îl respinsese cu mențiunea că „asemenea înscrisuri nici tre
buie a fi primite la tipografie". Un an mai tîrziu se descoperă la Iași o bantă de revoltați asu
pra țării, Ioniță Popovici cu ai 
lui", care ar fi avut „scopos a 
ridica o rebelie în toată țara, a 
da foc, a prăda și a ucide oa
meni". In 1840 ocîrmuirea interzice apariția revistei „Dacia literară11 a lui M. Kogălnieeanu pentru că a publicat articole 
„jignitoare bunelor rînduieli pe 
care se razimă societatea".Administrația lui Sturza, care avea sprijinul celor două puteri, putea fi îngrijorată și de faptul că în 1842, la Iași, un grup de tineri, din care făcea 
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Apel câtre popor al revoluționarilor moldoveni.

parte N. Istrate, Grigore Cuza, Teodor Râșcanu, care „criticau 
mereu guvernul în public" la întrunirile lor, „redactează dife
rite pamflete și corespondențe și 
le răspîndesc lipind afișe în pie
țe pentru a instiga populația". Iar în 1844 domnitorul interzicea publicației condusă de M. Kogălniceanu, „Propășirea11, care apărea sub numele de „Foaie științifică și literară11, să se mai ocupe „de politică sau de lucră-* 
rile Cîrmuirei din lăuntru" cu a- tît mai mult cu cît dăduse dispoziție ca aceste „sumeții11 și „întinderi cu condeiul11 să nu se mai repete.împotriva tuturor acestor manifestări Mihai Sturza va lua o serie de măsuri ; numirea în fruntea armatei a fiului săuDi- mitrie și încredințarea unor posturi de conducere unora din oamenii săi de încredere. Cu toate acestea, valul nemulțumirilor ia amploare. In urma lucrărilor catagrafiei din 1845, în ținuturile Vaslui, Tutova, Bacău și Putna au loo o serie de tulburări cauzate de comisiile de re- censămînt. La Vaslui, 30 de boieri, în frunte cu Teodor Râșcanu, Ioniță, Teodor și Costache Sion, Grigore Carp, Tucidide Durmuz ș.a. fac, la 28 decembrie 1845, o jalbă către domn, iar ulterior, o delegație condusă de Teodor Râșcanu, prezentă în cancelaria Sfatului Ocîrmuitor afirma că dacă nu li se va sa-



FABRICA DE TRICOTAJE „ZIMBRUL"

Suceava

0 fabrică tînără
intr-o bătrină cetate de scaun

Bătrîna Suceavă, adică cetatea lui Ștefan cel Mare sau cetatea de scaun împreună cu cetățile Șcheia și Zamca, cu ruinele Curții domnești și cu celelalte ctitorii voievodale, toate încep să capete o strălucire nouă împrumutată de la tinerele cartiere ce cresc în jurul lor, așa cum frumusețea nepoților se răsfrînge în bucuria de pe chipul bunicilor.Noua Suceavă merge către dominantele de vest, înaintînd împreună cu noua Policlinică, institutul Pedagogic, noile cartiere de locuit și — printre ele — mezina Industriei sucevene: 
Fabrica de tricotaje „Zimbrul". E vorba de un cartier cu totul nou, Arenl, așezat lingă parc șl gtadion, un cartier în care domină culoarea albă pe fundalul verde al pădurii. Noua fabricăpoartă însemnele tinereții atît în aspectul ei cochet, cu scări ca niște volute văzute prin geamuri colorate de un soare generos, cît și în efervescența activității cotidiene din secții.

„Tricotaje — Zimbrul" s-a născut în iulie 1969 cînd a început prima fază de dezvoltare, deci intrarea parțială în producție. A urmat în 1972 a doua fază pentru ca în 1974 să înceapă a treia și ultima etapă. Colectivul de conducere, deci director ing.Zamfir Dimitriu, inginer șef producție Traian Bondar, inginer șef energetic Vasile Grumă- zescu, director comercial Vasile Constantinescu și contabil șef Ioan Lazarovici, văd această scară de urcuș spre parametrii definitivi și finali în milioane: 16—22 și 25 de milioane în 1972. îndreptarul turistic al Sucevei cea mai nouă ediție, înregistrează această unitate „drept importantă componentă a industriei ușoare din județ, care produce anual 22 milioane bucăți tri

cotaje din bumbac". Dar pînă să apară ghidul fabrica a depășit faza lui de 25 de milioane și are drept țel imediat cifra anul 1973. Cîte milioane ? Oamenii de la „Zimbru" ne-au rugat să nu le popularizăm intențiile. Speră să le depășească. In orice caz, ghidul sucevean trebuie corectat în sensul că 
„Zimbrul" e la ora actuală cea mai mare fabrică de tricotaje bumbac din țară, avînd și un satelit în orășelul Șiret, pentru a utiliza mîna de lucru locală. Emblema ei ce descinde d.n stema Moldovei a devenit certificat de garanție privind calitatea produselor livrate atît pe piața internă, cît și dincolo de hotare. In conclavul unităților cu producție similară, precum consorele din București, lași, Timișoara și Arad, Fabrica 
„Zimbrul" ocupă un loc fruntaș datorită efortului depus de cei aproape 3.500 de muncitori (din care circa 85 la sută femei) pentru ca unitatea lor să fie la nivelul industriei noastre pe plan național.In adevăr articolele de lenjerie și îmbrăcăminte realizate aici (flanele, maiouri, slipuri, bluze, scampole, treninguri etc.) simple sau colorate și-au dovedit calitățile, cota de export crescînd an de an pînă la 40 la sută din totalul producției. Fabrica „Zimbrul" a ajuns să exporte în peste 15 țări și să participe cu succes la numeroase tîrguri internaționale. Numai în acest an, de pildă, a expus la tîrguri de mostre în Franța, O- landa și Japonia.Pe linia întregirii gamei de produse, începînd din trimestrul II al acestui an „Zimbrul" va realiza și articole din fire poli- ester texturat și poliester cu ce- lo, o specialitate nouă pentru întreprinderea din Suceava.

Specificul fiecărei p'ețeIn cadrul serviciului tehnic există o secție de creație pe care o conduce inginera Acsi- nia Turcu. Discutînd despre prospecțiunile făcute în vederea prevenirii dorințelor clientelei, d-sa ne vorbește despre gusturile în materia de sortimente și despre ceea ce numim „moda anului".— Cele mai mari contracte, fabrica noastră le are cu Olanda și Franța. începînd din a- cest an vom trece oceanul, în Statele Unite și Canada. Deocamdată, piața apuseană are
îndemânare venită din tradițieTov. inginer șef Traian Bondar. care se ocupă de producție e mai mult decît mulțumit de comportarea personalului, bineînțeles la modul general. Și cum în marea majoritate e vorba de femei, d-sa explică frumoasa dezvoltare a fabricii și maturizarea ei prematură prin îndemînare și talent în materie de tricotat. Nu trebuie să uităm că ne aflăm într-o zonă etnografică de certă valoare, costumele din Suceava. Rădăuți, Humor, Cîmpulung constituind adevărate podoabe. Această îndemînare moștenită din tradiție 

preferințe pentru culori de o gamă foarte variată. In timp ce la noi lenjeria e în alb sau negru (pentru sport) pentru export utilizăm nuanțe de albastru, roșu, galben, precum și combinații de culori, frapante. In prezent prospectăm cerințele pieței japoneze, un teren nou pentru noi.O preocupare insistentă poate fi și cea a specializării pe articole pentru copii, unde — de asemenea — gama cromatică e foarte largă.
a fost transferată în fabrică, fetele satelor sucevene familiari- zîndu-se surprinzător de repede cu producția industrială. Hărnicia lor a făcut ca în cîțiva ani 
„Zimbrul" să fie o marcă solicitată și să aibă perspective din cele mai promițătoare. ,Trecînd prin secțiile de bobinat. tricotat, finisat, croit-con- fecții și urmărind jocul degetelor în sfîrîitul molcom ai utilajelor, îți poți da seama că, în adevăr, fetele acestea (a căror medie de vîrstă e 21—22 de ani) muncesc cu plăcere, dovedind aptitudini ce le ajută să se spe

cializeze la aceste mașini moderne, creind frumuseți într-o Suceavă modernă.
XȘeful serviciului de producție e inginerul Eugen Cojoca-u, șefa serviciului tehnic — creație e inginera Ana Co'ocaru. Au fost colegi de facultate la Iași, iar după absolvire, au intrat în producție la o fabrică nouă : Zimbrul — Suceava. Au crescut ca ingineri o dată cu fabrica și se avîntă spre înălțimi împreună cu Suceava. Ar putea fi perechea simbol a acestei fabrici a tineretului în- trucît asemeni lor mai există destule. Oameni care s-au cunoscut aici, muncind, au întemeiat cămine și luptă pentru ca fabrica lor să devină o culme.

„Zimbrul" are în proiect și construirea unui cămin al tineretului. Probabil că în 1974. Deocamdată, însă fabrica aceasta e un adevărat cămin al miilor de tinere ce trimit spre toate colțurile lumii fructele muncii și talentului lor.Iar produsele expuse în vitri- nu sînt cu nimic maide podoabele adunate în expoziția de etnografie deschisă la Casa de cultură din Suceava, a- ccle minuni care ne atrag laude de pe toate meridianele globului. AL.
ran

Tricotajele de bumbac „Zimbrul" 

se recunosc prin:

— eleganfa liniei

— durabilitate

— pref avantajos

— croială modernă

— varietate cromatică



COMBINATUL DE EXPLOATARE Șl INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI-SUCEAVA

DARURI ALE ȚĂRII DE SUS

Dormitor - Stejarul

Cînd spui Suceava, gîndul te duce la vechea cetate de scaun 
cu vestigii care amintesc gloria ei medievală și la salba de mînăs- 
tiri — acele bijuterii care atrag turiști din toată lumea. Dar pe 
traseele turistice ce urcă de la Fălticeni — Suceava — Cîmpu

Garnitura hol 626/21

Lung pînă in Rădăuți și Putna, pe toată această rețea conduclnd 
spre Voroneț, Moldovița, Sucevlța, Humor, Draaomima, Arbore, 
nu mai puțin admirate sint satele bucovinene. Casele din Vicov, 
Straja, Brodina, Clisești și alte zeci de comune constituie o po
doabă prin gătelile lor, asemeni gardurilor, asemeni porților, ase
meni a tot ce iese din mina acestor meșteri ai lemnului. Căci nu 
trebuie să uităm că ne aflăm în țara făgetului, a stejarului, a 
bradului, deci in patria lemnului. Din bunic in nepot, oamenii 
acestor locuri au fost pădurari, silvicultori, țapinari, plutași, dul
gheri — e normal, deci, ca aici, mai mult decit in oricare parte 
a țării, să se pună accentul pe exploatarea rațională și modernă a 
acestei materii prime atit de prețioase și ca aici să înflorească 
fabrici ce constituie mindria industriei românești: Rădăuți, Su- 
ceava, Cîmpu Lung și Fălticeni, confirmînd introducerea la o re
centă prezentare turistică (Editura Stadion) „aici istoria străbună, 
cu faptele ei de glorie și profundele prefaceri înnoitoare ce s-au 
petrecut și se petrec in zilele noastre, ne vorbește de demnitatea 
talentul și capacitatea yi activitatea creatoare a acestor oameni care 
au slujit și slujesc țara cu mare yi nestinsă abnegație".

La ora actuală codrii nordului, in toată întinderea lor, cunosc 
o exploatare rațională, mecanizată, în care omul stăpîn pe teh
nică modernă trimite spre fabrici armata buștenilor albi, cobo- 
rînd din munți ca niște voinici, gata să se ta la trîntă cu gaterele. 
Tractoare de construcții speciale au înlocuit corhănitul primitiv 
de pe vremuri, se iau toate măsurile pentru ca materia primă să 
coboare in fabrici cit mal aptă pentru prelucare. Pe asfaltul yo-> 
selelor, printre case cu pridvoare traforate măiestrit și tîmple albe 
dantelate, camioanele gonesc spre Rădăuți, Suceava, Cimplung și 
Fălticeni. Lemnul descinde demn și grav din tăria albastră a înăl
țimilor pentru a oferi oamenilor frumusețea sa transfigurată in 
ape de furnir șt forme modulate.

In primul rind, trebuie să menționăm acele produse de largă 
circulație, întîlnite la tot pasul, necesare, deși să zicem „nefoto* 
genice" și de aceea trecute „in general" pe planul doi. E vorba mai 
tntii de așa numitele, în nomenclatura serviciilor tehnice de pro
ducție nenominalizate, pe care cei în drept ți le enumeră ca pe 
... „oarecare". Cu toate acestea, ele ne însoțesc peste tot și atunci 
cînd avem nevoie de ele — și avem foarte des — le nominalizăm 
imediat. Nu e vorba deci de „opere independente", un fel de fa
milie închegată care pornește în lume cu un destin comun, ca o 
garnitură de mobilă, ci de componente ale unor viitoare realizări, 
dar care pot fi combinate după necesitate.

NOBLEȚEA UTILULUI

-T

Sufrageria „Stejarul" — Rădăuți.

Desigur că atunci cînd e vorba de titlurile lor de noblețe cele 
patru centre de industrie a lemnului sucevean (unite pină de cu- 
rind in Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului) 
îți vor.besc în general despre mobilă. E firesc să fie așa. Abia după 
ce termină enumerarea titlurilor de garnituri, ajung la fabrici 
de binale, cherestea, stratificate și la acele „nenominalizate". Cînd 
insă parcurgi nomenclatoarele sau circuli prin fabricile respective, 
îți dai seama că aceste produse de importanță se
cundară participă nemijlocit la tot ce înfăptuim, 
deci la viața noastră de constructori ai unei civilizații mo
derne. Dacă cetățile medievale erau construite yi din abatize de 
lemn, în afară de piatră, nici o cetate a industriei moderne nu 
poate fi edificată fără tutela lemnului, începînd de la panourile 
de cofraj; nici un șantier de hidrocentrală nu se va naște înainte 
de a se monta cabanele sosite de la Suceava; nici o finisare de 
interior fără placajul pentru lambriuri...

Florile din seră stau sub rame fabricate în Suceava, gardurile 
ce închid răzoarele au plase aduse de la Suceava, cabinele studiou
lui de radio sint izolate fono cu plăci P.F.L. de la Rădăuți, am
balajele speciale sint din placaj din Fălticeni; yi așa mai departe.

Un pic de investigație și te convingi curind că există și o 
noblețe a utilului, adică noblețea celor strict necesare, precum hra
na, îmbrăcămintea, locuința.

Și fiindcă am pomenit despre noblețe de ce să nu vorbim șt 
despre,

LUPTA DESPRE ÎNNOBILARE?La început palul a fost brut, dar curînd a pretins să fie de
clarat nobil. Drept care fabrica de la Fălticeni (pal și placaj) a 
luat măsuri yi începînd din 197?. livrează pal emailat și texturat. In 
felul acesta, palul spacluit e cel care pune luciul opac pe mobilă, 
palul emailat intră în componența mobilei de bucătărie fabricată 
tot la Fălticeni (Fabrica de mobilă), palul texturat e utilizat tot 
la garnituri de mobilă. „Plăcile de la Fălticeni circulă în toată 
țara (Sibiu Sf. Gheorghe) fiind solicitat de către fabricile de 
mobilă. De asemenea, placajul.

Urmînd exemplul palului, a cerut și P.F.L. o valorificare su
perioară, trecînd de la dur la faza de poros, fiind melaminat șt 
ca urmare tot mai solicitat în construcțiile industriale.

în holul Combinatului din Suceava sint expuse o serie de 
produse nenominalizate. Se află acolo placaj de mesteacăn yi brad, 
palid ca o filă de ceaslov bătrîn, placaj roșcat de fag și placaj 
mai întunecat de stejar. In general, cînd spunem placaj, ne gîn- 
dim la spatele șifonierului, la părți ce rămin ascunse vederii. 
Dar admlrînd în vitrinele de la Suceava placajul pentru lambriuri 
în desene diferite, înțelegem că a venit vremea ca și acest produs 
să iasă din anonimat. Foile lui deschise plăcerii formează o carte 
care povestește de la început pină la sfîrșit despre darurile Țării 
de Sus oferite prin fabricile de la Rădăuți, Suceava Cîmpu-Lung 
șî Fălticeni, adevărată salbă în zona submontană a Bucovinei.

Rep.
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Camera de tineret „Topaz" (C.E.I.L. Suceava)

MOBILA-
PRIETENA NOASTRĂ

«Dormitorul Cristina1*

Dormitor „Rodica"

Sufrageria Juliana" (C.E.l.L Suceava)

In cadrul intim al traiului de fiecare zi mobila ocupă primul loc, indiferent dacă e vorba de muncă sau de odihnă. Tocmai de aceea, ea trebuie să fie cit mai confortabilă și mai frumoasă, întrucît comandă comportarea omului în orice clipă. Depinde de scaun ca să stai comod, de masă ca să nu fii stingherit, de pat ca să dormi bine: și așa mai departe. E normal deci, ca cei care crează în a- cest domeniu să urmărească împletirea utilului cu frumosul mai mult decît oriunde și ca fabricile sucevene să expună drept tatlu de mîndrie garniturile lansate și primite larg de public
CAMERA „CLUJ"E o creație a Fabricii de mobilă Suceava. Garnitura respectivă include un dulap cu două uși, pat pentru o persoană cu ladă de așternut, un bufet-vi- trină, o masă extensibilă și 4 scaune. Caracteristica ei e un luciu plăcut de nuc, culoare o- dăhnitoare.E o garnitură solicitată mult la export datorită calităților recunoscute : eleganța liniei, saltea din polimetanic, rezistentă și lesne de mînuitCalități similare are și sufrageria Gabriela, realizată tot la Suceava. E formată din biblia tecă modulată, vitrină, masă extensibilă, măsuță T.V. și 6 scaune. Are furnir mahon baiț de culoare vișină închisă, luciu o- glindă.

DORMITORUL .RODICA" cu și fără fileu, e realizat de către Fabrica din Cîmpu-Lung. E format dintr-un divan de colt cu ladă, dulap cu trei uși. noptieră, toaletă, masă extensibilă. Are furnir mahon șl fileu din paltin creînd efecte deosebite. Culoarea vișină putredă.
SUFRAGERIA .MU SAT IN" e construită de către fabrica din Rădăuți. E formată din bibliotecă modelată, masă extensibilă și 6 scaune. Nuanța e mahon baiț de nuc.De asemenea, canapeaua .Mo

nica" a cărei tapiserie e extensibilă.
GARNITURILE DE BUCĂTĂRIE tdeosebit de căutate pentru durabilitatea și culorile lor pastel sînt fabricate la Fălticeni. Emailul aplicat pe ele s-a dovedit rezistent și permite menține- rae higienei. Fabrica lansează modele proprii într-o gamă cromatică foarte plăcută.în felul acesta fabricile sucevene pot mobila orice interior, de la hol la bucătărie.Relațiile de export depășesc 15 țări, fabricile executînd și comenzi speciale ale clienților externi. De pildă, la Rădăuți se execută dulapurile „Parisot" pentru o firmă franceză. Sînt din furnir de stejar, mahon natur, lac mat transparent. La Ctmpu- lung paturile „Elegant" pentru U.R.S.S., la Suceava se realizează Holul 626 In stil Ludovic 

XV, pentru U.R.S.S. In special, la export se cer camere, sufragerii și holuri (o canapea, o măsuță și două scaune).A CREA IN MATERIE DE MOBILAVizitînd Fabrica de mobilă din Rădăuți, rămii impresionat de efortul creatorilor de aici de a impune un anume profil mobilei pe care o realizează. Pornind de la tradiția de mobilier a Bucovinei, ei au găsit o deco rație specifică prin sculptură a- plicată. O reușită în această direcție e, desigur, garnitura de dormitor „Cristina" care amintește prin aspect mobila românească de bună inspirație, solidă, confortabilă, totuși elegantă Specialiștii rădăuțeni sînt do părere că o asemenea mobilă, purtînd amprenta specificului românesc de inspirație tradițională, e mult mai atrăgătoare pentru piața externă și ea poartă dincolo de hotare amprentele talentului românesc.Garniturile „Gabriela" și „Mu- 
șatin" create de către nucleul de creație al Fabricii de mobilă din Suceava urmăresc o anumită sobrietate în ansamblare și totodată maximă funcționalitate. In schimb, dormitoarele 
„Rodica" și „Armonia" fabricate la Cîmpu-Lung sugerează calm și somptuozitate. Directorul fabricii din Cîmpu-Lung, tov. 
ing. Ion Tătaru urmărește realizarea unui nucleu de creație așa cum s-a făcut la Combinat și rîvnește la o gamă de modele proprii născute din specificul local. Mai precis, în timp ce Suceava merge pe volume dominate și sobrietatea liniei, Rădăuți pe motive sculpturale. Cîmpu-Lung ar vrea să pună în valoare calitățile lemnului în stare „nudă", adică sugerarea u- nui cadru cît mai rustic, mai natural, chiar pentru interiorul cel mai modern.La modul general, sucevenii fac totul pentru ca frumusețile plaiurilor din Țara de Sus să fie transferate în interioarele pe care ei le nasc în halele cu miros de rășină și eter. De veacuri oamenii acestor locuri au cobori t siluetele brazilor în decorațiile de pe pereți și florile munților în covoare. De veacuri ei au încrustat în blidare și lăzi de zestre măreția cerbului sau bonomia ursului. Mai mult, au surprins în balade și doine frumusețea plaiurilor, așa cum răzbate și din balada Lui C1- prian Porumbescu.Tradiția e urcată în contemporaneitate prin creațiile artiștilor populari, fie că e vorba de ceramica de Marginea, de bon- dițele Hovanicului, de dansurile din Bîlca. La rîndul lor, creatorii frumuseților ce descind din lemn, vor să preia unele motive locale și transfigurîndu-le să le trimită în lume drept mesageri ai sensiiblității noastre artistice.Mobila de Suceava e cel mai nobil produs al pădurilor din obcine.

Rep.



COMBINATUL DE CELULOZĂ SI HÎRTIE

Principala bogăție naturală a 
plaiurilor sucevene o constituie 
pădurile de molid și brad, bază 
largă de materii prime permi- 
țind dezvoltarea Combinatelor 
de industrializare a lemnului și 
de celuloză și hirtie, ambele 
clădiri impunătoare, dominind 
platforma industrială și făcind 
cunoscută Suceava prin produ
sele fabricate aici, produse a- 
preciate atît în țară, cît și pes
te hotare. Așa cum arată plian
tul „Retrospectivă și perspective" 
realizat de C.C.H. cu prilejul îm
plinirii a zece ani de la intrarea 
în funcțiune „în această cetate 
modernă care e Fabrica de ce
luloză și hîrtie „aurul verde" al 
obcinelor Bucovinei cunoaște 
ciudate metamorfoze înnobila- 
toare în retortele chimiei. Rod 
al politicii partidului de in

dustrializare socialistă și dezvol
tare armonioasă a tuturor jude
țelor țării, marea fabrică din 
Lunca Sucevei dă măsura și co
ta civilizației atinse de Țara de 
Sus

Inscrlindu-se ca o „nestema
tă" de prima mărime în salba 
industrială a Sucevei, întreprin
derea noastră marchează, prin 
dimensiuni și gradul înalt de 
mecanizare și automatizare, un 
salt calitativ în construcțiile in
dustriale realizate pe aceste 
locuri".

DINAMICA URCUȘULUI

Cercetînd restrospectiv dina
mica producției acestei fabrici, 
luînd ca an de plecare 1963, 
vom constata că, de pildă, în 
1970 producția de celuloză a 
atins 350 la sută, cea de hirtie 
338 la sută, iar cea de saci 311 
la sută. Producția globală a a- 
tins 364 la sută, producția mar
fă, 363 la sută. Exportul a 

crescut la 927 la sută. Benefi
ciile au atins 534 la sută, con
comitent cu reducerea cheltu
ielilor pe o mie de lei produc
ția marfă cu circa 18 la sută. 
O remarcă deosebită: în timp 
ce producția marfă a crescut de 
3,6 ori, numărul salariaților a

In adevăr, lucrările de șantier 
începute in 1959 au conturat 
curînd o uzină cu hale și insta
lații de amploare, contribuind la 
întregirea platformei industria
le din Lunca Sucevei. Prima sa 
etapă de funcționare a cores
puns cu intrarea în producție 
a marilor fabrici consumatoare 
de ambalaje de hîrtie, respectiv 
întreprinderi ale industriei ali
mentare, industriei materialelor 
de construcții, industriei chimi
ce etc. Iar fabrica suceveană a 
răspuns prompt furnizînd am
balaje corespunzătoare pentru 
ciment, îngrășăminte chimice, 
produse alimentare, incit aceste 
produse au circulat și circulă in 
hainele croite la Suceava.

A urmat etapa a doua care, 
practic, a dus la dublarea ca
pacității de producție căci a in
trat în funcțiune linia a doua 
de celuloză și de hirtie. Urcind 
spre specializare, fabrica a în
ceput să producă și hîrtie ex
tensibilă. (Clupack) in special 
pentru saci. De asemenea, hîrtia 
satinată pe o parte, colorată 
sau naturală, cu sau fără văr- 
gătură, in suluri sau coaie.

In felul acesta, fabrica a reu
șit să satisfacă cele mai exi
gente cerințe ale beneficiarilor 
interni șt externi, mai ales du-z 

sporit doar de 1,7 ori, ceea ce 
denotă că 45 la sută din spo
rul de producție s-a realizat 
pe seama creșterii productivi
tății muncii.

Acesta este urcușul Fabricii 
de celuloză și hirtie Suceava 
în care întregul proces de fa
bricație, incepînd cu depozitele 
de materii prime și pină la 
producerea celulozei și hirtiei 
este mecanizat și automatizat. 
De pildă, fierberea celulozei se 
realizează prin procedeul sul
fat, iar procesul de fierbere 
este urmărit și condus la pa
rametrii optimi după comenzi- 
program. Pregătirea celulozei 
pentru hirtie se face în insta
lații complexe, cuprinzînd uti- 

pă ce secția de confecții a fost 
întregită și au început să func
ționeze din plin cele 3 ateliere:
a) de saci valvă lipită, valvă 
manșon, deschiși lipiți, mici și 
mari, valvă cusut și deschiși 
cusuți sau înobilați (cu hirtie 
bituminată, parafinată, cu poli
etilenă). Deși proiectat pentru 
producție anuală de 150 milioa
ne de saci, printr-o organizare 
cît mai bună a producției și 
muncii, atelierul a urcat la 175 
milioane în 1970, 190 in 1971 și 
trecînd apoi la 200 milioane de 
saci anual. Aceasta, deși în evo
luția sa, atelierul a trebuit să 
se adapteze la cerințele pieții 
cu noi sorturi de saci.

b) atelierul de pungi, proiec
tat pentru 5.000 tone anual, a 
realizat in 1970, 6.800 tone, iar 
în 1972 a depășit la 7.000 tone.

c) atelierul de înnobilare in 
care pe mașini moderne, se ob
ține o producție anuală de 7.500 
—8.000 tone hîrtie gumate, cre
ponate, parafinate, bituminate, 
acoperite cu polietilenă, cașerate 
cu folie de aluminiu, imprimate 
fn 2—4 culori. Unele din ele 
sînt impermeabile la apă și 
grăsimi, avind și o estetică a- 
decvată pentru ambalarea mo-

,demă a alimentelor.

laje de spălare a celulozei pe 
filtre în proces continuu, sor- 
tizoare tip Cowan etc. In pro
cesul de măcinare se utilizează 
hidradiscuri ce asigură proce
sul la consistența ridicată de 
pină la 5,5 la sută, fapt care 
permite o pregătire optimă a 
pastei de hîrtie, respectiv o 
formare corespunzătoare a hir
tiei pe mașini.

Nu e de mirare, deci, că pro
dusele cu marca acestei fabrici 
s-au impus pe piețe externe din 
Europa, Asia și Africa, fiind ex
portate în cantități din ce în ce 
mai mart

GAMA PRODUSELOR

1 rrnrtira nulilirilaLn

Fabrica dispune de un grup 
de cercetare format din 10 in
gineri și 8 laboranți care ac
tivează în slujba perfecționării 
producției și a realizării de 
sortimente noi. De asemenea, se 
află în primul ei an de funcțio
nare o stație-pilot cu întreaga 
aparatură realizată în combinat 
și care reproduce la scară re
dusă o fabrică de celuloză. Pe 
această stație se experimentea
ză in prezent metodele de valo
rificare integrală și cît mal efi
cientă a rumegușului.

Pentru a ilustra varietatea 
preocupărilor de aici, să ne a- 
runcărn o privire în lista de 
produse ce pleacă de la Sucea
va.

In primul rînd. categoriile de 
hîrtie înnobilate:

— hîrtie sulfat cu polietilenă;
— hîrtie parafinată și acope

rită cu hot helt;
— hirtie acoperită cu polîa- 

cetat de vinii;
— hîrtii gumate;
— hîrtii creponate;
— hîrtii cașerate cu foltl me

talice;

— pînză cașerată cu polietile
nă pe hîrtie;

— hîrtie de ambalaj colorată 
cu luciu pe o față;

— hirtie pentru saci; y
— hirtie satinată;
— hîrtie kraft-linear;
— hîrtie extensibilă.
Pe altă linie, avem saci de 

hîrtie de toate tipurile, pungi 
din hirtie simplă și cu polietl- 
len, șervețele refrișante, sfoară 
din hirtie etc.

Așadar, cumpărînd orice pro
dus alimentar, ducindu-l acasă 
în sacoșe de hirtie frumos im
primate: purtîndu-vă corespon
dența în mape elegante, expe- 
diind-o în plicuri satinate, uti- 
lizînd cartonaje de toate tipu
rile; în fine, transportând ori
ce în saci de hirtie sau admt- 
rind orice copertă de carte în 
vitrine, utilizăm și prețuim de 
fapt produsele Fabricii de celu- l 
loză și hirtie Suceava, aceasta 
componentă de frunte a cetății 
industriale ce crește la poalele 
cetății de scaun a lui Ștefan, 
apropiind veacurile și dlnd 
farmec orașului medlevalo-mo- 
dern.

BEP.



tisface cererea „vor veni în mă
sură de a împotrivi darea biru
lui, lucrarea șoselelor și orice 
cerere din partea Cîrmuirii". Domnitorul hotărăște arestarea delegației. O scrisoare a lui A- lexandru Cuza, din 9 iunie 1846, către prietenul său din Bîrlad, Iordache Lambrino, comentează tocmai acest eveniment; după ce la Galați sosiseră, arestați, spătarul Tucidide și Teodor Sion, „amândoi patrioți din Vas
lui și deci membri ai Asociației 
Patriotice, al cărei secretar este 
Teodor Râșcanu care, prin fuga 
sa, a evitat cu această ocazie 
arestarea, dar e așteptat în cu- 
rînd la Galați, căci domnul, se 
zice, e sătul de indulgența sa 
pentru tulburătorii ordinii pu
blice, și că, în grija sa cu to
tul părintească și conservatoare 
încearcă prin toate mijloacele 
posibile să o mențină (mai ales 
de cînd, potrivit unui firman al 
Inălțimei Sale Necredincioase, 
el poate fi mai aspru". Dar ac

ÎN DOCU
MENTE

țiunile „Asociației patriotice" nu < se opresc aici. Ea a luat am- ' ploare și va culmina cu desco- ; perirea „complotului" de Ia mo- i șia Holmu (Vaslui) unde își a- , vea reședința Grigore Cuza, unchiul viitorului domn, și acel care a prezidat în martie 1848 a- dunarea de la hotelul Petersburg. Amănunte interesante ne oferă ofisul domnesc din 5 octombrie 1846 către șeful poliției capitalei prin care se cerea a- cestuda să asiste la judecarea Iui Vasile Mălinescu, prins la Holmu unde „se făcuse adunătura 
de rău-cugetători care s-au înar
mat cu scop sumeț împotriva mă
surilor stăpînirii". Intr-o scrisoare adresată lui Th. Râșcanu, care reușise să scape de urmărirea oamenilor lui Sturza și se ^afla la Paris, Grigore Cuza îl ' informează asupra participanților de ia Ho'lmu și situația lor. Teodor Sion și Tucidide Durrnuz fuseseră arestați, Vasile Mălinescu se afla în închisoarea Departamentului Criminalicesc, Tu- dorachi Gheorghiu din Galați și Costachi Racliș erau încă reținuți în închisoarea cazarmei din Iași, Grigoraș Carp ridicat de la moșia sa, iar Nicolae Istrati purtat de la Iași la Galați apoi la Rîșca și exilat la Slatina. Măsurile represive luate de domnitor au avut drept rezultat, a- firmă Grigore Cuza, „schingiui

rea ce au suferit îndestui oa
meni de la Holmu, jăfuirile ce 
s-au făcut, felurite și toate gro
zave, bătăi cumplite și închi
soare". Puțin mai tîrziu, la 16 octombrie 1846, adresîndu-se lui Lambrino, Alexandru Cuza, care nu era străin de acțiunile membrilor „Asociației patriotice", îi spunea „Am văzut cu durere tot 
ceea ce mi-ai scris în legătură 
cu acest biet Râșcanu și tovarășii 
săi. Dar după ploaie iese soare
le și mai bine mai tîrziu decît 
niciodată".In anii 1845—1847 se îndrepta spre Paris, unde activa „Societatea studenților români" C. Negri, N. Bălcescu, C. N. Filipes- cu, Vasile și Iancu Alecsandri, Alexandru și Elena Cuza, Teodor Râșcanu, Vasile Mălinescu ș.a. Acest exod al revoluționarilor moldoveni și munteni către capitala Franței se datora în mare parte acțiunilor represive întreprinse de guvernele celor două țări. Aici ei vor desfășura o vie activitate revoluționară în cadrul legal al „Societății stu-

denților români" și în același timp vor ține o strînsă legătură cu cei rămași în țară unde, a- firma V. Alecsandri, se „pro
dusese o mare mișcare de idei 
atît în Valahia cît și în Moldo
va". Sentimentele de naționali
tate și independență își făceau 
drum prin toate mijloacele".O puternică mișcare a boieri- de deputațiObștească în Lupta împo- cîrmuirei va deosebită mai

— £------mii liberale a avut loc cu ocazia noilor alegeri ’ J----pentru Adunarea vara anului 1847. triva candidaților lua o amploare ___ _ales în Bîrlad, Bacău, Huși, Iași, Focșani, Roman etc. La Bîrlad printre cei care s-au ridicat împotriva modului de administrare a lui M. Sturza s-a aflat prietenul lui Alexandru Cuza, Iordache Lambrino, clucerul Mihăiță Ștefănescu, Șt. Racliș și Simion Bontăș. In urma anchetei efectuate din dispoziția Departamentului din Lăuntru s-a constatat electrizară inimile moldovenilor. 
Toți oamenii bine cugetători vă
zură o rază de speranță pentru 
schimbarea lucrurilor". Veștile sosite din capitala Franței, prin intermediul ziarelor franceze care erau traduse și „prin mii de 
copii răspîndite se făcea propa
ganda ideilor și faptelor revolu
ționare din Franța", amplificau speranțele patrioților.încă înainte de a începe revoluția în Moldova, țarul Rusiei și-a arătat prinitr-un manifest hotărîrea de a opri valul revoluționar din întreaga Europă Atitudinea Rusiei țariste, cunoscută la Iași, va influența puternic desfășurarea revoluției moldovene. In numărul său din 25 martie 1848 „Albina 
Românească" publica ordinul țarului către ministrul său de război ca să mobilizeze armata, deoarece „în apusul Europei au 
urmat întîmplări ce vădesc 
scopul criminal de a dărîma pu
terea legiuită".Adunarea din 27 martie 1848 de la hotelul Petersburg, care a marcat începutul revoluției, unde au participat peste o mie de persoane, a fost prezidată de Grigore Cuza, cunoscut pentru ideile sale liberale. Printre cei care au luat cuvîntul se aflau mai mulți conducători ai mișcării, Lascăr Rosetti, Alexandru Cuza, Vasile Ghica ș.a. După dezbateri s-a hotărît ca un comitet, format din 16 persoane să redacteze înaintată

că cei patru au exprimat „Cu
vinte huluitoare chiar asupra 
persoanei prea înălțatului domn... 
atît pe ulițele tîrgului, în casele 
amploiaților cît și a particular- 
nicelor fețe". La Huși în fruntea agitației împotriva candidatului guvernului se afla Anastasie Panu, președintele Judecătoriei Fălciu, care intervine direct „făcîndu-se căpetenie răz
vrătirii și unealtă prăpăditoare- 
lor cugetări". In Bacău Alecu Aslan și Zaharia Moldovanu, a- menința pe marii boieri că „mîi- 
ne, poimîine, vor fi puși sub 
roate și șfichiului biciului".începutul anului 1848, a coincis cu intensificarea agitațiilor țărănești provocate de urmările secetei care bîntuise Moldova în anul precedent, a pustiirii ogoarelor de lăcuste și a epizotiei, țăranii, sărăciți, rămăseseră în urmă cu plata birului și făcuseră la arendași, cămătari, boieri, datorii de peste 8 milioane de lei. La toate acestea se a- dăogau bătăile și schingiuirile pe care le sufereau țăranii în- demnîndu-i să pribegească peste hotar, să nu se supună la lucru și să se răzvrătească. Un raport al Isprăvniciei Fălciu comentînd situația satelor moldovenești remarcă că „un duh de revoltă, 

de nesupunere și de anarhie se 
înfățișează astăzi între locuitori, 
o ideie vagă ca o epidemie po
litică, trecută de pe aiurea, cir- 
culează în fantezia lor că ar fi 
sosit timpul cînd să se ridice 
în contra proprietarilor să îm
partă moșiile sau cel puțin să 
încalece proprietățile lor".In Iași agitația împotriva cîr- muirii lui Sturza și a boierimii conservatoare a devenit tot mai puternică. Gh. Sion, participant la revoluție, arată că se formaseră „două tabere mai distincte", una compusă din sprijinitorii domnului, și alta națională, în care „intrau oamenii de toate 
clasele și de diferite nuanțe: 
funcționari „supărați" de pierde
rea posturilor, aspiranți la pos
turi, liberali convinși, patrioți 
sinceri sau din calcul, nemulțu
miți pentru diverse cauze, am- 

t bițioșî, în fine oameni de felu
rite culori". La intensificarea a- gitației revoluționare a contribuit și vestea izbucnirii revoluției la Paris și Viena. „Procla
marea Republicii, fuga regelui 
Louis Philippe, manifestul lui 
Lamartine. răscularea tuturor 
naționalităților, arăta poetul Sion,

Mihail KogălniceanuV. Alecsandri

murim! Dar să ne pregătim ca 
să murim. Cu moartea noastră 
trebuie să deschidem un viitor 
nației noastre vrednic de mări
rea trecutului strămoșilor noștri. 
Români! Astăzi toate națiile' în
vie, trebuie să învie si a noas
tră".Treisprezece revoluționari socotiți drept cei mai periculoși adversari pentru regimul despotic a lui M. Sturza, au fost prinși și urma să fie predati turcilor. Printre ei se aflau Â- lexandru Moruzi, Alexandru Cuza, N. Catargiu, V. Canta, D. Sanri^M- ,ManoIachi Epureanu, oandu Miclescu, loan Cuza, Za- harm Moldovanu, Răducanu, Lascar și Dumitru Rosetti. După o întreagă odisee de la Iași -de aioi pe Dunăre pină la Macin, șase din grupul celor treisprezece reușesc să în- îî eo/-lg!,lenta Picilor, printre ei aflindu-se și Alexandru Cuza. și să se refugieze la viceconsulul englez de la Brăila De aici ei trimit o scrisoare consulului austriac la Galați, I c r’ ,ln Care i_au exPHcat situația lor critică, „fiind vorba 

de nu mai puțin decît împușca
rea lui A. Moruzi și A. Cuza". Intenția lor de a se refugia în <anS^a’ Austria sau Germania se datora mai ales faptului că nu aveau de gînd să se întoarcă „in condițiile existente în a- 
ceasta țară a samavolniciei pe 
care o numim patrie".In acest timp în țară locuito- ni satelor continuau răzvrătirile In diferite localități au fost descoperite, în copie, cu unele modificări, cele 35 de „ponturi" care circulau printre țărani. Un document din 5 aprilie 1848, a- rată că țăranii din Cotnari ajunseră „intr-o grozavă anarhie în 

acum au început 
a umbla bulucuri prin sat" și că în „tainicele lor adunări s-ar fi 
^riucovi^"mplările din Galitia Comentînd revoluția din Țările Române ambasadorul francez la Viena scria în 1848 următoarele : ’ "
pentru independență și unire va 
juca un mare rol în 
irea estului Europei, 
ție de mai mult de 
locuitori de origine 
zat pe un pămînt de 
cență și fertilitate recunoscută 
care totuși s-a menținut în mij
locul tuturor vicisitudinilor de- 
zastroase la care necontenit a 
fost pradă de la căderea imperiu
lui roman și care simte astăzi 
atîta forță vie ca să aspire la o 
reconstituire independentă, o a- 
semenea populație este cu totul 
demnă de atenție și interes, iar alt document de la sfîrșitul lunii iunie 1848, pe lîngă o descriere în general a situației din Țările române arată că „Popu
lația română din Transilvania și 
din alte cîteva comitate ale Un
gariei se agită de comun acord 
cu popoarele de aceeași rasă 
care locuiesc de cealaltă parte 
a frontierelor pentru a se consti
tui într-o singură națiune. Ori
cum s-ar termina, această re
voluție va lăsa rădăcini adinei 
în țările române și din ea va 
rezulta avantaje reale în viitor 
asupra clasei locuitorilor care 
suportă toate sarcinile țării".

D. IVĂNESCU

era hotă-timp, M. Sturza, care rit să-și mențină tronul, nu dorea ca mișcarea să ia o amploare atît de mare îneît să-1 oblige să ceară sprijin din exterior, ci va lua singur măsuri pentru a pune mîna pe „revoltați", dovedind în acest fel că e capabil să facă singur ordine în țară. A doua zi, în timp ce Vasile Alecsandri, secretarul comitetului pentru redactarea petiției și cu ceilalți membri întocmea memoriul ce trebuia adresat domnului, Mihail Sturza își asigura fidelitatea armatei de care avea nevoie în a- semenea împrejurări. Consulul francez de la Iași, în raportul său asupra evenimentelor din 29 martie, arăta că „In această di
mineață o petiție către prințul 
domnitor a fost, se zice, acope
rită cu mai mult de 800 de is
călituri. Documentul cuprinde în 
35 de puncte toate nevoile reale 
devenite necesare". O deputăție a fost trimisă la palat pentru a preda memoriul lui Sturza, care, după multe ezitări, aprobă 33 de puncte. La aflarea acestei vești cei adunați în casa lui Alecu Mavrocordat au strigat, spune consulul francez „ori tot ori ni
mic, și că este prea tîrziu a se 
consimți la oarecare acomo
dare".Sînt cunoscute măsurile represive luate de Sturza împotriva celor adunați în casa Mavrocordat. Printre cei care au încercat să opună rezistență armatei trimisă de domnitor s-a aflat și Alexandru Cuza. Datorită lui Gh. Sion ne-au rămas memorabilele cuvinte ou care Cuza a încerca să-și încurajeze tovarășii de luptă „Dar, fraților ! Să

o petiție care să fie domnitorului. In acest
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„Mișcarea română



Toader Sion

Anul revoluționar 1848

ISTORIA
UNUI 
DOCUMENT

Gh. UNGUREANU
Ordinul lui D. Sturza pentru urmărirea și prin- 
derea (vii sau morți) a lui Toader Sion și 
lorgu Radu.Este vorba de documentul intitulat „Prințipiile noas

tre pentru reformarea Pa
triei", redactat la Brașov la 12/24 mai 1848, de o parte din emigranții revoluționari moldoveni, care, reușind să scape de teroarea bandelor de urmăritori, declanșată de Mihail Sturza după evenimentele de la Iași din luna martie, au trecut, fiecare pe unde ' a putut, în Transilvania și s-au întrunit la Brașov. La aceștia se adăogară și cîțiva tineri ce se reîntoarceau de la Paris. Gheorghe Sion, poetul, participant la evenimentele din martie 1848 și semnatar al documentului amintit, descrie, în ale sale Suvenire 

contimpurane, peripețiile prin care au trecut emigranții pînă au ajuns la Brașov, participarea la adunarea de la Blaj, întoarcerea la Brașov, discuțiile avute și elaborarea unui program al luptei revoluționare ce urma să se dezvolte mai departe.Documentul original redactat la Brașov, se găsește astăzi în păstrarea Bibliotecii universitare din Cluj, în bogata colecție de manuscrise, stampe și cărți rare donată ' de Gheorghe Sion nepotul poetului.înainte de a continua firul istoric al acestui document solemn, care constituie cel mai înaintat program al anului revoluționar 1848, să dăm conținutul lui.
Prințipiile noastre pentru re

formarea Patriei !
1. Desființarea boierescului și 

a orice alte dări a lăcuitorilor 
săteni către proprietari.

2. Rădicarea beilicurilor, a 
lucrului șoselelor și a tuturor 
împovărărilor fără de plată că- 
tră stăpînire.

3. împroprietărirea lăcuitorilor 
săteni fără nici o răscumpărare 
din partea lor.

4. Nimicirea tuturor privilegii
lor și prin urmare deopotrivă 
purtare a sarcinilor statului de 
cătră tot poporul îndeobște, pre
cum și deopotrivă împărtășire a 
lui la toate driturile politice 
țivile.

5. întemeierea instituțiilor ță
rii pe prințipiile de libertate și 
egalitate și de frățietate dezvol
tate în toată întinderea lor.

6. Unirea Moldovei și a Vala- 
hiei într-un singur stat neatîr- 
nat românesc.Documentul este din 12/24 
mai 1848 Brașău, scris de Va- sile Alecsandri și poartă următoarele semnături autografe: Toader Sion, Costachi Negri, L. Rosset, frații Vasile și Ion Alecsandri (scrise ambele nume de Vasile Alecsandri), Gheorghe Cantacuzino, M. Costache, A. Rusu, Grigore Balș, Zaharia Moldovan, P. Cazimir, Ioan I. Cu- rius, Gheorghe Sion, N. Ionescu.Documentul original a fost încredințat Iui Toader Sion, a- cela care îl și semnase primul, sub ultimul aliniat. S-au făcut și copii care au fost date semnatarilor.Unul din aceștia Nicolai Ionescu publică, pentru prima da

tă, documentul, după „o copie autentică", ce o avea „sub ochi", în periodicul ieșan Tribuna Ro
mână nr. 1 din 10 mai 1859. Publicînd documentul autorii a- rată că, „aceste frumoase pricini vor fi punctul de plecare al dezbaterilor Tribunei Române". O altă copie s-a găsit în arhiva particulară rămasă de la Eftimie Murgu.Nu este întîmplător faptul că lui Toader Sion i s-a făcut o- noarea de a i se încredința, spre păstrare, documentul original din aceleași considerente cînd i se prezenta să-I semneze primul.Toader Sion, despre care s-a vorbit prea puțin în legătură cu evenimentele întîmplate în anul revoluționar 1848. ca și despre alți mulți, morți în obscuritate, era cunoscut ca un neînfricat luptător pentru aplicarea unor reforme radicale în țară, probleme mult frămîntate încă de pe cînd țineau adunări, în anul 1846, la Mînjina, Țigănești, Ghergheleu și Holmu sau la Iași, la unele din ele partici- pînd și Nicolae Bălcescu.Toader Sion se bucura de mult prestigiu în ochii celorlalți patrioți. Arestat în 1846, membru al „Asociației patriotice", cum îl numește A. Cuza într-o scrisoare din 9 iunie 1846, al cărui secretar era Teodor Rîșcanu, el este printre puținii împotriva căruia în 1848, se dă ordinul ocîrmuirii să fie prins „viu sau mort" deoarece activitatea sa revoluționară era considerată foarte periculoasă. Din „lăturalnice științi", aflînd ocîrmiurea că un mic grup de „revoltanți" care scăpaseră de la Iași s-au dedat la răzvrătirea locuitorilor din ținuturile de jos. a trimis pe urma lor o poteră puternică, între care și 15 arnăuți comandați de vestitul Inge ca să-i prindă „vii sau morți". Acei căzuți în luptă urmau să fie predați locuitorilor Bpre îngropare.Nu-i întîmplător nici faptul că la elaborarea documentului de la Brașov participă, și-l iscălesc, Costache Negri, Vasile A- lecsandri, Alecu Russo sau Zaharia Moldovanu. In frunte cu Toader Sion, ei purtau, din străvechea Moldovă, peste care nu odată se abătuse vifore năprasnice, flacăra nestinsă a iubirii de țară, de libertate unire și independență națională.Participarea emigranților români la marea manifestare populară de la Blaj, din 4-16 mai 1848, a avut darul să-i întărească și mai mult în convingerea că pînă la urmă revoluția va reuși. Reîntorși la Brașov, scrie poetul Gheorghe Sion „în zilele acele de efervescență politică nu ne puteam opri de a nu cugeta la afacerile din lăun- tru ale țării noastre. Făceam conciliabule îndesite și ne formulam bazele pe care să reorganizăm țara după ce vom reuși a rentra în ea. încheiarăm un act pri care ne obligăm a lucra pentru Unirea Principatelor, 

pentru emanciparea țiganilor, pentru înproprietărirea țăranilor, pentru armarea poporului și alte reforme frumoase ce aveau de scop ridicarea Românismului din mizeria în care se afla. Ceea ce vedeam mai înainte de toate că trebuia de făcut, era o nouă mișcare în Moldova spre a răsturna guvernul. Pentru ca să reușim ne trebuiau brațe multe și arme. Ce să facem? Atunci ne veni ideia să organizăm o oștire de transilvăneni, bănățeni și bucovineni și să intrăm în Moldova prin trei părți diferite".In urma acestei hotărîri emigranții patrioți se despărțiră u- nii mergînd în Banat, alții la Arad și Bucovina. Intre acești din urmă era și Toader Sion care purta cu el documentul o- riginal elaborat la Brașov.întors în țară a mai trăit o vreme, retras la casa părintească din ținutul Vasluiului și moare timpuriu în obscuritate.In anul 1883 cînd se tipărea la Iași ediția a 2-a Dorințelor 
partidei naționale din Moldova, elaborată de Mihail Kogălnicea- nu la 1848 în Bucovina, din pleiada de vechi luptători ai generației pașoptiste nu mai erau în viață decît bătrînul lorgu Radu la Bîrlad, poetul Gheorghe Sion, lorgu Cantacu- zin, Lascar Rosetti, Vasile A- lecsandri și Mihail Kogălnicea- nu. Muriseră Alexandru I. Cuza, Costache Negri. Dimitrie Ralet, Manolache Costache, Toader Sion, Alexandru Moruz, frații Panai.te și C. Cazimir, Grigore Romalo, Alecu Russo, Vasile Mălinescu, Vasile Zaha

„Prințipiile noastre pentru reformarea patriei" (Reproducere după facsimilul aflat în lucrarea „Familia 
Sion" de Gh. Ungureanu, lași, 1936).

ria Moldovanu și mulți alții a căror nume zac în obscuritate.Dar să urmărim ( firul istoric al documentului. După noi a se cunoaște de cine și unde s-a păstrat documentul este important în legătură cu istoria mișcării revoluționare din Moldova. Una este să fi fost găsit în fondul de arhivă rămas de Ia Eftimie Murgu, astăzi la Arhivele Statului din Timișoara, sau la Universitatea de la Cluj, după cum a fost citat de unii din istorici și alta că a fost păstrat de Teodor Sion și ajuns la Cluj odată cu donația nepotului său Gheorghe Sion.In continuarea redactării știrilor ce le deținem despre importantul document, afirmăm că el nu a ieșit la iveală decît în a- anul 1936, cînd avînd nevoie de documentare pentru elaborarea lucrării Familia Sion, am plecat pentru a face cercetări la bogata bibliotecă a Clujului, și aici în colecția Sion. Cerînd bă- trînului Gh. Sion, donatorul care locuia la Cluj, date despre Toader Sion, frate cu bunicul său Antohi Sion, nu mi-a putut aduce decît o fotografie de pe un vechi portret, cîteva însemnări și un plic, legat cu o panglică de mătasă albastră, spunîndu-mi că în el se află documentul „mîndria familiei" și că să-1 reproduc în facsimil în lucrarea proiectată, dorință ce i-am îndeplinit-o.In legătură cu modul cum a ajuns Gh. Sion să găsească a- cest document, o scrisoare din 1881 a bătrînului loniță Sion, către fiul său donatorul, conține 

următorul îndemn : „Iți mai dau o ideie, pune îndată pe cine socoți să cumpere de la fime- ia lui Toader Sion. documentele de familie, căci toată corespondența politică a tatei cu Vodă Ghica din Valahia știu sigur că sînt la el. Ți-a fi de mare folos". Nepotul, donatorul de la Cluj, s-a dus la Vaslui, la casa unde locuise unchiul său Toader și a găsit mai multe documente între care și documentul original al „Prințipiilor de la Brașov".Istoricii zilelor noastre au pus în valoare acest important document.Prin știrile pe care le dăm asupra elaborării și peregrinării documentului original, al cărui conținut, în cea mai mare parte, s-a gîndit și frămîntat în Moldova și apoi materializat la Brașov, pe hîrtie cu slove scrise de bardul de la Mircești, am dorit să aducem o contribuție la cunoașterea mai bine a mișcării revoluționare din Moldova, care nu a fost „înăbușită", cum s-a scris și nici un „foc de paie" a boierilor.Documentul original a fost păstrat cu grijă de Toader Sion prin toate peripețiile prin care a trecut și-1 va aduce în Mol?, , dova la casa lui din Coșeștii Vasluiului în care se va stinge în obscuritate ; apoi prin grija nepotului său Gheorghe Sion documentul va fi trecut din nou peste Carpați în Transilvania și donat Bibliotecii din Cluj, această peregrinare simbolizînd parcă tocmai trecerea dintr-o parte în alta în țările române a marilor idei și dorinți de u- nire și independență națională.



(continuare din pag. 1) complexe pe care le îmbracă, se manifestă pe fondul luptei generale împotriva feudalismului, în care sînt antrenate țărănimea în totalitatea ei și populația orășenească, la fel de încovoiate sub povara apăsătoare a vechilor rîndiuieli. în fruntea luptei înnoitoare se găsește tineretul studios, reprezentant al boierimii mici și mijlocii, care-și desăvîrșise cultura în școlile apusului, hotărît să schimbe vremurile pe măsura idealurilor generoasei lor tinereți.Pe acest teren receptiv, a căzut vestea revoluțiilor din Europa. Iașii răspund cu însuflețire ecourilor, prelungite la noi, ale evenimentelor. La începutul lunii martie capitala este în plină fierbere. Apeluri anonime și manifeste îndeamnă la luptă deschisă. Boierii din ținuturi se adună în număr mare la Iași. întrunirile politice devin din ce în ce mai numeroase și amenințătoare, în această atmosferă de agitație revoluționară a fost făcută cunoscută nota cancelarului Nesselrode, adresată consulului general al puterii protectoare, prin care se atrăgea atenția că țarul nu va îngădui „anarhia" și slăbirea legăturilor ce uneau Principatele au Poarta. Deși a stîmit derută, de.mobiLizînd pe cei mai slabi și a întărit linia legală, prudentă, avertismentul nu mai putea opri evoluția evenimentelor din desfășurarea ei firească.Consulii puterilor străine acreditați la Iași recomandă domnului să facă concesii pentru a nu înăspri situația. M. Sturza, însă, nu se arăta dispus să meargă pe această cale. Prins el însuși între miș-
* ..........—■
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ÎN MOLDOVA

carea națională și eventualitatea unei intervenții armate, care-i amenințau în egală măsură domnia, M. Sturza s-a hotărît să acționeze energic. Neavînd încredere în Miliție, cîștigată pentru cauza revoluției, domnitorul și-a alcătuit o gardă pretoriană pentru a înăbuși agitația. Totodată, în urma tratativelor cu conducătorii acțiunilor revoluționare, s-a ajuns la soluția consultării poporului pentru aflarea dorințelor generale. în acest scop, a fost organizată adunarea de la hotelul Petersburg, din 27 martie'8 aprilie 1848.Au participat, aici peste 1 000 oameni, „din toate clasele, de toate opiniile, din toate provinciile Moldovei", cum consemnează documentele vremii. Adunarea, prezidată de Gr. Cuza, s-a desfășurat într-o atmosferă de mare entuziasm. Pentru prima dată, regimul de opresiune a fost condamnat direct și liber. După ce au fost dezbătute problemele cele mai importante, care își așteptau de multă vreme soluțiile, s-a alcătuit o comisie cu sarcina de a redacta programul de revendicări.
Petiția proclamațiune a boierilor și notabililor 

moldoveni, operă colectivă, îndelung gîndită și deliberată, redactată într-un spirit moderat, în conformitate cu linia tactică adoptată, preconizează instituirea unui regim de libertate și legalitate parlamentară. Acționînd în limitele tacticii .impuse nu numai de împrejurările interne cunoscute, dar și de mentalitatea celor chemați să conducă lupta pentru prefaceri înnoitoare, ca și de primejdia intervenției străine, revoluționarii, retrași la casele Mavrocordat din dealul Copoului, așteaptă răspunsul domnitorului. Se luase hotărîrea ca, a doua zi, la 30 martie / 11 aprilie, în, caz de refuz, printr-o mare demonstrație populară. să fie impus programul formulat în Petiție care, pentru a nu trezi suspiciuni, era conceput,

Lista revoluționarilor moldoveni

aparent numaii, în cadrul legalității regulamentare. Poporul înarmat trebuia să deschidă „un viitor nației noastre" — așa cum hotărît afirmau cei ce comunicau planul de acțiune mulțimii adunate în jurul casei în care se aflau revoluționarii.Domnitorul, însă, a intervenit ou brutalitate. Capitala a fost lăsată la discreția bandelor de arnăuți. 13 din fruntașii revoluționari, din cei peste 200 arestați, printre care se afla și Al. I. Cuza, viitorul domn al Unirii, au fost transportați la Galați, pentru a fi trecuți în Turcia. întreaga țară a fost supusă unei aspre represiuni care s-a abătut, fără execepție, asupra tuturor claselor societăți. Paralel, s-a desfășurat o largă acțiune cu scopul de a discredita revoluția, prezentată fiind ca o simplă acțiune izolată a boierilor.Revoluția , moldoveana nu s-a încheiat cu în- frîngerea din martie. Ea a continuat lărgindu-și baza și orientarea. Odată cu acțiunea sistematic întreprinsă pentru justificarea sensului revoluției începută în martie, pentru difuzarea în mase a principiilor acesteia, s-au făcut și încercări de înarmare și planuri pentru o mai largă antre- nare_ la luptă. Deși fără finalitate practică imediată, aceste încercări ilustrează adevărul că mascarea începută la 27 martie reprezintă doar un episod al revoluției, începutul acesteia.în afara hotarelor Moldovei, revoluționarii, scăpați de represiunea domnească, participă la revoluția românilor din Transilvania. Sub impresia marei adunări de pe cîmpiia Blajului, este redactat acel faimos legămînt Prințipiile noastre 
pentru reformarea patriei. în care semnatarii, dintre ei îi amintim pe Iancu și V. Alecsandri, Al. I. Cuza, A. Russo, C. Negri — se angajează șă lupte pentru desființarea relațiilor feudale și împroprietărirea țăranilor, pentru nimicirea privilegiilor, pentru egalitate și frățietate, pentru Unirea Moldovei și a Țării Românești într-un stat național neatîrnat. Acest program, lapidar formulat acum, își va găsi o strălucită expresie în Dorințele partidei naționale în Moldova, redactate de M. Kogălniceanu, din însărcinarea comitetului revoluționar constituit la Cernăuți. Deaici, comitetul păstra o strînsă legătură cu capitala, unde mișcarea opoziționistă, cu toată asprimea represiunii domnești,’ devine tot mai puternică extânzîndu-se și asupra ținuturilor.La 11 iunie, nu întîmplător, se pare, simultan cu revoluția din București opoziția organizează Ia Iași o „impozantă" manifestație, împreună cu comitetul revoluționar care acționa în „strictă conspirativitate", cu care prilej este prezentat un memoriu cu revendicări. Așa cum se notează expres în actele vremii, românii simt că a venit timpul „a vorbi cu glas mare și cu capul ridicat". Se conturează tot mai mult o aripă radicală, cu largă adeziune în ținuturi, care, cum tot documentele o mărturisesc, organizează o Societate revoluționară, ce avea pregătită o proclamație și un proiect de constituție „în conformitate cu a Valahiei". Se preconizează chiar un centru de rezistență națională. Sensurile adinei ale revoluției moldovene se reflectă nu numai în liniile programului, unul din cele mai complete, ci și în încercările mereu reînoite de colaborare, de integrare în cadrul general al revoluției, românești. Planul realizării unei armate românești ^împreună cu românii din Transilvania ș; Banat, adeziunea — care a îmbrăcat numeroase forme concrete — cu lupta revoluționară de peste Mil- cov sînt semnificative în acest sens.Proiectată pe fondul luptei generale purtate împotriva feudalismului, revoluția din Moldova a avut o desfășurare particulară datorită determinării complexe și inextricabile a împrejurărilor. Acest caracter deosebitor i-a fost hotărît nu numai de factorii menționați mai sus dar și de specificul orașului moldovenesc precum și de maniera proprie de receptare a noului de către boierimea locală. Nu trebuie să se uite apoi, că, în vara anului 1848, Moldova, teatru al unei vaste acțiuni represive, bîntuită de teribilul flagel al holerii, a fost ocupată și de armatele interven- ționiste. Aceste realități au determinat nu limi
tele revoluției moldovene — acestea, practic, nu au existat — ci o anumită modalitate de a acționa, o anumită tactică adoptată în toate manifestările întreprinse, corespunzătoare situației și raporturilor interne și internaționale. Revoluționarii din ode trei provincii românești, acționînd înj numele intereselor naționale, aceleași pentru toți, s-au angajat pe anumite căi, au utilizat anumite mijloace și-au .impus activității lor restricții dictate de împrejurările concrete.In condițiile în care — faptul este în afară de orice îndoială-revoluția românească a fost pregătită de dezvoltarea organică și unitară a societății noastre în prima jumătate a veacului trecut, în condițiile în care împrejurările au cerut, în cele trei țări românești, adoptarea unor mascuri tactice în conformitate cu care programul nu a putut fi afișat dintr-o dată, cu ostentație, în toată evidența lui, anumite puncte fiind estompate sau pentru moment, chiar înlăturate. Revoluția din Moldova nu este doar o „mișcare revoluționară", ci parte integrantă a revoluției generale românești de la 1848.Adoptarea terminologiei corespunzătoare, impusă de realitatea faptelor, plasarea revoluției din Moldova în cadrul revoluției românești, judecarea, ținînd seama de întreaga complexitate a problemelor, la nivelul cunoștințelor și concepției istorice de astăzi, sînt obligațiile noastre, ale celor care ne apropiem, prin studiu, de acest act fundamental din istoria patriei, ale cărui adînci semnificații se cuvin a fi pătrunse și impuse conștiinței timpului de față.

cartea științifică

M. GOLU si A. DICU:
Introducere în psihologie

Lucrarea elaborată de M. Golu și A. Dicu, Introducere în 
psihologie, apărută în Editura Științifică, colecția Psyche, Bucu
rești 1972, abordează, cu probitate și maturitate științifică, 
tematica âeosebit de complexă a fundamentelor teoretice ale 
psihologiei, de pe poziția. filozofiei marxiste în perspectiva 
conceptuală actuală, oferită de cibernetică și de teoria generală 
a sistemelor. Echilibrul realizat — cu mult discernămînt, pon
dere și prudență științifică de către autori — între conținutul 
conceptual „clasic" al psihologiei și interpretarea actuală a 
fenomenelor psihice, impusă de achizițiile recente ale teoriei 
sistemelor șl ciberneticii, conferă conținutului lucrării, pe 
lîngă accesibilitate, autenticitate valorică convingătoare 
interpretativă fără stridențele extrapolării abuzive întîlnite 
adesea în studii similare, ce ajung aparent paradoxal la un 
reducționism mecanicist „acoperit" de o terminologie prețioasă 
și sterilă. Poziția principială teoretică și metodologică a auto
rilor se obiectivează atît în structurarea logice-problematică a 
conținutului lucrării, în ierarhizarea și ponderea tratării temelor, 
în adoptarea selectivă a soluțiilor cît și în emiterea unor păreri 
personale creatoare.

Astfel, în cap. Particularitățile capacității umane de cu
noaștere în epoca actuală — (p. 7—17), pe baza unei examinări 
succinte retrospective comparative, autorii reușesc să eviden
țieze caracteristicile cunoașterii actuale și anume abținerea de 
la „personalizarea și absolutizarea egocentrică a rezultatelor 
cercetării proprii, necesitatea conectării și participării la pro
cesul de comunicație și cooperare atît intra, cît și interdisci- 
plinară" (pp. 14—15), obiectivată în modelul explicativ contem
poran, expresie a unității dialectice funcționale a celor trei 
aspecte : informațional-obiectiv, semantic-interpretativ, pragma- 
tic-aplicativ.

Capitolul Devenirea psihologici ca știință — (p. 18—74), pe 
lîngă reliefarea critică a etapelor semnificative ale evoluției 
gîndirii psihologice în efortul elaborării „unui sistem unitar de 
cunoștințe cu valoare gnoseologică explicativă și praxeologică 
despre ansamblul componentelor mediate psihic" (p. 74), reana- 
lizează esența fenomenelor psihice în cadrul unui model in- 
teracționist, psihicul în genere fiind astfel considerat ca „o 
formă particulară de comunicație informațională, cu valoare 
reglatorie dintre individ, ca sistem integral (unitar), și mediul 
ambiant, precum și între diferitele subansambluri componente 
ale lui (individului)", sistem care la om, datorită verbalizării 
și corelării modelului intern (informațional-motivațional) cu 
cel al lumii externe (informațional-axiologic), dobîndește valori 
deosebite.

Analiza problemei legilor psihologiei — problemă contro
versată — justificat abordată și de către autorii acestei lu
crări, nu conduce însă, — după părerea noastră, spre soluții 
acceptabile, ci ajunge chiar la contradicții cu poziția lor teo
retică. Precizăm : subscriind necesității metodologice de pre
lucrare statistică a datelor obținute de experimentator, ținînd 
cont că „sistemul psihic reprezintă entitatea cu caracter pro
babilistic cel mai pronunțat" (p. 69), avem rețineri față de 
formulări ca : „legile pe care le studiază psihologia poartă un 
pronunțat caracter statistic" (Ibidem), sau „natura statistică a 
legilor psihologice...“ etc., ce angajează planul conceptual, 
denaturînd esența fenomenului studiat.

In capitolul Psihicul ca sistem — (p. 75—122), întîi se pre
cizează conceptul de sistem în știința contemporană, indieîn- 
du-se posibilitățile utilizării lui în funcție de complexitate, fie 
pe plan semantic (paradigmatic), fie pe plan funcțional (sin
tagmatic), ca apoi omul să fie considerat ca un sistem cibernetic, 
autoorganizat și autoreglabil, hipercomplex, deschis, probabilist di
namic, integral, integritatea sa fiind de gradul al treilea, de
oarece Ia legăturile primare existente între elementele com
ponente și la cele secundare elaborate în cursul existenței bio
logice pe baza mecanismului condiționării, se „adaugă" ansam
blul legăturilor de ordinul al treilea (terțiare), structurate pe 
baza sensurilor condiționate social-istoric și instrumentate de 
limbaj. Luate împreună, legăturile secundare și terțiare alcă
tuiesc ceea ce am putea numi sistemul psihic (p. 89) care în 
raport cu persoana reprezintă un subsistem nonsubstanțial, 
operațional cu rol de comandă și control, ca în raportul di
namic om-lume să apară ca sistem multidimensional, unitar 
(mare sistem) elaborat în evoluția ontogenetică.

Capitolul Organizarea sistemului psihic în plan individual : 
„componentele" structurale de bază — (p. 123—208) este, prin 
conținutul său, o necesară și reușită analiză a componentei 
cognitive umane —■ înfățișată ierarhic, dinamic prin dezvălui
rea intercondiționării complexe dintre conduita perceptivă (ce 
presupune : comportament de detectare și diferențiere a cali
tăților individuale ale obiectelor, comportament de tip oscilato
riu, comportament corectiv (neliniar), comportament de clasi
ficare. cocmportament de identificare categorială) și gîndire 
(definită operațional ca „sistem ordonat de operații de pre
lucrare, interpretare și valorificare a informației bazat pe 
principiile abstractizării, generalizării și anticipării, subordonat 
sarcinii alegerii alternativei optime din mulțimea celor inițial 
posibile" (p. 149) — cît și a aceleia afectiv motivaționale.

Semnalînd doar definiția operațională a afectivității (p. 148)
— ce evidențiază cu precădere caracterul timetic și polaritatea 
acestor trăiri — provocarea, clasificarea emoțiilor, structurile 
afective, dinamica și autoreglarea „subsistemului" afectiv cît 
și analiza triplă făcută de autori motivației (caracterizare, ti
puri, rol), ne permitem să sugerăm autorilor, ca eventual la 
o a doua ediție, să completeze aceste aspecte structurale cu 
date pe de o parte despre conduita de comunicare verbală, 
conduită mnezică, pe de alta despre conduitele secundare, în- 
trucît concepția janetiană oferă largi posibilități unei reeva
luări creatoare prin prisma teoriei generale a sistemelor și a 
ciberneticii.

De asemenea, credem că o restructurare care ar include 
datele deja prezentate de autori în Motivația și Psihicul și 
comportamentul ar constitui elemente suficiente și necesare 
analizei și conturării componentei conative a sistemului psihic, 
impusă nu de cerințele formale ale clasificării clasice tripartite, 
ci de realitatea intrinsecă a vieții psihice umane. S-ar evita 
astfel și formulări cu rezonanță paralelistă (ca de exemplu : 
psihicul și comportamentul, aspecte generale ale legăturii din
tre psihic și comportament) care de altfel (și este foarte bine) 
nici nu sînt în concordanță cu conținutul titulaziat de ele.

In capitolul final — Personalitatea ca sistem „supraordonat"
— (p. 235—261) autorii, relevînd multiplicitatea punctelor de 
vedere din care a fost și este definită și analizată personali
tatea, rețin ca elemente definitorii comune unitatea, integra
litatea și structuralitatea, și o concep ca pe o „structură di
namică de funcții și procese psihice care permite trecerea o- 
mului de Ia forma de simplă adaptare și coechilibrare, la 
asimilarea activă a situațiilor de mediu prin comportamente 
instrumentate social-istoric" (p. 241), analizînd-o din punct de 
vedere dinamic și structural.

Cartea Introducere în psihologie se recomandă ca o nece
sară și valoroasă contribuție în sensul și de pe poziția științi
fică pe care s-au plasat autorii ei atît față de om, care trebuie 
„să fie tratat nu numai ca obiect, ci și ca subiect, nu numaii 
ca mijloc, ci și ca scop" (p. 263), cît și față de psihologie, con
siderată ca „instrument al cunoașterii altuia și al autocunoaș- 
terii, factor de reglare și de autoreglare, instrument de mo
delare și de automodelare" (p. 264).

Stela TEODORESCU



R.M. Alberes, în Le Roman d’ 
aujourd’hui, 1960—1970, explică apariția unei sociologii a literaturii în primul rînd prin revitaliza- rea și înnoirea esențială, în ultimele decenii, a tehnicii analizei •literare. Afirmația, ușor peremptorie, nu este de ultimă oră căci o găsim prefigurată (Alberes o recunoaște de altfel) de Roger Ca- illois (Puissances du roman) care, cu două decenii în urmă, anunța sociologia literaturii, acest ultim venit în domeniul științelor umaniste. Esențial pentru dezvoltarea ulterioară a disciplinei este faptul că, de la început, la inițiatorii ei reconoscuți — Robert Escarpit și Lucien Goldman — sociologia literaturii a îmbrăcat forme divergente. Robert Escarpit (Socio

logie dela litterature, 1965), are în vedere „contextul colectiv^, literatura considerată „statistic , introdusă în scheme și grafice. Și mai ales, pentru Escarpit, literatura, în întreaga sa evoluție, prezintă un coeficient de gratuitate. De această interpretare sînt legate cele mai numeroase dintre atitudi nile anti-Escarpit. Deja Sartre, în 
Qu'est-ce que la litterature ?, refuza o astfel de concepție asupra literaturii. Nu din sentimentul concurentei, căci Pour une sociologie 
du roman apare în 1963, Lucien Goldman afirma răspicat că literatura nu poate fi niciodată gratuită, căci exprimă o indubitabilă realitate' sociologică : permanențarelației între conștiința creatorului și structura economică din care face parte. La Lucien Goldman literatura este în primul rînd un fapt de conștiință. Pentru el, noua disciplină literară este, cum spune Alberes, un fel de sociologie inie- rioară, pentru că ca traduce in fiu- ența, asupra mentalității, scriitorului, a condițiilor economice m care se găsește.

Pour une sociologie du roman. precum și, în ceea ce-1 privește pe cititorul român, selecția realizată de I. Pascadi (Sociologia literaturii. E.P., 1972) au oferit în bună măsură o imagine asupra poziției lui L. Goldman ca sociolog al literaturii. Vom releva deci, în cele ce urmează, alte unghiuri ale concepției celui care este, în Franța, inițiatorul structuralismului genetic. Este vorba de cîteva din ultimile studii, articole și conferințe, reunite postum în volumul La creation 
culturelle dans la societe moderne. apărut în colecția „Mediations" care a mai găzduit și o altă lucrare a lui L. Goldman — Scien
ces humaines et philosophic.Plecînd de la un punct de vedere psihologic și sociologic, L. Goldman demonstrează importanța conceptului de „conștiință posibila pe planul comunicării și al transmiterii de informații, Există un e- mitător, care transmite informații, dar există și o „conștiință receptoare" care nu acceptă orice Și oricum. La nivelul recepției, emisia (sau, de cele mai multe ori, o parte a ei) capătă o semnificație diferită în raport cu ceea ce a fost „expediat", fapt care obligă la o reconsiderare totală a ^sociologiei contemporane. Un adevăr se impune cercetătorului : cunoașterearealității de către un grup social nu poate merge decît pînă la o limită maximă, compatibilă cu existența, cu structura sa. Două sînt dificultățile transmiterii de informații. Este vorba mai întîi de incompatibilitatea dintre elementele durabile ale structurării conștiinței colective a grupului și natura mesajului transmis. Cea de a doua, consecință firească a primei, constă în faptul că viața socială este „un ansamblu de procese" a căror funcționare, legată — mediat sau imediat — de tendința subiectului individual sau colectiv de a-și menține structura și de a acționa în sensul echilibrării, îngreunează emisia.Aparent, aceste probleme îi interesează pe specialiștii în domeniul teoriei informației. Dar L. Goldman se adresează deopotrivă literaților, cărora le oferă posibili

tăți și căi noi de investigație, căci literatura reprezintă o structură 
parțială înglobată într-o altă structură relativă ce face parte, la rîn- dul ei, din structuri mai cuprinzătoare. Integrarea, trecerea la structuri din ce în ce mai vaste ne pune în fața unui al doilea concept fundamental al sociologiei lui L. Goldman : conceptul de compre
hensiune, care presupune obligato- riu „descrierea unei structuri semnificative și a legăturilor sale interne". Cele două concepte asig-ură literaturii maximum de vitalitate în cunoașterea structurilor semnificative. Studiul operelor filozofice, literare și artistice este unul din mijloacele cele mai eficace pentru a cunoaște „structura conștiinței u- nui grup, conștiința unui grup și maximul de adecvare la realitate la care ea poate ajunge". Vedem în afirmația lui L. Goldman — în- tr-un moment în care se încearcă înlocuirea literaturii, ca posibilita- tate dd cunoaștere, prin elemente de tehnologie — nu numai încrederea în permanența activității spirituale dar și convingerea că literatura, arta în general, au un rol din ce în ce mai marcat în cunoașterea structurilor semnificative ale oamenilor. Chiar tentativele care contrazic gustul comun — Noul Roman de exemplu — vor trebui studiate din acest punct de vedere. „Trebuie să cadrăm obiectul studiat în așa fel îneît să-1 putem studia ca destructurare a unei structuri tradiționale și ca naștere a u- nei structuri noi".Semnificația și implicațiile Noului Roman (Robbe-Grillet, N. Sa- rraute, Claude Ollier) revin frecvent în atenția lui L. Goldman, în general problemele romanului formează unul din centrele maxime de interes în studiile sociologului. Creația romanescă a urmat îndeaproape „cadrul sociologic". Pînă în sec. al XX-lea specia dominantă a fost „romanul eroului problematic" : el afirmă valoarea individului și cuprinde totodată o viguroasă critică socială. Cadrul sociologic al perioadei următoare (pînă spre 1945) e reflectat, pe plan filozofic, de existențialism, centrat pe ideea morții-limită prin excelență. La nivel psihic, conștiința limitelor și a morții generează sentimentul de angoasă ; romanul se apropie foarte mult de filozofie (Kafka, Mușii,

Sartre, Camus), Diminuarea importanței economice și sociale a individului făcea quasi-imposibilă, pentru scriitor, tentativa de a nara istoria unui „personaj", a unei biografii care, pe planul realității, nu mai prezenta decît un caracter a- necdotic. Astfel se explică, fără ca fenomenul să fie predominant, apariția,, personajului colectiv" la T. Mann, R.M. du Gard, A. Malraux, Galsworthy. Perioada actuală (L. Goldman se referă la societățile occidentale) marchează o „reducere considerabilă a vieții psihice a indivizilor", contrar a ceea ce se aștepta de la creșterea nivelului de cunoștințe și a calificării profesionale, L. Goldman identifică în societatea tehnocratică occidentală „specialistul analfabet" Pe care l-am putea raporta la „omul unidimensional" al lui H. Marcuse, cu rezerva că L. Goldman refuză pesimismul marcusian. Reacțiile la nivelul creației literare și culturale se concretizează în primul rînd printr-o revoltă formală a unei arte care, contestînd societatea, găsește forme noi de expresie pentru a o refuza. In al doilea rînd, apare tema însăși a revoltei în interiorul operei scriitorilor și artiștilor. Problematicii creației literare occidentale i se adaugă „l’absence des dieux", adică a valorilor fundamentale și a posibilităților individului de a se realiza. Or, această problematică nu este ușor accesibilă, și astfel se explică, de exemplu, succesul relativ, dacă nu mediocru, al filmelor lui Godard, al cărui limbaj se situează din ce în ce mai puțin la nivelul percepției imediate. L. Goldman vorbește deci de o ruptură pe planul limbajului, realitate acută pe care o reia în numeroase rînduri și mai ales în studiul, inedit, asupra Interdependenței dintre societatea industrială și noile forme ale creației literare. Se impune precizarea că nu este vorba de un stil nou care nu este înțeles, ci aceste opere (ale lui Beckett, Genet, Gom- browicz, Robbe-Grillet, Claude Ollier, E. Ionesco) nu sînt încă a- similabile „din lipsa unui cod care ar permite cititorului sau spectatorului să le cunoască conținutul intelectual".Vom mai semnala înțelegerea de către L. Goldman a funcțiilor creației literare în viața socială, care explică în cele din urmă perspectivele pe care sociologul le întrevede pentru literatură și creația culturală în ansamblu. Creînd pe planul imaginarului, un univers al cărui conținut poate fi diferit de cel al conștiinței colective, dar a cărui structură este omoloagă structurării acesteia din urmă, literatura trebuie să-i ajute pe oameni să devină conștienți de ei înșiși, de aspirațiile lor afective, intelectuale și practice. Pe de altă parte, literatura furnizează membrilor grupului o satisfacție care compensează frustrările cauzate de realitatea societății tehnocratice, dintre care cea mai primejdioasă este eliminarea individului din viața socială, politică și culturală.Deși amenințate, tradiția umanistă și dezvoltarea culturală nu se vor pierde. Este o chestiune de „strategie" : acțiunea culturală nu poate fi ruptă de acțiunea economică, socială și politică. Creația culturală deci, departe de a fi gratuită, se află nu numai în raport direct ou mecanismul social, dar este liantul acestuia, elementul de stabilitate și continuitate. Din a- ceastă perspectivă, L. Goldman îl depășește pe maestrul său, prin aceea că, acceptînd literatura actuală, îi recunoaște o funcționalitate crescîndă în societățile industriale avansate.Sociolog pentru care dialectica este conceptul operatoriu fundamental, L. Goldman este în egală măsură un fin observator al fenomenului literar, pe care nu-1 înțelege decît în corelație cu fenomenul economic, artistic, lingvistic, politic etc. Această exigență de plu- ridisciplinaritate face din contribuția lui Lucien Goldman unul din domeniile cele mai fertile ale cercetării actuale.

Imnurile lui Orfeu
Veronica PORUMBACU

Dacă în unele cazuri s-ar putea spune că „mo
dernii se demodează", înțelegînd prin „moderni" 
numai mimii efemerelor mode, atunci nu e mai 
puțin adevărat că marii poeți rămin etern „mo
derni". Dovadă plăcerea cu care citești astăzi pe 
strămoșul lor mitic, pe Orfeu, a cărui tălmăcire 
românească, într-o elevată limbă literară, se da- 
torește lui Ion Acsan : un elenist cu experiență 
verificată (a tradus și imnurile homerice), și el 
însuși poet.

De la primele versuri închinate „confratelui" 
său, Musaios, „cel inspirat de muze", facem cu
noștință cu o adevărată artă poetică: „Adine în 
pieptul meu sădește un glas ce spune adevărul / 
Răsunătorul imn să zboare spre oamenii din lar
gul lumii / Precum îmi poruncește muza și-mi 
cere iscusita liră". Nu crede orice poet in forța 
verbului, în efectul umanizant pînă și asupra 
fiarelor, al poeziei ? Cînd tînărul Orfeu începe 
să cînte, luîndu-se la întrecere cu centaurul Chi
ron, cel „care-și răsfiră vijelioasele picioare", 
melosul său răspîndește vraja pînă departe, a- 
tunci falnicii stejari se dezrădăcinează ca să se 
apropie de poet (asemeni pădurii lui Macbeth), 
dar nu spre pedepsire, ci spre omagiere; iar cen
taurul însuși, aplaudă artistul incomparabil, iz- 
bindu-și mina dreaptă de stingă, și „trîntind co- 
pitele-n pămînt".

Dacă în mitologia orfică, zeii sînt asimilați ele
mentelor — Zevs însuși fiind „via vîntului su
flare", „suflul flăcării nestinse" „temelia mării 
vaste", „el, focul, apa și uscatul, și firmamentul, 
noaptea, ziua", iar pîntecul său e „pămintul, ta
tăl tuturora", poetul însuși premerge, prin încli
națiile sale, pe mulți moderni. Orfeu e cîntărețul 
nopții, asemeni lui Novalis („Cînta-voi noaptea 
născătoare de oameni și făpturi divine, / Origine 
a lumii, Noaptea"); al lumii, asemeni lui Emi- 
nescu („Ascultă-mă, regină sfîntă, divină, splen
didă Selene") și chiar a melancoliei ei (oare n-am 
putea glosa pe seama genului feminin al astru
lui nopții, în limba greacă și limbile romanice, 
spre deosebire de accepția lui masculină în cele 
germanice ?) Orfeu, e și cîntărețul naturii pri
vite aproape dialectic („Natură, iscusită .mamă, 
zămislitoare-a lumii-ntregi / ... / La înăemîna 
tuturora, deși îți aparții doar ție ’ / N-ai tată, 
căci ți-a fost părinte, ești veselă, plăcută, mare / 
... / Rotundă, risipită-n toate, doar prin schim
bare dăinuie ști"), el concepe timpul însuși ca un 
„vlăstar odrăslit" de pămînt și de cer. Imaginile, 
mai exact comparațiile, fie că au noblețea, den
sitatea identificărilor cu abstracțiile moraleț jus
tiția e „cuget nerănit de nimeni", somnul: „Frate 
cu uitarea și consîngean cu moartea", moartea 
însăși „judecătorul tuturora, rostind statornice 
sentințe"), fie că se înscriu, prin proiecții cos
mice, intr-un halou fantastic. Apollo, „cu rădă
cini înfipte-n hăuri", e „stăpîn al marginilor lu
mii, Artemis, o „codreană ce-ndrăgește-ogarii, 
Poseidon, apare adăpostit „la temelia noianului 
cu piept adine", Dyonisos e un „zeu luminos cu 
chip de taur", iar Persefona își dezvăluie trupul 
sacru în muguri, soli de fructe verzi.

Cei care vor să cunoască „fresca" societății ele
ne, citesc „romanele" vremii: Iliada și Odissea. 
Cei care vor să știe ce simțeau oamenii în clipele 
de bucurie și de tristețe, cum ii înfiora vintul 
sau nori, „drumeți aerieni și rodnici, mereu ră
tăcitori pe boltă", ar face-o anevoie fără aceste 
imnuri, atit de vibrante și la lectura lor după mi
lenii. Adăugați la acest farmec ordinea, in chip 
de „crug al vieții", a poemelor, fluența ritmului 
(hexametrul s-a tradus în versul de 17 și 18 si
labe, mai propriu limbii române), adăugați te
meinicia notelor, semnate tot de traducător __  de
fapt o aproape inițiere în doctrina orfică — a- 
dăugați eleganța concentrată a cuvîntului înainte 
datorat Zoii Dumitrescu-Dușulenga, și veți înțe
lege pentru ce „Imnurile" lui Orfeu pot fi soco
tite nu doar unul din volumele colecției ce-i 
poartă numele, ci cap de serie. /



OVIDIU

GENARU

ultimile zăpezi

Primăvară delirează cu fluturi, 
pretutindeni mistere dau în tristă floare, 
poete să nu mori acum,
Fit înfriguratule în fața librăriei unde 

aștepți 
să se deschidă să se tragă obloanele 

la ora promisă, 
și dumnezeu șofer de buldozer împinge 
ultimile zăpezi spre munți, 

auzi motoarele, 
pe cînd oarba iarnă pășește prin mlaștini 

căutînd găurile prin care răsuflă 
virginitatea 

zilei de mîine

prietenul meu latinistul

lui MIHAI URSACHI
In mijloc casa bătrînilor.
în pod steaua sirius, draga noastră lumină 

boreală 
din mahalaua țicău care pătrunde prin toate 
fisurile dintre generații.
Acolo prietenul meu binecuvîntează grădina, 
acolo sînt pivniți adînci unde el cultivă 

ciuperci în întuneric.
Toată iarna alege micelii,
toată iarna le prepară patul din ruinile unui 
soare din veacul XIX.
Speră să dea o lovitură de moarte micilor

% negustori ambulanți:
De zece ani speră.
Dar fragii pămîntului unde sînt ?
Privește parcela aceea din fundul grădinii, 
îmi spune.
Paradoxal își descheie cămașa la piept

și mi-o arată.

chestiune de caracter

Sînt încăpăținat ca un catîr,
e o chestiune de caracter,
cînd scriu despre ceva e ca și cum aș vrea 

să ating acel ceva cu sabia.

De aceea nu mă plictisesc în casa bătrînului 
spirit de provincie
ca unii artiști,

Reușind să repet scena bucuriei, 
să închei repet scena bucuriei, 
să închei mult rîvnitul armistițiu 
cu majoritatea.

eu am mers liniștit

N-am rupt eu trandafirul, 
eu am mers liniștit 
pe bordură

Cel care dă colțul și se pierde-n 
mulțime,
acela a făcut-o,
trebuia să fiți mai atent, 
vă trebuie un țap ispășitor,

Nu eu am călcat iarba, 
totuși poftim amenda și 
vă rog să vă simțiți umilit 
că v-ați făcut prost datoria

zile de glorie

Zilele de glorie ale lui amor 
sînt primăvara,

Să fugi atunci
c-o fată de provincie 
într-un oraș mai bine luminat 
nu-i o crimă, o nu !

caiete

să-i arăți vitrinele exorbitante să 
trăncănești despre fleacuri să-ți cheltui 
țechinii în taxiuri de vis,

generali de hoteluri să te salute ave 
în perlele plăcerii
să te scalzi pînă la gît,

O mie și una de nopți 
într-o singură noapte.

INCIDENTE
Al. CÂLINESCUUnul din aspectele Străinului lui Camus cele mai în- delug dezbătute a fost acela al temporalității narative. Concluziile la care au ajuns diverși cercetători, de formație diferită și operînd cu mijloace dintre cele mai variate, nu sînt deloc neglijabile. Comentatorii (inclusiv cei ce s-au ocupat de roman imediat după apariția lui) au constatat că problema raporturilor temporale se pune chiar după lectura primelor fraze ale cărții (sortite, așa cum va spune mai tîrziu cineva, să cunoască o celebritate asemănătoare primelor fraze din A la recherche du temps 

perdu). Jean Grenier vedea acolo prima dovadă a influenței tehnicii romanului american și a viziunii cinematografice. Dar Sartre a fost acela care, în renumita Ex
plicație a Străinului (1943), a întreprins cea dinții analiză aprofundată a raporturilor temporale, iar cîteva din afirmațiile sale au rămas, multă vreme, literă de lege pentru viitorii exegeți. Sartre observă, de pildă, că Meursault descompune timpul într-o suită de „clipe" ce nu corespund între ele, de unde acele fraze scurte, izolate, închise în ele însele: ficare frază e un prezent, ficare frază e o insulă, creată ex nihilo, căci ai impresia că universul dispare și apoi renaște cu fiecare nouă frază ; Sartre adaugă că tocmai „pentru a accentua singurătatea fiecărei unități frastice a optat Camus pentru o povestire la perfectul compus".Comentariile ce au urmat au mers de la analiza a- cestor „unități frastice" pînă la relevarea raporturilor temporale la nivelul întregului roman. Nu avem intenția de a rezuma cercetările unor P.-G. Castex, M.-G. Barrier sau Brian T. Fitch ci doar să scoatem în evidență acele puncte „nevralgice", acele probleme legate de structura cărții a căror soluționare pare, și astăzi, incertă. Se observă astfel, că în ciuda paralelismului și simetriei dintre cele două părți, ele ascultă de principii compoziționale diametral opuse. Prima parte se prezintă sub forma unui jurnal: eroul notează ce i s-a întîm- plat în ziua respectivă sau evenimente foarte recente. Capitolele sînt jalonate, la începutul lor, de indicații de tipul: „Astăzi, mama a murit" (cap. I), „astăzi e sîm- bătă“ (cap. II), „Astăzi am lucrat mult..(cap. III), „ieri, sîmbătă...“ (cap. IV) etc. Pe de altă parte, o serie de „elipse", de violentări brutale ale timpului narațiunii (exemplu tipic în cap. I : „voi lua autobuzul de ora două" și, o pagină mai încolo : „Am luat autobuzul de ora două") contrazic formiula jurnalului și ridică întrebări asupra stabilirii momentului narării. Situația se complică în partea a doua, care este confesiune și totodată rememorare, „acoperind" o perioadă de timp al ficțiunii incomparabil mai mare (unsprezece luni) decît partea întîi (optsprezece zile). Și acum e foarte greu de reperat momentul începerii relatării ; el a fost situat, de către majoritatea exegeților, la începutul ultimului capitol, înaintea discuției cu preotul. Ultimele pagini ale cărții ar relua, așadar, procedeul din prima parte. S-a susținut chiar că acel moment ar fi valabil pentru întreaga narațiune, că maniera în care Meursault povestește faptele în partea întîi ar fi rezultatul unui efort de rememorare și al dorinței de a fi cît mai exact, de a reconstitui întîmplările cu maximum de precizie. S-ar părea deci (la e primă lectură aceasta nu se prea observă) că Meursault știe de la început cum vor evolua evenimentele, că întreaga relatare este „a posteriori" ; ca argument în sprijinul acestei teorii este citată, printre altele, fraza caret marchează momentul crimei : „C’etait cornme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur". După cum se vede, un roman aparent atît de „clasic", de riguros construit ca Străinul dă naștere, la o examinare sub lupă, unor probleme dintre cele mai complicate. „Decupajul" temporal pe care l-a operat Camus pare a fi fost făcut anume pentru a-1 deruta pe cititor ; sau, în lipsa unei soluții satisfăcătoare, ar trebui să acceptăm ideea că e vorba de inadvertențe, de „scăpări", de neglijențe de construcție, și că „miracolul" reușit de Camus este de a-1 determina pe cititor să accepte convențiile și să se lase „prins" de mișcarea narațiunii.Titlul acestui articol se referă la unele similitudini pe care le-am observat între Străinul și Intrusul lui Marin Preda ; apropieri între aceste două opere s-au mai făcut, dar nu din această perspectivă. Intrusul se prezintă, la prima vedere, ca o lungă confesiune-rememorare, dar lucrurile nu stau tocmai așa (adăugăm că, pe de altă parte, o apropiere de Străinul se justifică și prin modul în care sînt utilizate persoana întîi și perfectul compus, cu efecte, prin urmare, asemănătoare). Momentul inițial — să-i zicem momentul zero — al narațiunii poate fi situat, fără nici un fel de dubiu, la începutul povestirii. Primele două capitole (în ediția 1968—pag. 5—10) sînt construite pe formula „jurnal" (termenul e o simplă convenție, desigur), înregistrează evenimente petrecute în ziua respectivă. La începutul capitolului II se produce schimbarea de registru : eroul merge pe jos de la combinat spre oraș, timp în care, pe întinderea a 55 de pagini (practic, întreagă partea întîi) se produce „rememorarea". Revenim la momentul zero la începutul părții a doua — pag. 65, (eroul ajunge în oraș, merge a doua zi din nou la combinat, pleacă cu trenul), acesta nu e menținut mai mult de o pagină, după care, pînă spre finele cărții, se reia rememorarea (ce corespunde celor cîteva ore de călătorie în tren). Capitolul X al părții a cincea (pag. 294) reia formula ințială: personajul a ajuns la București și notează ce i s-a întîmplat în ziua respectivă. Construcția cărții (interesantă și fără îndoială ingenioasă, prin suprapunerea celor două timpuri ale ficțiunii — drumul de la combinat în oraș și călătoria cu trenul, pe de o parte, rememorarea — pe de alta) ridică totuși o problemă : rememorarea e făcută cu atîta exactitate și precizie în notarea detaliilor încît ne vine greu să credem că eroul își amintește de toate acestea după ce s-a scurs o bună bucată de vreme. Ca și în cazul Străinului comentatorul trebuie sau nu să accepte o convenție; sau să o accepte dar să o „denunțe", să vadă care sînt implicațiile ei. Căci, după cum — sperăm — se vede, raporturile temporale pot afecta „verosimilitatea" ficțiunii, consecvența „perspectivei narative", în fapt însăși structura, coerența operei.



POȘTA LITERARĂ
CONSTANTIN BRINDUSOIU — Foile de scoarță (dar de 

ce ; ale mamei spînzurate de cer ?) conțin un filon liric care 
merită exploatat pînă la capăt. Vă sugerez să reluați Foaia 
întîia, A treia scoarță, A șasea scoarță întrucît unele formu
lări nefericite se răsfrîng asupra întregului text. Oricum, aces
te versuri sunt la cu totul alt nivel decît precedentele.

V. B. — Prea multe lucruri față de răspunsurile care vi 
s-au dat în ultima vreme la diverse „poște" nu am a vă spune. 
Este evident că aveți „voce" dar nu este încă suficient lucrată, 
mai ales în ceea ce privește profunzimea. Sigur, și un lirism ea. 
acela practicat de dv. are drept la existență. De fapt, acum 
sînteți într-o fază ambiguă, pe un fel de teren al nimănui : 
adică exact pe fîșia de graniță ce desparte amatorismul de 
„spațiul dinlăuntru al poeziei. Vă urez să faceți pasul cel 
mare !

TAISIA PUȘCAȘU — Cam subțirele în umor, epigramele. 
Totuși, cîteva, cu puțină bunăvoință, „merg". Și întrucît nu 
avem un spațiu special (poate îl înființăm !) le citez aici pe 
cele mai reușite : Lui Mircea Constantinescu pentru volumul 
„Smog" : N-avem în aer destul fum / Și nori de praf și multă 
zgură ? / Mai trebuie să-nghițim acum / Și „smogul" din. .. 
literatură ! Lui Damian Ureche pentru volumul „Invitație ia 
vis". Toți cei bolnavi de insomnie / Ți l-au citit, dar în za
dar / „Miraculoasa"-ți poezie / Le-a prefăcut noaptea-n 
coșmar ! Poetei Constanța Buzea, pentru volumul „Leac pentru) 
îngeri" ; Nu cred în astfel de minuni / Șl ți-a fost truda în 
zadar / Că de un lucru n-ai habar... / Toți îngerașii sînt 
imuni !

file de arhivă

PANAIT ISTRATI — Nisa, martie 1921
Un „autoportret" datat și sem

nat ; fotograful Panait Istrati a 
ținut să ne lase această imagine, 
care să ne reamintească de una 
dintre numeroasele lui meserii. 
In luna martie 1921 era la Nisa, 
unde se stabilise și trăia din în
deletnicirea de fotograf ambu
lant. In lipsă de clienți, citește 
L’HUMANITE, pozînd astfel unui 
confrate-concurent, care i-a re
alizat instantaneul acesta — au
tentic document de istorie lite
rară. Peste doi ani necăiitul 
multiprofesionist Panait Istrati 
avea să uimească lumea literară 
europeană publicînd „KIRA KI
RALINA", mai întîi în revista 
EUROPE ' (14 august 1923). apoi 
în volum (1924) Noul Maxim 
Gorki — cum l-a numit presa 
franceză — este lansat de scri
itorul Romain Rolland și cărțile

sale cunosc, repede, un succes ne- 
mai întîlnit. In țară fenomenul 
este privit de pe două poziții di
ferite. Mihail Sadoveanu va scrie 
(LUMEA, 4 ianuarie 1925) : „In 
ultimul an s-a întîmplat Ia Paris 
un lucru neașteptat, care mie 

mi-a pricinuit o mare plăcere : 
a intrat cu un răsunet în corte
giul scriitorilor un fecior al a- 
cestui pămînt. Căci Panait Istra
ti înainte de a fi „vagabond in
ternațional", a trăit printre noi ... 
Au fost mulți care s-au revoltat 
împotriva lui ia apariția CHIREI ... 
și totuși eu îl revendic ca pe un 
frate al meu și al acestui pă
mînt. II revendic mai ales după 
ce am citit pe MOȘ ANGHEL, 
al doilea volum al său". Cu cîte- 
va luni mai înainte (noiembrie 
1524), dramaturgul A. de Herz 
scrisese în RAMPA : „Kira Kira-

lina" este una dintre cele mai 
frumoase cărți din cîte au a- 
părut în ultimii ani. Nouă, Panait 
Istrati ne face o mare cinste. A 
sfărîmat singur, trîmb^țele care 
trebuia să-i sune lauda". Printre 
nemulțumiții de noul scriitor s-a 
aflat și Nicolae Iorga. „Eu nu-i 
găsesc absolut nici o calitate cărții 
Kira Kiralina... va scrie el, tot 
în RAMPA (12 noiembrie 1924). De 
dincolo de hotarele țării se auzea 
însă glasul lui Romain Rolland : 
„Kira Kiralina... E formidabil. 
Nu există nimic în literatura de 
azi care să aibă tăria aceasta ..."

Debutul lui Panait Istrati a fost, 
poate, cel mai răsunător din cîte 
s-au cunoscut în literatura univer
sală. In 1925 scrierile sale erau 
traduse în 25 de țări.

Ion MUNTEANU

CONSTANTIN LUNGU — Poemele dumneavoastră sunt de 
fapt niște „schițe", niște expuneri de motive care ar putea de
veni infrastructura, unor posibile poezii. Rămîne deci (așteptat 
cu încredere !) să dați coloratură lirică acestor proiecte, să 
treceți deci dincolo de simpla consemnare a unor stări pasa- 
g?re; Și să evitați subtilități de genul : „doar într-un vagon 
rămăsese / o valiză albă de carton albastru !“

B BAJUREANU_— Mă obligați să vă ofer premiul „poștei"
? -azi’ CU ,aceasiă strofă în care atingeți „culmea imposi

bilului : „Copil în leagăn m-am / născut în vuiet de războaie / 
cînd Mircea, Ștefan și Mihai / opreau oștirile străine" Cred 
ca nu e necesar să continuați, e greu de realizat o performan
ța mai strălucită.

TAN Versuri corecte, ca sentiment și ca expresie, 
cellar prea corecte, prea egale cu sine, prea „fără de pată".

MIHAELA CERNITU — Din confesiunea dumneavoastră (nu 
știu de ce mi-ați trimis-o mie și nu lui Mihai), frapează două 
fraze. Prima : „Cînd ne dezvelește moartea / devenim pentru 
totdeauna statui în adîncuri". A doua : „Trebuie să-ți formezi 
™ <Vo°Ca5u4lari..Am irnPresia că tu continui unele discuții între- 
Miîiai' EStC bme Sa tmeti seama de acest «Him îndemn al lui

>

'T

Ioan, folclorist — Metrii pădurii — Constantin Ar- 
vinte, compozitorul muzicii tabloului coregrafic „De 
la Dorna pînă-n Vrancea" și al pieselor vocal-simfo
nice „Te cîntăm, străvechi pămînt" și „Cantata Pa
triei"; 4. Compozitorul simfoniei „Sarmizegetusa", al 
„Marșului lui Iancu" și al celor 10 coruri bărbătești 
înmănunchiate sub titlul „Eroice"; 5. Dat cu fanfara, 
generalului; 6. Theodor Rogalski •— Renumit compo
zitor român al cărui nume e purtat de Conservatorul 
clujean; 7. A compus suita simfonică „Priveliști româ
nești" și piesa corală „Mărire ție, patria mea" — Pie
se muzicale ca „Cinstire ție, plai al Mioriței" de Ser
giu Sarchizov sau „Patrie, pămînt de aur" de Gh. Ba- 
zavan (mase.); 8. ...de Barbu, cîntăreață româncă — 
Nume masculin; 9. Țăranu Cornel, autorul cantatei 
„Cîntare unui ev aprins" — Pămînt (învă și arh.), 
(pl.); 10. Duo — A compus „Marșul României, libere" 
și cîntecul „Republică a primăverii"; 11. Alunei — A 
alia.

Viorel VÎLCEANU

MIREL MANESCU — Mierea cunoașterii, Oboseala spațiu
lui, Ars poetica — titluri pline de promisiuni, din păcate neîm
plinite, pentru că discursul liric este minat de filozofare, în 
formule prozodice nu dintre cele mai fericite. Plus tenta di- 
dactiQistă : „La ceasul imaginilor / strîmbe / ne adunăm, gă
lăgioasă tagmă / De meșteri ai vorbei / Să tălmăcim vechiul 
in / Tipare noi".

DUMITRU.GIOGLOVAN —• Maniera îmi place, dar nu tre
buie folosită pînă la exces. La un moment dat se iese din sfe
ra poeziei, exercitîndu-se simpatice combinații de cuvinte și 
mmio «mai mult. Modul spectaculos cum. ratați poezii „gata 
Licute , ca să zic așa, mă determină să am încredere în dv. ' 

0C4?md™ta Pentru mine) Coincidențe, Cu picioarele 
goale, Atenție, Mare stelară.

DINO. AND — Șe pare că e mai bine decît altădată (Palid, 
acum, Printre porțile nervilor mei), dar insuficient de preg
nant pentru publicare.

ENS — Am regăsit în arhiva mea sentimentală delicatul 
poem Scurgere. Poate vă hotărîți a vă deconspira.

OLD ZEB, ANA, CREȚU DORIN, ȘERBAN GHEORGHIU, 
DUMITRU PAPUȘOIU — nesemnificativ.

CUCU M. MURGU — Ați devenit excesiv de insistent de 
cînd v-am citat o strofă involuntar umoristică ! Și apoi de ce 
atîta parcimonie (pentru contrast ?) în „punerea în pagină" a 
poeziilor ? Inghesuind cît mai multe texte pe metru pătrat nu, 
se mai înțelege nimic. Șl scopul, parcă, nu e acesta.

VIOREL GRAUR — „Ultima săgeată" nu și-a atins ținta. 
Dar sa nu desperăm, poate nu e chiar ultima Dacă mai găsiți 
una sînt gata s-o primesc, "numai să aibă' vîrful muiat în 
otrava poeziei.

I. A. — Este, într-adevăr, altceva, deși se păstrează încă 
tendința de a desfolia sensurile poeziei (care trebuie să rămî- 
nă implicate). Am reținut, pentru metafora finală. Pasăre albă.

ȘTEFAN RAZVAN — Textul dv., plin de învățăminte și 
de dezacorduri gramaticale, este numai bun pentru o emisiune 
satirică la radio. Adresați-vă cu încredere.

Nicolae TURTUREANU

Dezlegarea jocului Arhitectură
TIMP LIRIC

CÎNTARE PATRIEI
ORIZONTAL : 1. Compozitorul pieselor corale 

„Senin e cerul țării mele" și „Drapelul" (1884—1966)— 
Artist emerit, compozitor al corurilor „Patria" și „Noi 
înflorim odată cu țara"; 2. Organizatoare de specta
cole și concerte — „Cîntare Patriei" din prezentul nu
măr al „Cronicii" — Vas rustic; 3. Nelu lonescu, au
torul melodiei corale „Țara mea, te laud și te cînt"— 
Lulu Orescu, compozitoarea piesei corale „Sîntem ai 
vieții tineri făurari" — Compozitor și muzicolog con
temporan, autorul cantatei pentru cor mixt și orches
tră „Odă păcii" și al piesei corale „Inscripție"; 4. A 
fermeca; 5. Or ! — Vasile Athanasie (1851—1922) au
torul unei „Arii naționale din Transilvania" compusă 
în 1899; 6. Stăpîn pe soarta sa — Compozitorul celor 
patru poeme vocal-simfonice intitulate „Cu fruntea 
răzimată-n cer" pe versuri de Mihai Beniuc ; 7. Ion 
Șerfezi — A compus poemul vocal-simfonic „Pe pla
iuri moldovene" (versuri C. Titus) și piesa corală 
„Țara mea" (versuri Tudor Arghezi); 8. Stern Leopold 
(1847—1909), compozitorul piesei pentru pian „Româ
neasca" și a numeroase prelucrări de folclor" — Cu
noscut compozitor de cîntece patriotice din creația că
ruia le amintim pe cele intitulate „Țara mea înflori
toare", „Patria sfîntă", „Republică, măreață vatră", 
„Măreț pămînt al patriei iubite"; 9. Compozitorul ta
bloului muzical „Păstorița" pe versuri de George Coș- 
buc — Simeon Florea, folclorist și etnograf; 10. Cîn- 
tec de leagăn -— Arbori al căror lemn e utilizat la 
fabricarea unor instrumente muzicale.

VERTICAL ; 1. „Voința neamului" și „Drapelul- 
țării" sînt doar două din creațiile acestui compozitor 
(1884—1966); 2. Anin — Pămînt ceramic; 3. Nicola

ORIZONTAL : 1. Metopă -— Tor; 2. Ogivă — Ce
da; 3. D .— Marmură; 4. I.M.P. — Mozaic; 5. L — 
Ana — As — A; 6. Ionică — A.D.N.; 7. Or — Si — 
C — Ie; 8. Ante — Panel; 9. Nai — Dorică; 10. E— 
Compozit.

mina albastră

Se face tirziu amindoi pe cîmpie 
doamne las mina să-mi cadă în 
ierburi
e nefiresc să asculți 
cum trece prin timp 
mina albastră.

A fost o vreme de taină și vis 
amîndoi coboram pe cîmpie 
caii povestei s-au oprit inventivi 
lingă mina albastră.

regele naturii
Regele naturii e soarele,

Cind ziua incepe să-și tragă 
perdelele încet pe ferestrele cerului, 
atunci se culcă și el 
obosit.

Valeriu BIRGĂU

Vasile STOLERU

r



reclama și 
publicitate

Civismul lui Adrian Păunes- 
cu, atît de admirat și recu
noscut, se manifestă, așa cum 
e bine, pînă în cele mai în
depărtate unghere ale cotidia
nului. Astfel, într-un inter
viu acordat revistei „Româ
nia pitorească" (2/1973), A- 
drian Păunescu discută pro
blema turismului. Una din în
trebările puse de Dona Roșu, 
realizatoarea dialogului, a fost 
dacă reclama ajută la ceva 
în turism. „Enorm" — a răs
puns, spontan interlocutorul, 
adăugind însă și observația 
„numai să fie bine făcută" ! 
Și exemplificînd, Adrian Pău
nescu se lansează într-o fili
pică împotriva practicii de a 
se face reclamă unor măr
furi care nu există sau care 
nu se desfac prin comerțul de 
larg consum, de exemplu: lo
comotive Diesel sau rulmenții 
de la Bîrlad. Cităm : „De ce 
(reclamă pentru rulmenți — 
n.n.) ? Pentru ca să ne adre
săm sufletului românului să 
mai termine o dată cu răcea
la lui înăscută pentru rul
menți ?“.

▲ Nu continuăm citatul, pen
tru că poziția intervievatului 

ne este acum clară. D-sa nu 
face distincție între reclamă 
și publicitate. Or, prima nu 
acopere întreaga sferă a ce
leilalte. Reclama se referă mat 
ales la condiția unei economii 
bazată pe concurență între 
firmele producătoare (de stat, 
sau, mai ales particulare), pe 
cînd publicitatea, în cadrul e- 
conomiei noastre vizează sco
puri multiple, între altele și pe 
acelea de a populariza produ
sele marii industrii. Cititorul 
cunoaște pe această cale di
rectă și simplă, realizările 
marilor nostre întreprinderi), 
informîndu-se de la caz la 
caz, aflînd despre competitivi
tatea produselor românești, și 
în genere despre progresele 
industrializării. Sînt elemente 
de geografie economică sur
prinse în plin dinamism și de 
educație, îndeosebi pentru ti
neret, care nu numai că nu 
trebuiesc disprețuite, ci încu
rajate. Chiar dacă nu cumpă
ră cetățenii locomtive Diesel 
așa cum ar cumpăra o „Dacia 
1300", dar faptul că le produ
cem, le folosim în transpor
turile interne și mai și ex
portăm, ne umple inimile de 
mlnurie și contribuie la o ra
dicală modificare de optică a 
maseior, precum și la popu
larizarea unor noi locuri ue 
muncă (deci formarea de ca
dre). In afară de acestea, e- 
xistă și un scop pur comer
cial, realizat chiar și în acest 
caz,' prin faptul că publicațiile 
ajung la reprezentanțele noas
tre și la agențiile economice 
din străinătate, unde pot a- 
trage atenția unor clienți e- 
fectivi. Totuși, publicitatea se 

“•ftferă și la propunerile făcu
te cetățenilor de a achizițio
na diverse bunuri concrete, în 
anume sortimente noi, de ca
re publicul află mai ales pe 
această cale: mobilă, confecții, 
țesături și chiar... rulmenți 
care se desfac și prin unită
țile moto-velo.

Chiar în revista „Flacăra", 
aflăm în ultimul număr, (13/ 
1973) o publicitate plătită de 
Întreprinderea 11 Iunie — 
Galați, și în care ni se reco
mandă : „accesorii metalice
pentru industria de încălță
minte, mobilier industrial, că
rucioare de transport interfa- 
zic“ ș.a.m.d., toate... necesare 
pe lîngă casa omului. Nu ? Iar 
în „România pitorească", în a- 
celași număr unde este publi
cat interviul lui A. P., citim 
la p. 30: „Mărțișor ’73“ — un 
cadou util, o surpriză plăcută... 
și urmează o listă de mărfuri: 
rochii, fulare, baticuri etc., 
fără nici o indicație de fabri
că sau magazin.

Dacă situația este așa, de ce 
să condamnăm principiul, în 
loc de a evidenția doar erori
le și confuziile, cînd e cazul? 

salut critica!
Se pare că Adrian Popes

cu, recenzentul cărții lui Gh. 
Grigurcu Salut viață (Steaua 
nr. 5) e un om ales. O de
clară sigur și deschis afirmînd 
că, pentru a pătrunde în poe
zia lui Grigurcu, trebuie să fii 
„sol, înveștmîntat în alb" cen- 
zurîndu-te zdravăn la poarta 
cetății ca să nu introduci 
cumva „molima sentimentului 
comun" Cum numai A.P. este 
cel menit să descifreze „corpu
sul de precepte filosofic-lirice" 
(cum e numit volumul criticu
lui de la „Familia" ce con-

IVI O M E
curează aforismul, un vers ca 
„divin adaos la ' piciorul po
rumbelului" își deschide sen
sul astfel : „nu spune nimic 
ce s-ar putea preta unei ex
plicități". Și aceasta în sens 
pozitiv deoarece Grigurcu re
ține cuvintele doar „pentru 
nețea lor intrinsecă".

însuși titlul Salut viață i se 
pare lui Adrian Popescu 
vorbă de spirit

fi-

„o 
vorbă de spirit spumoasă și 
adîncă", de asemenea polise
mantică. E și acesta un mod 
de a contempla „marginile și 
nemarginile pe care le are de 
urmat poezia". Rețeta : nouă
zeci la sută prețiozități și in
coerență cît cuprinde.

tot jSsteaua((
ln afară de agrementul 

semnalat mai sus, și de ire- 
levantele înțepături la adre
sa unor tineri poeți (de ex. 
Emil Nicolae) sîntem datorii 
să subliniem, în chenzinalul clu
jean prezența unor preocupări 
actuale de acut interes. Cităm 
articolul lui Mircea Zaciu : 
Literatura română — o cenu
șăreasă ? în care se dezbate 
deschis problema insuficienței 
studiului literaturii naționale 
în facultăți (nr .5), eseul po
lemic Romanul și dispariția sa 
de Leonida Neamțu, (nr. 4) 
sau paginile din jurnalul ine
dit al lui Gala Galaction, pe 
cît de impresionante tot pe a- 
tît de importante pentru fixa
rea atitudinii scriitorului în 
anii de restriște 1916—1918 
față de autoritățile din capi
tala vremelnic ocupată, (nr. 4 
și 5). Mai cităm eseul filozo
fic al lui Constantin Noica : 
Ar fi să fie, poezia inedită a 
lui Tudor Arghezi și dicționa
rul parodistic al lui Mircea 
Micu care surprinde unele 
note specifice ale lui Zaharia 
Stancu (nr. 4) și Virgil Teodo- 
rescu (nr. 5).

cleopatra 
melidoneanu

Zilele trecute, am avut pri
lejul s-o ascultăm pe reputata 
solistă a operetei bucureștene 
Cleopatra Melidoneanu în 
două spectacole ale Operei de 
Stat din Iași : în My Fair 
Lady — rolul cel mai îndră
git de către solistă și care a 
consacrat-o pe marile scene 
de operă ale Europei, și în a- 
cela al contesei din Sînge vi- 
enez. In ambele am urmărit o 
artistă completă, cîntăreață și 
actriță deopotrivă 
zestrată.

Strălucirea pe care 
ta a dat-o eroinelor 
deosebite ca factură, 
căldura și frumusețea 
tă a frazării muzicale ne în
dreptățește să afirmăm că a- 
ceste două spectacole au con
stituit adevărate evenimente 
artistice.

Nu putem încheia fără a 
adresa sincere felicitări și an
samblului care a colaborat la 
realizarea unor spectacole de 
înaltă ținută.

II. IRIMESCU

de în-

interpre- 
atît de 
cît și 
deosebi-

tir.
Poate e mai bine așa. Inter

ferența artelor a fost semnala
tă și de Blaga, plecînd de la 
faptul că Valery a fost distins 
cu „premiul pictorilor fran
cezi". De ce dar am prelungi 
specializarea excesivă a de
mersului critic în literatură, 
hrănit exclusiv din propria lui 
substanță, cînd există această 
soluție a unui posibil dialog 
al artelor ? E drept, faptul că 
într-o emisiune literară se 
confesează (cam literar) și un 
pictor, nu este încă un dialog. 
Mai mult chiar, mozaicarea e- 
misiunii n-ar fi nici ea ceea 
ce s-ar cere, pentru simplul 
motiv că am alătura, în conti
nuare, niște obsesive monolo- 
guri, mult prea abstrase fe
cundului context al unui act 
cultural. Or, emisiunea literar- 
artistică a televiziunii tocmai 
act de cultură cată să fie. Da
că așa stau lucrurile, priviri
lor „indiscrete" aruncate „pes
te gard" de către pictură-lite- 
raturii, sau de către muzică- 
teatrului, e timpul să le ia lo
cul o cunoștință în toată regu
la, cu reciproce informări, con
fruntări, conlucrări. Acesta ar 
fi, în mare, sensul unei emi-

are 
stimula

siuni literar-artistice, bineve
nite, de altfel.

Sigur, o asemenea afirmație 
i-ar putea irita pe scriitori, 
care și așa au impresia (ba
zată oarecum pe realitate) că 
nu dispun de suficient spațiu 
pe micul ecran. Dar nu de 
spațiu era vorba în rîndurile 
de mai sus, ci de modalitatea 
cea mai adecvată pentru a 
spori avizarea literar-artistică 
a tele-spectatorului și a lumina 
orizonturile largi ale creației 
artistice contemporane. Un fel 
de „banchet" al artelor, amfi
trioană, plină de solicitudine, 
fiind literatura. Căreia ar cam 
fi cazul să-i fi trecut supă
rarea pentru ușoara maliție a 
lui Delacroix: „la litterature est 
l’art de tout le monde". Afir
mația cuprinde, de altfel, și un 
sîmbure de adevăr: literatura 
este punctul de întîlnire a tu
turor artelor. Cel puțin în pla
nul exgezei, al meditației. In 
care scop este absolut nece
sar cuvîntul, folosit în toată 
plenitudinea posibilităților sa
le expresive. Incitate și ele. 
ca să spunem așa, tot de mo
dalitatea dialogului, care 
marea calitate de a 
dialectica ideilor. In fond, a 
defini înseamnă, într-o măsu
ră. a nega (Hegel).

Dar nu oricum. Orice opera
ție cere instrumente adecvate, 
existînd, în acest sens, un e- 
vident decalaj între bunele in
tenții ale rubricii „Cronica I- 
nepțiilor" și felul în care sînt 
ele puse în practică. A alătura 
niște versuri (fie și aberante) 
unui fad text de muzică u- 
șoară, nu înseamnă neapărat 
a recolta două inepții, deriziu
nea nefiind încă un gest cri
tic. Mai ales cînd este exer
sată cu insuficient discernă- 
mînt. Apoi, deriziunea poate fi 
exercitată nu numai prin pa
rodice apropieri, ci și prin 
„istețe" lecturi, în cuprinsul 
cărora cititorului i se face, în 
mod șoltic-complice, cu ochiul, 
pentru a sublinia deplina înțe
legere dintre lector și ascul
tător, față cu enormitatea co
misă de poet. Care poet ar pu
tea fi, la urma urmelor, și E- 
jninescu, prins în flagrant de
lict nu numai de către Vladi
mir Streinu („Venere, marmu
ră caldă... Braț molatic" etc.), 
dar și de Caragiale, oripilat 
de ambiția absurdă de a su
fla în luminare „cu gene oste
nite". Firește, nu osteneala ge
nelor o punea el în discuție, 
dar, oricum, mai ia cineva în 
serios o asemenea cîrcotașă in
terpretare ?

Să nu uităm că la „cronica 
inepțiilor" punem în discuție 
nu doar un vers sau o imagi
ne nefericită, nu doar o poe
zie sau o exprimare, să zi
cem, abracadabrantă, — ci un

lașu-i fostă capitală, Tîrgoviștea-i fostă capitală 
— iată temeiuri în baza cărora putem socoti sco
rul de 1—1 istoricește justificat. Argumentarea am 
împrumutat-o din panoplia lui Fănuș. Privind lu
mea din podul casei, dulcele și inimitabilul nostru 
preopinent și-a asigurat viziunea de ansamblu și 
exclusivitatea unghiurilor. Bătute-ar toaca, vere 
Fănuș, vede-te-aș înapoi ia secția agrară a foii lui 
Băieșu, că numai tu ești de vină : ai stîrnit atîta 
hărmălaie cu echipa ta de zgomote, le-ai amintit 
tîrgoviștenilor de capitație și de turnul Chindiei, 
le-ai vîrît ieșenilor în suflet ideea cu pătura-n cap 
și acuma, poftim : 1—1 ! Poți coborî liniștit din 
pod, ți-a venit schimbul, acuma-i rîndul meu : mă 
instalez cu hrană rece printre grinzile lui Șapira și 
vînez prin oberlicht ciorile de pe Biblioteca Acade
miei. Auzi 1-1 cu trupa din Tîrgoviște ! Păzeș- 
te-mă, doamne, de vise urîte și de vorbe mari, că 
acuș’ trîntesc una nespusă și ajung autor suculent 
la bătrînețe să se mire critica, să mă tălmăcească 
Sîngeorzan și să-mi afle Magda Ursache a patra 
dimensiune stilistică... De rîsul rîsului m-au făcut 
ieșenii mei, totdeauna astenici primăvara, comple- 
xați fiindcă n-au complexe și complicați pentru că 
de ce să nu fie. „Mînia-i nebunie scurtă" - zi
cea Horațius și, pînă nu-mi trece, țin să înșir aici 
dintr-o răsuflare cîteva din acele zise răspicat : 
stimați, iubiți, prețuiți și mofturoși fotbaliști de la 
„Politehnica", încă nu vi s-au comandat busturi 
din fondul nescriptic, încă nu sînteți doctori docenți 
într-ale fotbalului, așa că-i prematur să așteptați

ca adversarul să vă recunoască totdeauna merite
le, scoțîndu-și pălăria și băgîndu-și cu gentilețe go
luri în propria-i poartă. Victoriile nu cad din cer 
cu hîrzobul, se cuvine muncă pentru fiecare a- 
mărîtă de fază, nu mofturi senioriale gen Dănilă, ca
re așteaptă să-i aducă valetul mingea, dumnealui 
urmînd doar s-o împungă cu vîrful lustruit al ghetei 
a'e aur. Chiar dacă tîrgoviștenii s-au adunat cio
por în fața porții, obținînd densitatea record de 
patru piepturi pe metru pătrat, chiar dacă s-a 
gafat programîndu-se un arbitru brăilean la un 
meci din seria a l-a (Tudorel — nume dulce — 
Leca să afle că Brăila a dat destui scriitori cu 
suflete mari și încă nici un arbitru care să știe că 
un meci durează 90 de minute de joc...), chiar 
dacă prima etapă n-ar cum să fie concludentă, 
rămîne un fapt cert și de necontestat :politehniștiî 
au apăsat acceleratorul abia în final, cînd se
cundele aveau acoperire în aur și respirațiile noas
tre căpătaseră sacadare de pickhamer. Apoi, 
băieți, dacă vreți să ajungeți din nou acolo unde 
vă este locul, adică în Divizia A și dacă, mai 
mult, doriți ca întreaga suflare a fostei capitale să 
vă iubească .atunci puneți-vă osul la treabă. Vic
toriile nu se servesc pe tavă, în aspic stropit cu 
floricele de morcov. Hai la joc, la joc, nu de alta, 
dar aud dinspre Galați gîfîitul lui Titi Teașcă l-u|, 
cel mai mare pitic din istoria fotbalului.

M. R. I.

N T

în ge- 
normă. 
abate-

poet. E drept, nu orice poet 
este Eminescu. ~ ............
ea poeziei, ca 
buie neapărat 
re, pentru a 
copilărește un 
demers critic, 
tipa literatura ______
încifrări sau aneantizări ima
gistice.

Limbajul poetic este, 
neral, o abatere de la 
Din care punct această 
re devine inepție ?

S-ar putea discuta, 
chiar util. înainte de a 
duce erori, 
imposibil de reparat. Oricum, 
nici în această direcție, lumi
nile celorlalte arte nu ar fi 
inutile, avînd și ele, de altfel, 
experiența lor, în această di
recție. Chiar dacă o cronică a 
inepțiilor plastice sau muzica
le n-a existat sau nu există 
încă.

Dar dificulta- 
pos-ibilitate, tre- 
avută în vede- 
nu maimuțări 

grav, necesar, 
menit a eman- 

de snoabe

Ar fi 
se pro- 

greu sau chiar

AL. I. FRIDUȘ

curier

psihologia socială 
trebuie să se dezvolte

De la început vom sublinia 
că dezbaterea inițiată de re
vista „Cronica" (vezi nr. 
6/1973), pe tema Psihologia 
socială —intervenție și schim
bare reprezintă o acțiune care 
o onorează. Și aceasta pentru 
că în condițiile în care mulți 
specialiști în domeniu se mai 
află în stadiul „teoretizărilor", 
revista, _prin.tr-un chestionar 
bine alcătuit, vizează aspec
tul practic, respectiv modul în 
care psihologia socială poate 
avea un anumit rol în rezol
varea problemelor sociale.

Este adevărat că odată cu 
evoluția societății omenești a 
„evoluat" și numărul științe
lor sociale, fapt pentru care, 
deseori, „frontierele dintre a- 
ceste științe" au existat mai 
mult sub aspect formal. Con
secință a acestor legături, dar 
și a complexității fenomenelor 
sociale, cercetările interdisoi- 
plinare (care în țara noastră 
au o veche și strălucită tradi
ție) și-au dovedit din plin u- 
tilitatea, inclusiv în ceea ce 
privește psihologia socială. In 
ultimii ani, echipe interdîsci- 
plinare au efectuat cercetări 
psihologice în diferite zone și 
localități ale țării (zona Sla- 
tina-Olt, Brașov. Vaslui), toa
te soldate cu rezultate practi
ce demne de menționat. Sub- 
bliniem acest lucru pentru a 
înlătura îndoiala exprimată 
de prof. dr. Achim Mihu, ca
re, la a treia întrebare din 
chestionarul propus de „Cro

trebuie 
mai 

dezvolte 
să influențeze 

proces de 
și spiri- 
devină o 
societății 
celelalte 

care se

nica" a răspuns printre alte
le : „Dacă (s.n.) se va dovedi 
utilă rezolvării problemelor 
și soluționării nevoilor socia
le. psihologia socială va su
praviețui și se va dezvolta ; în 
caz contrar, existența ei va 
fi pusă sub semnul întrebă
rii". Deci, „dacă" am obținut 
deja unele rezultate îmbucu
rătoare în acest domeniu, „da
că" există create toate con
dițiile ca astfel de cercetări 
să continue, de ce să mai a- 
ducem în discuție și un „caz 
contrar" care să pună existen
ța psihologiei sociale „sub 
semnul întrebării" ? Psihologia 
socială nu numai că 
să supraviețuiască, dar, 
mult, trebuie să se 
într-atît incit 
considerabil amplul 
dezvoltare materială 
tuală a maselor. Să 
forță indispensabilă 
socialiste, laolaltă cu 
științe sociale, lucru 
poate realiza numai în condi
țiile unei puternice ancorări 
în realitate. Din „teorie — în 
sensul pur al cuvîntului — a 
întregii vieți psihice a oame
nilor" (cum just o denumește 
același prof. Achim Mihu), 
psihologia socială să devină un 
instrument practic și eficient, 
nu numai la îndemîna cerce
tătorilor, ci a unor categorii 
cît mai largi de oameni.

Cornel STAN 
ziarist

noutăți 
editoriale

Al. Andriescu : Disocieri, E- 
ditura Junimea ;

Nicolae Balotă : Umanități, 
Editura Eminescu ;

.Al. Cerna-Rădulescu : Arbori 
din țara promisă, Editura Car
tea Românească ;

Lucian Blaga : Ceasornicul
de nisip, ediție îngrijită, pre
față și bibliografie de Mircea 
Popa, Editura Dacia ;

Matei Călinescu : Fragmenta- 
rium, Editura Dacia ;

Ilie Constantin : Despre pro
zatori și critici. Editura Dacia ;

Ileana Corbea : Nicolae Flo- 
rescu : Biografii posibile, Edi
tura Eminescu ;

Ion Lăncrănjan : Ploaia de 
la miezul nopții, Editura Da
cia ;

Ștefan Oprea : Balansoar
pentru maimuțe, Editura Car
tea Românească ;
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Incepînd cu numărul viitor, 

revista CRONICA inițiază o 
rubrică de muzică ușoară Top 
C, care va cuprinde secțiunile: 
Comentariu, Eveniment, ~ 
C și Curier. Așteptăm 
pondențele pe adresa : 
NTCA, Top C, strada 
Alecsandri nr. 8 Iași.
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La BodeguitaBem mojito și mîncăm jumări. In paharul înalt, alături de cuburile de gheață, frunze mărunte de 
ierba buena se rotesc în ritmul dictat de bagheta din plastic, decorată cu-n moț de palmier. în Bodeguita se intră numai după epuizarea unui ritual solemn șl complicat: mai întîi te va întâmpina responsabilul, 
companero Angel Martinez — cel care, în 1942, înființa La Bodeguita del Medio. Iți va arăta, obligatoriu, fotografiile din barul marinăresc de la intrare. Aduce c-o inițiere : pe măsură ce afli cine a trecut pragul măruntei bodegi din Havana („Comidas tipicas, ambiente 
agradabile", unicul local boem din Cuba și „el mas sin
gular del mundo“ — cum anunță o veche carte de vizită) îți vine să faci stânga împrejur și s-o iei la goană : rafala de nume ilustre te timorează și-ți transformă dezinvoltura în panică. Barmanul (se vede că știe lecția) contribuie la înfiriparea atmosferei cu cîte-o propoziție — cheie: „Pe scaunul Dumneavoastră a stat Brigitte Bardot". Va să zică, scumpă B. B., pînă la urmă tot ne-am întâlnit; degeaba îmi zîmbești caligrafic din poza ă la minut făcută de fotoreporterul Bodeguitei, nu te-am putut suferi niciodată așa că, iartă-mă, voi schimba scaunul. „Acolo — mă a- vertizează calm barmanul — a stat Franșoise Sagan". Nenorocire: la bar mai există doar un al treilea scaun și precis că, situat la colț, într-un con de semi-întuneric, era locul preferat de Hemingway. N-am ce face, rămîn pe scaunul lui Madam Bonjour tristesse. Drept în față, un panou cu scrisul (mărit de circumstanță) lui Hemingway ; „Mi mojito en La Bodeguita / Mi 
Daiquiri en El Floridita". Companero Martinez îmi aduce un album cu scoarțe galbene, tari, și mă invită să-i recunosc într-o fotografie din 1942 ; situația-i de-a dreptul jenantă. Indic pe altcineva din grup, nici vorbă ca Martinez să se supere, e obișnuit, de asta și arată fotografia : „aveam părul negru atunci și, nu-i așa, parcă eram ceva mai înalt..." Aflu, în albumul Bodeguitei, numai semnături de „14 carate" : Rafael Alberti, Evgheni Evtu- șenko, Perez Prado, Angela Davis, Billy Dean Smith, Louis Aguilar... Intr-o vitrină, pălăria de fetru a lui Saldavor Allende ; alături, o telegramă trimisă de pre- ședințele chilen lui Nicolas Guillen : „.. .por tu bode
guita, saludos, Allende". Pe perete, versuri de Guillen, acest poet de excepție și om minunat, care, în biroul său de la UNEAC (Uniunea Artiștilor și Scriitorilor din Cuba) te face, c-o glumă b'lîndă și cu un surîs dezarmant, să te simți ca acasă... Strecor întrebarea elementară („Cărui fapt se datorește popularitatea Bodeguitei" ?) și Martinez zîmbește : „Fiindcă ne-au iubit oamenii de litere Nicolas (Guillen, n.n.) venea aici, adunînd poeții, pictorii, actorii, în jurul său".Ca să intri în salonul propriu-zis, trebuie să treci prin bucătărie. Bodeguita n-are nimic din fastul și eleganța saloanelor de la „Habana libre", „Tropicana", „Riviera”, „International". Totul e simplu, modest, sărăcăcios chiar, mai modest decît un bufet de țară, dar așa a fost Bo
deguita din totdeauna și aici își sorbea Hemingway paharul de mojito, iar Guillen, într-un colț, cioplea versurile lui ciudate : „Cortar cabezas como canas / chas, chas, 
chas I / Arder las canas y cabezas / subir ! leii humo 
hasta las nubes / cuando sera, cuando sera !“ Mese lungi de lemn abia geluit. Scaune grele, negre, simple. Pereții, spuziți de iscălituri și felurite inscripții, au căpătat rangul de document. Cine are curiozitatea să încerce a descifra numele și propozițiile zgîriate în tencuială cu fel de fel de instrumente și în toate limbile pămîntu'lui, va afla lozinci („Viva Puerto Rico libre" !, „A conquista 
todo el poder in Chile !“), ori glume („Acesta este un cimitir al elefanților !“) ori declarații de amor, ori dumnezeu mai știe ce, totu'l zdravăn afumat de trabucurile 
Partagas, Serbio și Cazadores. Fără aceste iscălituri, fără amintirile ei, Bodeguita ar fi un bufet de mîna a șaptea, mereu în pericol de a-1 închide Inspecția sanitară. Faima localului s-a transformat însă în aură și, astăzi, a găsi o masă liberă la Bodeguita echivalează cu a cîștiga la lo

terie. Mă gîndesc la obtuzii care au azvîrlit faima Capsei m Dîmbovița, transformînd renumitul loc de întâlnire al scriitorilor bucureșteni într-o banală și simandicoasă cofetărie ou prețuri pipărate : îmi vine să propun public să li se pretindă daune. ... La masa lungă de lemn afumat bem nemaipomenitul coniac spaniol „Felipe II" și sporovăim — mediul te obligă — despre literatură. Ridic privirea, urmărind fumul havanei Cazadores și observ cu stupoare că deasupră-mi, agățat cu niște sfori de tavan, se află... un scaun ! 1-1 arăt lui Angel Martinez și aflu că scaunul a aparținut celui dintîii gazetar care a scris despre Bodeguita: Leandru Garcia, de la ziarul „El Pais". Mare și pasionat călător, se zice c-ar fi murit în 1956, evident, în timpul unui voiaj. Scaunul îl așteaptă. „Cine știe — șoptește Martinez, privind în o- glinda coniacului — poate se întoarce".S-a apropiat un ghitarist. Cere permisiunea și apoi începe să cînte în surdină, acompaniind>u-se discret, un cîntec despre „La Bodeguita del Medio" :
La Bodeguita del Medio / es este sitio que ves e; / 

ponte un trago, amigo, pues, / que el trago aqui es un 
remedio / Pero și aduces que estăs / de cuerpo y alma, 
muy bien, / pues ponte el trago tambien, / que asi no 
te enfermarăs !

PădureaDeziluzie : imposibil să te plimbi prin pădurea tropicală. Risc o ultimă tentativă în zona Vinales, unde Cor
dillera de los organos desenează golfuri împădurite, străjuite de imenși martori ai eroziunii, acei „mogoți" cu pereții verticali spuziți de liane și arbuști cu rădăcinile înfipte direct în piatră. Descopăr un fel de cărare care, după circa zece metri, se înfundă. Miroase dulceag și puternic a jasmin. „Vinovatul" e un arbust țepos, cu flori mărunte, albe-gălbui. După cîteva minute, mirosul devine apăsător. Lovesc un cactus insolent cu piciorul : țîș- nește un lichid verzui, care împroașcă pînă departe. In dreapta, un desiș de bambus. Iată o plantă care nu poate muri decît în picioare : desimea lăstărișului nu permite trunchiului uscat să-și schimbe barem cu un grad unghiul de incidență cu terra. Copacii, în jur, au flori portocalii, albe ,galbene și roșii. Un palma real a putrezit numai pe dinăuntru, transformîndu-se într-un tub enorm, la capătul căruia atârnă un fagure îngust de cinci centimetri și lung de doi metri. In micul luminiș se zbuciumă un fluture verde-smarald, cu aripi sidefate; pînă la urmă, se dovedește a fi pasărea-muscă Elena, din familia 

Colibri. Melci cît un măr s-au adunat să moară într-o a- dîncitură a solului calcaros. Printre cochiliile albe și uscate se furișează ca o caracatiță >un cactus filiform... Pretutindeni, desișul rămîne impenetrabil. Arunc o piatră și-o aud căzînd în plasa ramurilor încîlcite. Arunc al doilea bolovan : și acesta rămîne suspendat, fără a mai atinge pămîntul. Șopîrle agile, verzi, violete și portocalii, țîș- nesc din iarbă, sar peste o cocoașă de piatră și dispar în gaura cu melci. Punct de sprijin al luminișului, un arbore guira, ale cărui fructe devin, după uscare, cunoscutele maracase, înăbușă un mosc pirpiriu și dîrz. Deasupra, suspendată pe cerul albastru intens, pasărea aura, rudă scăpătată a condorilor, rămîne înșurubată fix și enervant, de parc-ar fi descoperit secretul anti-gravita- ției. înșelată de liniște, pe cărăruie se ivește o pasăre 
garza, albă, gingașă, elegantă. A adus-o un ciclon din Africa, în urmă cu vreo cinci ani, și s-a înmulțit într-a- tît încît acum concurează vrăbiile. înclină capu'l moțat, privește intrusul cu un ochi, apoi se întoarce și, la fel de demnă, dispare în lumea ei... La ieșirea din pădure te întâmpină perfidul marabu; nu-i vorba de pasărea africană cu cioc enorm și gît golaș, ci de un arbust a cărui istorie se aseamănă cu aceea a delicatei garza: considerat în America de nord plantă decorativă, mara- bii-ul a fost adus (neagră inspirație !) acum vreo patruzeci de ani spre a împodobi terasa unei vile din Havana. Și s-a reeditat pățania australienilor cu iepurele : arbustul s-a proliferat exploziv, devenind un adevărat pericol național. Astăzi, zeci de mii de hectare sînt năpădite de marabu și pecinginea verde înaintează ferm, hotărîtă parcă să învăluie Antilele în sarica aspră a țepilor albicioși. Probabil că păsările, consumînd măruntele fructe negricioase ale arbustului „decorativ", contribuie la zilnica și întinsa împrăștiere a semințelor musafirului nedorit, care, firav și inocent pe malurile cantoanelor americane, și-a arătat literalmente colții aici, unde o climă și un sol infinit mai darnice i-au trezit o agresivitate de nebănuit. Nu-i bun la nimic : nici măcar umbră nu-i în stare să înfiripe cu încî'lceala știrbă a crengilor noduroase, țepoase și tari ca fierul. Un desiș de marabu este impenetrabil ca un zid de beton : deși rigide, crengile înfrățite alcătuiesc o țesătură elastică, oarbă și surdă, imposibil de atins. Doar un mărunt spațiu (20—25 de centimetri), imediat deasupra solului, rămîne accesibil păsărilor și animalelor mici. Dacă în Cuba ar exista iepuri, atunci un urecheat intrat într-un desiș de marabu va muri liniștit de bătrînețe, chiar de i-ar fi pus gînd rău un regiment de vînători. Devenită problemă națională agresiva tufă cu spini s-a încercat a fi combătută prin foc. Zădarnic — scheletul negru, asemenea unei colonii de corali, învie după cîteva săptămîni, reluîndu-și în stă- pînire întinderile de odinioară. îl dușmănește macheta, marele cuțit-sabie, dar este cumplit de greu să ajungă atît de aproape încît să-i atingă tulpina. Probii că numai buldozerul și chimicalele vor veni de hac acestei insolente plante „decorative", adevărat cancer verde cu me- tastazare explozivă și, pînă acum, triumfătoare.
lin entuziast: Sandu DarieIntre persoana și pictura lui Sandu Darie se stabilește imediat legătura cea mai directă cu putință. Darie este un neastâmpărat. L-am urmărit la o recepție : circulă într-una, alunecă de ici-colo, încît ai impresia că starea lui de agregare e mișcarea. A împlinit 65 de ani și nu-i dai nici 50 ; o discuție cu el nu poate fi decît zig-zagată. fără momente de respiro, cu treceri rapide de la un subiect la celălalt, cu acolade, paranteze drepte, paranteze rotunde, totul la temperatura unui entuziasm tineresc, de parcă artistul considerat (alături de Vasarely și Schoffer) precursor al artei cinetice (vezi „Naissance 

de l’art cinetique" de Frank Popper, Paris, 1967) abia și-ar face loc în lumea formelor și culorii, s-ar afla 
acum în fața marelui debut și-n frigurile primei expoziții. Viața și-a orînduit-o pe măsura temperamentului : moldovean (s-a născut Ia Roman, în 1908), studiază dreptul Ia Paris (1926 — 1932), se înscrie voluntar în armata franceză (1940), nimerește, nici el nu mai știe cum, în Antile și devine, în 1945, cetățean cubanez. Prima expoziție („NO-Objetiva") o deschide la Havana acum 42 de ani ; va expune apoi la New York („Carlebach Gallery"), la Veneția, în Brazilia, Japonia, Buenos Aires („Galeria Bonino"), Franța („Galeria Raymon Creuse", Paris), intrigînd și atrăgînd mereu publicul, obținînd repede recunoașterea criticii cu ale sale „Structuri transformatele" și „Multivision Espacial". In 1963 va încerca să logodească baletul cu lumina în mișcare („Forma, Color y Movimiento"), apoi va produce ciudatul și impresionantul film „Cosmorama". Dicționarul picturii abstracte (Michel Seuphor, Paris, 1957), îl caracterizează mai mult decît elogios, iar Frank Popper va scrie (în „El arte cinetico y nuestro medio", Cambridge, 1964) că Darie „sugerează universul industrial desfășurat în spațiul cosmic"..... .In apartamentul său din cartierul Vedado, Darie ne întâmpină cu un torent de vorbe, îmbiindu-ne în același timp să privim o structură spațială, să închinăm un păhărel de anason, să-i vorbim despre Moldova, să răsfoim niște albume, să... să... Și el și soția sa (ardeleancă) vorbesc românește impecabil și ai mereu senzația (amplificată de ambianța profund românească a apartamentului) că te afli undeva, într-un atelier din Iași, la o discuție amicală, după care vei lua tramvaiul 2 spre a continua sporovăială pine știe unde, poate la „Bolta Rece". Casa îi este plină de năstrușnicele „structuri spațiale". Omul se cuvine să domine tehnica —• sună Ae troducerea-credo — privitorul trebuie să re-creeze, „Gic 

conda" intangibilă și imobilă se acordă tot mai puțin cu 
ritmurile și sensurile vieții moderne. Vedeți — continuă Darie — casa se compune din planuri fixe, în cît mai 
perfecte combinații structurale. De ce să introducem în 
această ambianță imobilă un obiect de artă la fel de 
imobil, de ce nu o „structură", alta în fiecare zi ? Intr-adevăr, complicatele și, în același timp, simplele structuri se metamorfozează după voia privitorului, unghiurile și combinațiile coloristice se regrupează caleidoscopic, o- pera de artă capătă o anume viață, absolut dependentă de gustul sensibilitatea și imaginația omului ce o contemplă. Adică, greșeală : „a contempla" nu-i termenul cel mai potrivit. Darie tocmai contemplarea pasivă încearcă s-o dinamiteze, invitând privitorul să participe la actul crea ției oferindu-i „cuburile" din care singur să-și clădească „Gioconda" clipei, în funcție de dispoziția și disponibilitățile de moment. Ne așezăm în fața unui ecran. Darie răsucește butoanele magnetofonului. Muzică pe care am fitentațis-o numim concretă. Ecranul învie, frământat de culori și forme ce pot sugera totul, de Ia dramatic pînă la limpezimi solemne și calde, de la apăsarea masei pînă la baletul eliberat al imponderabilității. O curiozitate copilărească, aceeași care ne făcea, la vîrsta pantalonilor scurți, să iscodim ce se petrece în spatele cutiei cu minuni a păpușarilor, ne aduce dincolo de ecran : două „sculpturi", unite în echilibru se rotesc în funcție de dorința omului de la pupitrul cu butoane. Aș putea 

să programeze automat spectacolul „Cosmorama", dar 
vreau să-i las celui care privește deplina libertate de a-și 
compune cadrul și dicta ritmurile. Tot spectacolul — continuă Darie — apelează la metaforă, iar metafora li
zibilă te ajută să semnalezi infinit mai mult și mai pro
fund decît comunicarea simplă... Alt ecran. In spate, două luminări aprinse și două oglinzi parabolice. Intre ecran și sursa de lumină, un „filtru" programat. Licărul flăcăruilor învie un delicat balet policrom, creind senzația mișcării, curgerii, devenirii. Aflăm că Darie, împreună cu compozitorul Juan Blanco, a creat un „act politic direct", proiectând texte, imagini și culori într-o canava patetico-eroică inspirată de epopeea vietnameză. 10.000 de spectatori și-au ținut respirația de la începutul și pînă la sfîrșitul originalei reprezentații. Intram alt amfiteatru (5000 de spectatori) a fost prezentat muzica lui Fernandez) un program de balet în care lumina (și, evident, culoarea) erau conjugate cu fiecare mișcare a corpurilor, rezultând un tot pe cît de elocvent, pe atât de impresionant.

— Am aflat — se destăinuie Sandu Darie, legănîndu-șe pe balansoarul pretutindeni prezent în Cuba — că în 
orașul meu, Roman, a fost construită o mare uzină de 
țevi. Dacă voi vizita în anii aceștia România, voi cere 
să mi se permită să ridic, în orașul natal, o „structură 
din țevi sudate prin care să elogiez marea țîșnire a omu
lui în Cosmos... Apoi, visez — și de ce n-aș face-o — să încerc un spectacol de sunet și lumină pe vîrful Pana- 
ghia, în Ceahlău... Și un spectacol asemănător în de
fileul Bistriței...S-a înserat. Departe, foarte departe de Romania, aici, > pe malul Atlanticului, umbre colorate scot din încremenire peretele alb, trecînd, cîte o clipă, peste o veche furcă de tors, amintire transilvăneană în apartamentul soților Darie din Vedado, Havana, Cuba.
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