
îi cinstim cu venerație pe revoluționarii de la 1848, îi cinstim pe toți înaintașii care s-au sacrificat pentru păstrarea

ființei noastre naționale, care și-au făcut un erei din slujirea intereselor și aspirațiilor poporului nostru.
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Xaracterul unitar al
revoluției române 

de la 1848Parte integrantă a marelui seism ce făcea să se clatine din temelii echilibrul politic și social al Europei, revoluția română de la 1848 nu a fost o simplă imitație, un palid ecou al unor mișcări de anvergură, ci un rezultat al profundelor contradicții cu care a fost confruntată societatea din Moldova, Țara Românească și Transilvania. Inscriin- du-se ca parte integrantă a impresionantei lupte de emancipare socială și națională care s-a desfășurat pe plan european, revoluția română, datorită cauzelor profunae ce au generat-o, își are personalitatea ei bine definită.Izbucnită și desfășurată în cadrul fostelor provincii istorice revoluția de la 1848 nu poate fi concepută și înțeleasă ca o suită de mișcări izolate, fără legătură între ele, ci ca o revoluție unitară, românească. Dincolo de anumite particularități, explicabile prin trecutul istoric, se impune să subliniem faptul că planurile și acțiunile revoluționarilor au fost dominate de unul și același obiectiv : crearea 
condițiilor necesare pentru a se ajunge Ia un stat unitar, 
independent și organizat pe baze moderne. Revoluționarii români de la 1848 au acționat, cu o perseverență rar în- tîlnită, pentru înlăturarea tuturor elementelor ce aminteau de. provincialism, particularism, spre a se putea ajunge la realizarea marilor deziderate naționale și sociale, care nu puteau fi înfăptuite în cadrul îngust oferit de una sau alta din cele trei țări, care existaseră, vreme îndelungată, ca state separate.Pentru a înțelege mai bine de ce pledăm pentru o asemenea concepție asupra revoluției, socotim necesare cîteva notații sumare asupra cauzelor, pregătirii, programului și acțiunilor comune întreprinse de revoluționarii din cele trei țări române.în prima jumătate a secolului al XIX-lea, și mai ales după ridicarea revoluționară a poporului din 1821, contradicțiile social-economice și politice au atins un asemenea grad de intensitate îneît necesitatea unor schimbări radicale constituia imperativul epocii. Cele trei țări române se aflau, cu deosebiri ce nu atingeau esența lucrurilor, în faza crizei desfășurate a feudalismului și nici o forță din lume nu putea opri sau împiedica mersul înainte al istoriei. Dominația economică și politică a unei minorități, alcătuită în Principate de o boierime ce-și apăra cu îndîrjire privilegiile, iar în Transilvania de pătura subțire a unei no- bilimi străine, se afla într-un total dezacord cu spiritul unui veac dominat de ideile de libertate națională și dreptate socială. Exploatarea crîncenă a țărănimii, asupra căreia apăsau aproape toate obligațiile statului, îngrădirea 
y 'sibilităților de dezvoltare a altor clase și categorii so- rfale, și în primul rînd a burgheziei, erau tot atîtea cauze :are au generat a puternică mișcare protestatară în cele rei țări române. La acestea trebuie să adăugăm și dorința lin ce în ce mai vie de a scăpa de jugul străin, jug care :ontribuia într-o largă măsură la menținerea vechilor rîn- luieli și la perpetuarea stării de înapoiere a românilor, la zolarea lor de țările înaintate din apusul Europei. La ne- roi și suferințe comune era firesc să le corespundă aceeași revendicări generale, aceleași năzuinți de împlinit >e calea unor acțiuni unitare.Comunitatea aspirațiilor și acțiunilor revoluționarilor e la 1848 își găsesc izvorul și într-un alt element de o ex- epțională importanță. Este vorba, în esență, de procesul e constituire al națiunii române. Or, năzuințele de liber- ite socială și națională și-au găsit o înaltă formulare în ieologia pașoptistă, expresie elocventă a procesului de esăvîrșire a națiunii române. Elementul fundamental al -estei ideologii, formată într-o atmosferă exaltată de re- îrecție națională, trebuie căutat în dorința refacerii han- icapului ce-i despărțea pe români de celelalte popoare vilizate ale Europei. De aici decurgea, în mod firesc, ipta consecventă pentru eliberarea românilor din lanțurile iupririi interne și externe, eliberare care trebuia să ducă
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f r a g m e n t a r i u m

VIRGIL CARIANOPOL

NICOLAE BALOTĂ:

Umanități

Nicolae Balotă, este în contemporaneitate ultimul 
și cel mai fecund și mai credincios reprezentant al 
școlii luminilor nu atît printr-un „program" expus, 
cit printr-o activitate multilaterală de om al cu-, 
vîntului, al verbului, al ideii ca rod al experien
ței concrete. Criticul este, aproape în tot ce face, 
un spirit iluminist, căci înainte de a fi un strălu
cit erudit, Nicolae Balotă este un îndrăgostit de 
adevăr, de valori, de măștile lor, de itinerarul spi
ritual care duce la descoperirea lor. Nicolae Balo
tă este și un profund moralist. Eseurile din exce
lentul și cuprinzătorul volum Umanități (Editură Eminescu, București, 1973, 465 p.) verifică ideea. 
Maximele și reflecțiile lui Nicolae Balotă — reflec
tă un anumit tip de lectură : afectivă, de iden
tificare, între critic și operă stabilindu-se o alianță 
un dialog care nu este purtat la „distanță", ci în in
timitate. Lecturile eseistului sînt niște conver
sații afective cu literatura, cu valorile ei cele 
mai rezistente, mai actuale. Moralistul nu es
te un dogmatic, ci un spirit deschis atît ope
rei lui Homer, cit și creației lui Franz Werfel, lui 
Holderlin sau Dimitrie Stelaru. Lecturile lui Nico
lae Balotă sînt explorări în lumea valorilor pe
rene. In capitolul Umanități (p. 7—142), iluminis
tul și moralistul Nicolae Balotă se dovedește a fi 
un filosof al culturii la curent cu ultimele teorii, 
ultimele idei ale timpului nostru. Titlurile studiilor 
ne indică aria preocupărilor, aventura sa critică 
în spațiul și timpul literaturii, artei: Omul, o i- dee inutilă ?, Omul și Dublul său, Devenirea întru umanitate, Școala omeniei, Omul în lumea semnelor, Despre umanismul marxist, Peregrinări prin epoca luminilor, Viitorul literaturii ș. a.

Ce este, ce devine, ce înseamnă și cum se înfăți
șează și se definește in lume și cum stăpînește și 
este stăpînit de lume omul pentru umanistul Ni
colae Balotă ? Trecînd prin multe ecluze ale vieții 
și însumîndu-le experiența, Nicolae Balotă a ajuns 
la acea înțelepciune de tip elin, unde fapta și cu- 
vîntul sînt una, iar ideile reprezintă fidel un stil, 
o reîntoarcere la simplitate. Vedem în aceste fraze 
cea mai exactă definire a criticului: . „Nu simțim, 
noi înșine, dăruiți ai artei, spirite ale ordinii, aleși 
ai construcției, avind vocația pacificării în acest 
veac al unei atotbiruitoare tehne, nevoia, nu a unei 
întoarceri utopice la natură, desigur, ci a unei eli
berări in noi și în jurul nostru al unei anaturi aor- gice ?“ (p. 19).

Să revenim însă la moralist, la filosoful culturii 
și să desprindem din mulțimea caracterizărilor date 
omului pe aceea care ne vorbește mai aproape de 
adevăr, de definiția omului de astăzi. Omul și du
blul său: masca. Intr-o existență dramatică „Omul 
s-a descoperit pe sine răsfrînt în sine.~ Si s-a_ prins 
în joc cu dublul său. Joc cu o umbră care își ce
rea întruchiparea (..). Omul se dedublează pentru 
a se judeca pe sine. Dialog al conștiinței, opera e 
joc suprem al Omului cu Dublul său". Există un 
om problematic, dar și unul amenințat: „Cu a.ni 
în urmă, atunci cînd pentru întîia oară am citit Metamorfoza lui Kafka, am fost — mărturisesc —— 
tulburat pînă la rădăcina ființei mele de posibili
tatea monstruoasă pe care marele povestitor o în
chipuise. Omul este o ființă amenințată. Vrășmașii 
sînt deopotrivă, în afara și înlăuntrul nostru. A- 
cestia par coalizați împotriva omeniei noastre. Ori 
de cîte ori cedăm în fața lor, scădem în umanitate. 
Gesturile care corup integritatea morală, politic-so- 
cială, estetică a ființei sînt eșecuri ale umanului în 
om. Desigur, metamorfoza complit imaginată _ de 
Kafka nu este decît parabolic posibilă, în imagine. 
Niciodată nu vom regresa la scara jivinei din 
fabulă. Căderea omului din condiția sa este însă 
mult mai gravă. O leziune în universul valorilor 
înseamnă un eșec al omului în ceea ce am putea 
numi devenirea sa întru umanitate" (p. 30—31). De
finiția omului: o făptură semnificatoare.

Să urmărim însă și pe teoreticianul Nicolae Ba
lotă din aceste moderne Umanități, de o uimitoare 
vivacitate. Introducerea în universul manierist este 
cel mai bun, mai original și mai informat studiu 
consacrat pînă astăzi acestei teme. Analiza este 
diacronică și reușește, pe baza unor texte de refe

rință și de întinsă circulație, să ne dea o idee clară 
despre ceea ce înseamnă manieră și manierism în 
artă și literatură. Manierismul ar reprezenta o „afec
tare exagerată a expresiei și reducere, sobrietate 
eternă a expresiei, cifrare enigmatică și revelare 
scandaloasă, demonie vitalistă și intelectualism ex
cesiv, calcul și halucinație, metamorfism alogic și 
acuitate logistică" (p. 61). Și o altă definiție, care o 
întregește pe prima: „Manierismul e un suprana- 
turalism, o tentativă de evadare estetică din real, 
prin fatezie, experiență onirică, prin căutarea mi
raculosului și proteismului metaforic al imagini
lor. Tendinței antinaturale î se asociază, în manie
rism, o propensiune spre artificiu" (p. 72). Există și 
un prototip manierist: „Un dandy a cărui existen
ță se desfășoară în fața unei oglinzi, prețiosul care 
denaturează prin gesturile și cuvintele sale orice 
trăire imediată, saturnianul melancolic care se i- 
zolează în experiența sa interioară, care ia o atitu
dine autistă pînă la schizoidie, toate aceste atitu
dini manieriste derivă din propensiunea esențială 
spre artificiu" (p.73).Lecturile și profilurile lui Nicolae Balotă din ul
tima parte a volumului sînt fișe de istorie literară, 
mici portrete morale și spirituale, incursiuni subtile 
in literatura română și universală, expertize și re
cursuri critice profunde și cu totul remarcabile. 
Eseurile sînt strălucite peregrinări pe meridianele 
literare, lecturi care pe lîngă calitatea judecăților de 
valoare, prin exactitatea intuițiilor, instruiesc, ne 
desfată ca un autentic roman de idei. De fapt, în 
esență, Umanități este o carte modernă de învăță
tură. O pagină ca aceasta despre Istoria secretă a 
lui Procopius din Caesareea e în întregime memora
bilă și dovedește încă o dată că Nicolae Balotă nu 
este numai un mare erudit, ci și un excelent po
vestitor folosind un limbaj rafinat, dar și unul plin 
de culori crude, nefalsificate : „Copilăria și tine
rețea Teodorei, așa cum o istorisește el, i-a adus 
acesteia buhul de muiere iubeață, lipsită de mofturi 
și fasoane, ce nu era — vorba lui Mateiu Caragia- 
le — de școala păstoriței care aruncă mărul și a- 
poi fuge să se pituleze după sălcii, ci bătăioasă și 
pornită; îi era destul să vadă un bărbat ca să ne
cheze și să-i sară de gît. Dar ce zic „un bărbat"...!

M-am gîndit, de altfel, adeseori la Mateiu, citind 
această Istorie secretă, la anecdotica povestirii sa
le, la modalitățile acestei diegesis a Crailor de Curtea-Veche, la complacerea în bîrfă, la amestecul 
autocraticei sublinități a unor evghenisiți prin îm- 
bătrînirea duhului și amurgul sîngelui cu scursorile 
lui Isarlîk în permanentă și nozeabondă descompu
nere. Asemenea visului final al Naratorului, cu cei 
trei Crai, mari egumeni ai tagmei creasenine, în
veșmântați, înpanglicați și impănoșați numai in 
aur și verde, verde și aur, în fața cărora se scă- 
lămbăia și se schimonosea Pîrgu în port bălțat de 
măscărici, tot astfel îl vedem pe Iustinian împreună 
cu Teodora, adevărată consors imperii, strălucind 
in aurul și verdele mozaicului de la San Vitale din 
Ravena, cu diadema imperială aureolată de nimbul 
sacralității pe creștetul senin și semeț, cu agatele, 
smaragdele și hrizoprazul agrafei, pandantivele și 
colierul curgînd pe tîmplele, umerii și pieptul au
gust, peste hlamida savant drapată în jurul mădu
larelor care, încremenite în marmoră, nu lasă să 
se întrevadă nimic din pămînteana lor slăbiciune și 
silnicie, relevată însă ca de un mim, meșter în 
parodii, în Istoria secretă de Procopius din Caesa
reea" (p. 159).

Carte de învățătură, delectabilele Umanități ale 
lui Nicolae Balotă incită la reflecții, comunică, ob
sesiile unei exemplare conștiințe morale și artisti
ce. Omul, departe de a fi inaccesibil, rigid, acade
mic, malițios, grandoman, voit distant, e volubil, 
modest, natural, generos, cucerind în discuții prin 
spiritul său profund critic, printr-un dialog în ca
re partenerul mai tînăr nu e „strivit" niciodată de 
cunoștințele magistrului, ci este încurajat discret la 
replică, la o polemică de idei profitabilă. întreaga 
sa înfățișare și comportare ni se pare a fi a unui 
desăvîrșit profesor. Izbitoare rămîne și asemănarea 
fizică (dar și intelectuală pînă la un punct) cu aceea 
a lui Lucian Blaga. In plin secol XX, Nicolae Ba
lotă este un strălucit iluminist.

in retrospectivă (m)
Const CIOPRAGASpre o evidentă orientare tradițională duc scrisorile și cintecele din Carte pentru domnițe (1937), în care poetul, intrat în propria-i matcă, vorbește de reîntoarceri și de întoarceri lîngă pămînt. Evaziunea (imaginară, firește) din orașul bolnav, sau din sanatoriul cu fantome albe, urmează căi diverse : într-un vag trecut istoric cu domnițe de Ev mediu, cu hrisoave și „amintiri obosite" sau în ambianța rustică a Olteniei contemporane, „țară de basm, drum de baladă". Dintr-un Cîntec nostalgic se ivesc „umbre de la Cozia și de la Rovine" ; un altul e un Cîntec pentru doamna lui Neagoe Basarab. Figuri diafanizate, pe „drumuri de carte_ și lumină", revin în oglinzi legendare : „Munții noștri tot îți mai sărută, doamnă, picioarele ?/ Pentru cine mai treci hotarele de vis și sulfină/ Prin zorile pămîntului dac, plm de lumină ?“. După contacte cu avangarda poetică, Virgil Carianopol se autohtonizează, nu fără a păstra, uneori, reminiscențe din Esenin. Poetul își vizitează frații de acasă care-1 privesc bănuitor : „Mă duc seara la circiumă și-mi dau sa beau/ Vor să știe cît pămînt am venit să le iau" (Printre ai mei). Părinții, frații și ceilalți din zona copilăriei, aparțin, ca la Goga, unei lumi diferențiate puternic. Tatăl, îmbătrî- nit, îi scrie „de grîu,_ de părnîntul anilor lui. uscat" ; mama „a plîns pîna i-au căzut ochii în batistă" ; amintirea unui Ion, rămas în trecut, reînvie mustrător : „M-aș întoarce în genunchi să-ți păzesc cîntecele și oile/ Și să sărut munților rochiile de ceață și ploile...“. S-ar părea că Virgil Carianopol se alătură poeților de tipul Pillat sau Adrian Maniu. După_ legături cu lirica modernă, aceștia se întoarseră și ei „lingă pămînt". la surse autohtone. Stilul lor e mai degrabă clasic, contemplativ, echivalent. La elegiacul evocator al domnițelor, găsim, ca revers, admirația pentru țăranii cu figuri energice întrupînd spiritul pandur, deși unii au ochii „triști și adînci", „fețele supte". Simpatia este exprimată aluziv : „Și-mi vine să le _strig, să-i trag de mintean : Băăă, sînt și eu tot ca voi, tot țăran !...“. Există o senzație de înstrăinare, de ruptură. însă aceasta nu duce, ca în vechea lirică sămănătoristă, la sentimentalism. A făcut impresie, dimpotrivă, o anumită „brutalitate" a „publicului deșteptat la viață, cuira- sat cu mari rezerve de rezistență într-un mediu străin". De acest plebeianism al revoltei, semnalat întîi de Pompiliu Constanlinescu (în Vremea, în 1938, nr. 526), va vorbi după aceea _G. Călinescu. In Țăranii ni se pare a regăsi afinități argheziene („Ii simt după mirosul cojoacelor ude"...),Lîngă „pădurile noastre dace", într-un alt ’ poem (Rugăminte) oamenii par niște forțe ale naturii. Fraternizarea cu aceștia e motiv de baladă : „Este un țăran, înalt cît un munte,/ Cu o tăietură de bardă ca o lună în frunte" ...O întîlnire la oraș, cu Femei de Ia noi evocă aerul tare al satului : „Oamenii rîd, se uită la mine ca la un nebun,/ Dar nu vreau să le strig, nu vreau să le spun.../ Ei nu știu cît îmi sînt de scumpe femeile astea albe...“.In Frunzișul toamnei mele (1938), apoi în Scară la cer (1940) temelor anterioare li se adaugă mai insistent confesiuni- despre destin și moarte, dar dintr-o perspectivă particulară. „Pe răzvrătiți nu-i lasă viața să se plece", ni se spune într-uii- poem Despre moartea mea. Nu știm să rîvnim, precum păstorii, „piscurile pe care luminează tristețea". Accente de palinodie marchează ritmica scurgere a timpului sau deziluziile celor ce s-au crezut a fi „lumini". Pajiștile verzi, grădinile, iubirea, simboluri ale tinereții, se ofilesc iremediabil, lăsînd ca fantoma albă a unei femei’ să rătăcească în gol. Cîte o inscripție folclorică strămută criza morală pe un ecran- de legendă : „Am aruncat o dată în urmă o gresie și s-a făcut munte,/ Am aruncat o dată în urmă un pieptene și a crescut o pădure,/ Să nu mai străbată visurile altora, să te fure" ...Nostalgia plecărilor nu înlătură senzația de „urît" ; cîntecele nu atenuează tristețea : „Plîngem că o dată cu frunzele toamnei/ Mor și cîntecele și zilele pentru noi" ... In astfel de secvențe se simte repetiția ; se aud parcă ecouri de corn în păduri, reluate obsesiv. Sentimentele sînt dezarticulate, transpuse în tonuri vaporoase. Stilul accentuat metaforic din volumele mai vechi e înlocuit treptat, în Frunzișul toamnei mele, cu unul despuiat simplu, mai adecvat (cum observa Ovidiu Papadima), „profunzimilor sentimentului". Titlul celuilalt volum amintit, Scară la cer, indică sugestiv nevoia unei ascensiuni deasupra cotidianului. Antinomiile romantice se țin lanț, poetul din Teatru imaginîndu-se „prinț bogat" ; „patul de seînduri" îi apare poleit, mirific : „Visîndl tot ce nu este, trăiesc deasupra lumii./ Iubindu-mi sărăcia, sînt mai bogat ca regii...“. în alt poem, visătorul e „îndrăgostit de moarte", pe care, totuși, o urăște „pînă la sînge"... Intervin mîhniri paralizante : „Cînd nu sînt Icar să mă înalț în slavă,/ De ce sînt bun, și mina cui aștept/ Că să mă pună în spînzurătoare ?“ (Despre mine). Himerele, nebunia, somnul își dispută atracțiile în opoziție cu realitățile contemporane. Cu toată arborescența motivelor și tendințelor, de la întoarcerile în istorie (Cîntec pentru Doamna Despina, Tudor Vladimirescu) la odă (Pe statuia lui Eminescu), de la cîntecele haiducești la „cîntecul unui armonist" sau la viziunea unui bal, la meditațiile despre muzică și dans, la amăgitoarele domnițe din vis, reflecția cîștigă teren orientîn- du-se spre direcții fundamentale.Erotica stimulează, în ciuda spectrului morții, momente solare. Dealtminteri, cu toate surpările sufletești, la Virgil Carianopol (crescut, ca orfan de mamă în marginea naturii) persistă lumina, spațiile deschise visului. Nu plumbul baco- vian, ci sunete de argint acompaniază elegiile sale. Iubirea e. ca în Pentru ea, o „scară spre cer", implicit o revelație astrală ; „Ce să-i arăt ? Cum să vadă/ Că în mine simt munți, este zăpadă ?/ Iart-o Doamne, că mi-a arătat sînii și picioarele/ Fără ea n-aș fi știut de unde îmi vine soarele...“.Tentația ridicării peste ordinar ia zeci de forme, totdeauna cu același resort, poetul, neîmpăcat de prezența stingheritoare a limitelor, revoltat, blestemînd și clamîndu-și neputința. Individual, luat în sine, poetul oscilează, ca și în trecut între aceleași limite. „Nu ți-a fost dat, Virgil Carianopol, nici ție/ Nodul gordian al veșniciei să-l tai...". Cînd privește în afară, spre urmașii pandurilor,' tristețea se destramă, pentru că în ei „ca-n nimeni, trăiește-o mie opt sute douăzeci și unuOltul, haiducii, baladele țin cumpănă, pasager desigur, stărilor depresive. întrebările sfîrșesc într-un temporar raționalism. Nu trebuie să plîngem, iată un titlu elocvent ' „Ce-ar fi rămas istoria noastră, dacă Mihai Viteazul în loc să lupte-ar fi plîns ?“. Pînă în 1967, cînd versurile inedite din ultimile decenii îi apar în volum (împreună cu selecțiuni din întreaga operă), poetul trece prin etape de clarificări privind marile întrebări existențiale și finalitatea artei. în primul plan trec. în volumele recente, Cîntec de amurg (1969) și Viorile vîrstei (1971) problemele devenirii, dialectica universalei mișcări în timp.
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„Cine sădește un pom capătă un frate1*(Vorbă din bătrîni)
Tradiția românească a însoțit 

epicul ciclului agricol de cîști- 
gare a piinii, depănat în plugu- 
șor, cu lirismul gingaș al sorco
vei descinsă din lerui-ler floare 
de măr, înfrățind astfel și in 
miez de iarnă, la cea mai fas
tuoasă sărbătoare anuală, cîmpul 
cu livezile. Iar colacul de griu 
curat e dăruit împreună cu roa
dele nucului, ale mărului, ale 
viței de vie, pentru ca gazda să 
trăiască și să îmbătrinească '„ca 
un măr 1 ca un păr / ca un fir 
de trandafir".

In acea noapte — punte peste 
ani, griul doarme sub troiene, 
livezile și-au tras seva in căl
dura pămîntului, pădurile stau 
încremenite. Omul însă și le 
vrea pe toate mereu aproape, co- 
borînd brăduțul din munți, atîr- 
nind verdeață deasupra mesei, 
cintînd fructele pomilor minu
nați și preamărind generozitatea 
podgoriei. Fiind prieteni ai pă- 
mîntului fertil, ne sprijinim în 
primul rînd pe dărnicia lui, in- 
vocînd-i poematic în balade, în 
scoarțe, în lemnul sculptat, în 
latini, de un anumit ritual fes
tiv ; și aceasta numai de dragul 
artei, căci — de fapt — 
munca respectivă se desfășoară 
organizat și tehnic după toate 
•egulile profesiei. Și — se știe 
— nu e deloc blinda această 
uptă cu pămintul și cu toanele 
laturii.

Omul însă a avut din toate 
impurile un aliat în copac, din 
iremea bejeniilor și pină la lu- 
■rările moderne de ameliorare 

solului. Pomii plantați pentru 
ferdele de protecție sau pentru 
onsolidarea mîncăturilor de te
en cad la datorie, dar nu de- 
ertează. li va rupe poate minia 
rivățului, se vor rostogoli în 
vrăpastie, dar numai împreună 
u pămînttul. Chiar atunci, vor 
ncerca să țină piept cu trunchiu- 
ile lor transformate în barica- 
e. Străvechile noastre cetăți de 
1 geto-daci sînt din lemn in- 
remenit in humă. Dezgropate 
lupă milenii se pot număra 
ercurile pietrificate ale vîrstei 
balizelor. Au dormit în istorie 
npreună cu oasele luptătorilor i cu armele lor bătute din cio- 
an primitiv. Om și lemn au 
trigat rămînem și au rămas, 
lărturie ale unei existențe ero-

ELOGIU POMULUI
ice, amîndoi înfipți in acest pă- 
mint.

¥
Cînd a fost să zidească Putna 

odihnei sale, marele Ștefan a 
tras cu săgeată de corn aspră. 
Șuierul ei a murit intr-un pal
tin, trezind sonorități stranii în 
tulpina dreaptă. Putna s-a ri
dicat între paltinii și brazii din 
obcine, Ștefan s-a retras sub 
lespede. Dar paltinii și brazii au 
continuat să vibreze și sunetul 
lor pur a trecut in balada de la 
Stupea și în rapsodiile de la Li- 
veni. Lemnul lor alb ademenind 
pe lutieri a devenit țiplă vie și 
cîntă la toate sărbătorile romî- 
nești. Foșnetul codrului legănînd 
visele lui Eminescu, poetul a tre
cut în teiul sfint, în codrii de 
aramă și de argint, în plopii fără 
soț, deci în semeția verticală și 
veșnică a acestui pămînt. Per
manența memoriei lui în tot ce 
vegetația ne dă mai falnic și 
mai dulce e omagiul pe care co
pacul, plenipotențiar al belșugu
lui și frumosului, ține să-l ofere 
cintăreților săi. La rîndul său, 
poetul nu încetează a se confia 
bunului său frate : „Omule- po
mule, vocea ta nu mă minte / 
Crește în mine, n-apune, ! Tri- 
mite-ți păsările din cuvinte / Să 
mă poarte cu ele prin lume. 1 
Omule-pomule, / Nu pregeta, nu 
te sfii, ! Toate ale tale, zi-mi-le!/ 
Porți vechi tristeți întoarse-n 
bucurii 1 După înălțimea cren
gilor / Adinei, îți cunosc rădă
cinile" (Ion Brad).

Casa din Păcurari a lui Gara- 
bet Ibrăileanu a fost nevoită să 
facă loc blocurilor moderne. Dar 
părul de la geamul lui n-a vrut 
să plece. A rămas lingă piatra 
comemorativă să păzească în 
continuare veghea profesorului. 
Așa au rămas nucul Otiliei Ca- 
zimir, caișii din Zlataust ai lui 
Ionel Teodoreanu, salcîmul de 
la Goești al lui Delavrancea, bra
dul lui Vlahuță de la Agapia ...

Și peste toate, suveran, teiul lui 
Eminescu din Copou, castanul 
lui de la Pomîrla, plopii lui de 
la Bucium, mestecenii lui de la

Maria Lazăr : „ Primăvara".

Văratec — plenitudinea poeziei 
în cadrul care o inspiră.

ir
„Mă scurma într-una gîndul 

plecării din București. Visam o 
căsuță a tihnei, din cerdacul că
reia să văd munții și o livadă 
în care sună dulce murmurul

albinelor. Mă vedeam liber în 
peisagiul Moldovei...

Visînd la ce aveam a înde

plini, am întreprins călătoria cea 
mare la locurile sfinte, de curăți
re și ispășire. Drumul in munți 
l-am făcut cu trăsura cu clopote; 
mînăstirile nemțene le-am cer
cetat in răstimp îndelung, um- 
blind domol, pe jos. In plaiurile 
înalte ale țării, am văzut livezi, 
rîmnice și prisăci și m-am în
chinat către toate izvoarele.

După ce m-am întors la Făl
ticeni m-am pus să redactez Oameni și locuri. Alternam scri
sul cu lucrările de regenerare ale 
livezii vechi. Devenit pomolog, 
împreună cu fratele meu mai 
mic care urma cursurile școlii 
de la Herăstrău, am învățat a 
întineri merii și a pune altoi în 
trunchiurile sălbaticilor. Apoi, 
cu aceeași osîrdie, am fost în
vățăcel întru stupărit și prieten 
al albinelor, deprinzînd rîndu- 
iala prisăcilor, fie din cărți, fie 
de la prisăcarii bătrîni.

Mi-am reluat umbletele, vînă- 
toarea și pescuitul, și, odată cu 
întoarcerea în țara mea adevă
rată, mi s-au isprăvit și anii de 
ucenicie. Mi s-au înmulțit în 
raft volumele, iar paragina s-a 
înnoit și a devenit rai al copi
ilor mei după datină și

După legea din bătrîni
Din bătrîni, din oameni buni" 

(Mihail Sadoveanu —Grădina liniștii)
Pe locul livezii scriitorului fi

ințează astăzi o cunoscută stați
une experimentală, realizînd în 
fiecare an noi soiuri de fructi
feri, așa după cum în preajma 
casei sale de la Copou o altă 
stațiune experimentează soiurile 
viței de vie. Și, astfel, vestiții 
meri de la Rădășeni, cireși de la 
Cotnari, nuci de la Goruni, ca- 
iși de la Scobinți, pruni de la 
Bucium încep să aibă frați buni 
pe toate dealurile Moldovei.

Potrivit sfatului bătrinesc „ci
ne sădește un pom capătă un 
frate", an după an livezile îm- 
pinzesc tot mai definitiv și fi
xează costișele, țesînd în acest 
miez de primăvară horbotă alb- 
rozie peste întreaga țară. Iar poe
tul se entuziasmează visînd in
tre frații lui vegetali:

După glas e om,
După deschiderea brațelor — 

pom.

Aurel LEON

int ract

Cartea cea dinții
N. BARBU

Există la noi foarte multe concursuri, probabilă expre- e, între altele, a unei activități culturale sau și sporti- e intense și diversificate. De la concursurile Top la ce- ■ de admitere într-o școală sau într-un Institut superior, e la „Cînitare Patriei** la „Steaua fără nume" și de la 2ine știe cîștigă" la concursul internațional „George nescu" asistăm și participăm adesea la o animată, la febrilă dorință a depășirii diverselor trepte valorice, i ramuri numeroase. E un fapt pozitiv și firesc într-o tapă a ascensiunilor.Dar depășirea altora presupune, ca să-și împlinească istul esențial, depășirea de sine. Condiția oricărui con- irs, de orice fel și pe orice scară a preocupărilor s-ar tua, este loialitatea. In această privință sînt de prefe- it întrecerile care nu se soldează decît cu satisfacții iorale, ori în primul rînd cu acestea. Ele îndeplinesc .unei un rol superior simplei sau banalei selecții de ilități. E vorba de un rol formativ în planul ființei in- rioare a celor care se încumetă să-și pună la încerca

re forțele spiritului. Vechii locuitori ai cetăților grecești au cunoscut, poate, cei dintîi înaltele satisfacții ale con- cursurilor care presupun frumusețe, elan, generozitate dăruire, demnitate și — bineînțeles — o neîntreruptă pregătire ,o pasionată devoțiune față de disciplina aleasă. Drumul de parcurs pînă la performanță (acolo unde e cazul) devine astfel mai important decît performanța.M-am încredințat de acest fapt, iarăși, urmărind, în una din după amiezile acestei primăveri capricioase manifestările primăverii din privirile celor care, în aula „Eminescu" a Universității din Iași, primeau rezultatele unui concurs literar, despre care se poate spune că a animat toată suflarea școlărimii din cursul superior a tuturor liceelor din țară : douăzeci de mii de participant la concursurile pe școală, nouă mii în faza pe județe și — în fine — 324, ajunși în faza finală, la Iași. Tema dată de juriul central se referea la valorile și la rolul lașului în cultura literară a țării și, fapt îmbucurător, se putea citi pe fețele luminate de o tonică emoție ale tuturor celor care au umplut pînă la refuz aula Universității, entuziasmul pentru valorile clasice ale creației românești, pentru Cantemir și Neculce, pentru Maiorescu și Gherea, pentru Creangă, Eminescu, Sadoveanu.Cînd Bălcescu afirma că istoria este cea dintîi carte a unei nații, se gîndea, fără îndoială, la sensul superior formativ al eroismului și al demnității strămoșilor care au făurit țara și i-au asigurat continuitatea de spirit. Aceeași idee fusese subliniată de Kogălniceanu în cunoscuta Introducție la cursul de istorie națională, în care arată că, pentru noi, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, sau Mihai Viteazul reprezintă mai mult decît pot 

reprezenta marii generali ai lumii precum Macedon, Ha- nibal sau Caesar. Istoria națională .istoria culturii și literaturii noastre reprezintă, pentru noi toți și pentru cei tineri în mod deosebit, cartea deschisă a calităților spirituale care ne particularizează. Concursul literar al e- levilor care a adus un fior de emoție cărturărească în rîndurile învățăceilor din toate școlile țării răspunde tocmai acelor sensuri superior educative definite de Bălcescu și de Kogălniceanu.Literatura și istoria au fost și rămîn componente ale sufletului comun al neamului, bazele oricărui studiu și ale oricărei afirmări creatoare. De aceea, cînd e vorba de valorile pilduitoare ale trecutului, consemnate în momente și opere literare, nu se poate vorbi de specializare. Este temelia care sprijină întreaga boltire a progreselor actuale, pe plan material și pe plan spiritual. Dacă fizica și matematica deschid drumurile unor vocații și orientări în sectoarele corespunzătoare tehnicii prezentului, disciplinarea umanistă a generațiilor viitoare prin cunoștințele care nu rămîn un simplu bagaj al memoriei și iradiază în sensibilitatea, în convingerile și acțiunile acestora este hotărîtoare.Am citit în ochii tinerilor din aula universitară, în mișcările și în atitudinile lor, în aclamațiile adresate colegilor care primeau distincții, acea spontană sinceritate care constituie oricînd rezerva temeiniciei și a încrederii. Pregătirea pentru un asemenea concurs, departe de urma efortului și de panica paralizată a eșecului, s-a dovedit sursă de elan, de optimism și, mai ales, de profundă conștientizare în planul înțelegerii și al trăirii valorilor comune arătate în „cartea cea dintîi" a nației.



mențiuni critice • mențiuni HORI A ZILIERU

T. VÂRGOLICI
Introducere in opera 

lui D. Bolintineanu

După volumul D. Bolintineanu și epoca sa, apărut în 1971, documentat și riguros, a- ceastă nouă contribuție, închinată exclusiv operei, întregește viziunea asupra' unuia din fondatorii poeziei noastre moderne. Prețuirea acordată scriitorului pașoptist este însoțită în permanență de un spirit critic ponderat, nutrit de generoasa comprehensiune a lui G. Călinescu care și de data aceasta a pus capăt aprecierilor oscilante, așezînd personalitatea lui Bolintineanu între coordonate definitive. Demarcațiile că- linesciene_ sînt urmate consecvent de către T. Vârgolici. ceea ce se adaugă la a- cestea fiind doar continuări, argumentări mai bogate, o oarecare lărgire a delimitărilor valorice și o înmulțire a analizelor.Privită în sine, această operă nu mai comunică, astăzi, prea mult Cercetată însă din perspectiva contribuției la pregătirea uriașului salt eminescian. ea stă cu demnitate alături de cea a lui Alecsandri și chiar a lui Gr. Alexan- dreseu. Dacă publicul mare nu are răgazul, răbdarea și nici priceperea s-o facă, o asemenea cercetare este, pentru specialist, o datorie, iar la nivelul ansamblului culturii naționale un semn de maturitate și de respect pentru propriile-i tradiții.Autorul studiilor în discuție este preocupat, în primul rînd, de așezarea operei lui Bolintineanu în raport cu ceea ce s-a scris înainte de el în literatura română. Imaginea scriitorului este întregită prin bogate referiri cu caracter comparatist a căror menire constă în reliefarea fenomenului de racordare la coordonatele literaturii europene, în primul rînd, ale celei romantice. Aici, datorită informării bogate, istoricul literar aduce precizări utile. Se manifestă chiar un anumit abuz de istorism și de comentarii teoretice, excesive în raport cu dimensiunile reduse ale lucrării. Unele incursiuni istorîc-comparatiste sînt în mod evident necesare, dată fiind raritatea cercetărilor de profil la noi, cum sînt cele despre baiada fantastică și legendă. Altele însă ne apar de prisos, din moment ce autorul însuși s-a ocupat de istoricul apariției romanului românesc, reluarea lui, cu excepția precizărilor noi, ar fi putut fi înlocuită printr-o simplă trimitere.Analiza cea mai întinsă este consacrată poeziei cu oprire mai insistentă asupra baladelor, legendelor și ciclului Florile Bosforului, succesiunea indicînd ierarhizarea valorică. T Vârgolici se oprește cu deosebire asupra baladelor fantastice, de atmosferă macabră sau feerică, extinzînd cu rezultate notabile, comentariul și asupra altor compoziții decît Mihnea și baba, piesa cea mai rezistentă a ciclului pe care G. Călinescu o considera „aproape genială" prin orchestrație. Autorul încearcă salvarea din sfera viziunii parodistice a legendei istorice. Acțiunea este lăudabilă, rămî- ne de văzut care vor fi urmările ei. Poetul Bolintineanu nu este însă numai autorul acestor compoziții care i-au adus un mare succes în epocă dar care, ulterior, datorită schematismului i-au grăbit discreditarea. Acest lucru încearcă să-1 demonstreze autorul studiului. Cu toată simpatia și înțelegerea manifestate față de scriitor«l analizat, aprecierile rămîn echilibrate, T. Vârgolici veghind la păstrarea proporțiilor pe care le impune bunul simț însuși. Autorul hacedonelor îi apare ca un poet reprezentativ pentru romantismul românesc din faza pașoptistă, antrenat de elanul patriotic al generației sale dar cu frecvente alunecări într-un sentimentalism desuet, de factură preromantică, într-un senzualism care depășește limitele discreției, degene- rînd adesea în licențe dăunătoare ansamblului operei sale. Criticul afirmă stăruitor că Bolintineanu este creatorul unor armonii poetice remarcabile, al unor imagini picturale care și-au păstrat capacitatea de a emoționa. Dar acestea rămîn enunțuri ineficient argumentate. Simpla ilustrare cu citate nu are efectul scontat pentru că în imediata vecinătate a unor surprinzătoare probe de măiestrie poetică stau numeroase exprimări stereotipe în afara artei. Bolintineanu ar cîștiga mult prin- tr-o analiză a stilului său poetic privit din perspectiva deschiderii către vraja versului eminescian. .Poemele mai întinse, în special Conraa, sînt evaluate în general corect. Asupra a- cestui poem s-au păstrat aprecieri cunoscute, cu puține adăugiri față de afirmațiile lui G Călinescu sau D. Păcurariu. Mesajul patriotic al poemului și virtuțile plastice ale unor pasaje sînt, fără îndoiala, elemente ce se pot valorifica.Capitolul închinat romanului este mai puțin profund decît cel anterior. Analiza celor două romane, Manoil și Elena, se derulează într-o manieră didactică, cu 0 introducere teoretică și cu lungi incursiuni în istoria începuturilor romanului românesc din care reținem, ca element nou montarea datei de apariție a genului la noi.In ansamblu, studiul lui T. Vârgolici se menține în limitele unei cercetări corecte. Ea nu ne propune puncte de vedere noi. ceea ce, trebuie să recunoaștem, este _ și foarte greu, ci completează datele și înmulțește uneori analizele, mai ales asupra poeziei.
Gr. ȚUGUI

broasca țestoasa
In rădvanul de mireasă, 
vine-n chin broasca țestoasă.

Cu-al pupilei rece haos 
calcă lin ca in pronaos, 
limba-i pipăind cu aur 
sala de ospețe-n laur. 
Trupul vălurit in gresii 
in acord tîrziu mai scoate 
prin fagoturi Înfundate, 
ale mărilor obsesii.

Cu bărbi lungi miriapozii 
sar din racle ca irozii 
și in tobele de ceară 
bat scirbire și ocară :

— ce zidar smintit și slut 
născoci acest mamut ? 
Piei de câtuși in extaz
ti atîrnă pe obraz.
Ochii mlăștinoși in spițe 
mină larve păstorițe. 
Vislele din vremi primare 
trag sicriile avare 
in înalt ether vergin, 
unde cintă-un grai divin.

Eu din ocna mea de frig 
preoților-miri le strig :

— domnilor cuprinși de greață, 
in putridul iaht de ceață
o femeie stă în față.

N-auziți în corzi nebune 
dezbrăcarea ei suavă ?
Coapsa-i scoate din genune 
spine și absint și-agavă 
și în plaje selenare 
tufe de smirdar dau floare, 
armonii, măsuri și game, 
singe și epitalame.

Scrib cu-opaițul în crin 
îngenunchi și mă închin :

— doamna mea, în ritm ceresc 
ți-o fi pîntecul domnesc.
In armonicile pietre, 
mila se smerește-n vetre, 
înjugată, 
peștera întemeiată 
o întorci la vechi izvoare ? 
Cîine, călăreț și cal 
ție-ți ești, și-n aiurare 
gura-i candela prin val ?

Ce bohem 
te așteaptă-n Betlehem ?

Ploapele din roci de nor 
își desferecă ușor ;

— ard în graiul năzdrăvan 
vocile ca-n tristul Pan. 
Abatorul de nectare 
mersul focului îți are.
Băi de abur de carmine 
plîng în tine 
clavecine.
Ești un aer 
cald în vaer 
prin serafe osuare 
de amanți în decantare, 
dar o singură Femeie 
cînți și-n matca boreală 
chipu-i înmiit scînteie 
în o alta mai vestală.

plînse stins
și somptuoasă 

intră-n criptă sub cuirasă, 
ca un fluture de-opal 
cavaler întors la bal, 
într-un craniu scos pe mal.

Numai tu, iubito, stai 
pe tîrîta ei ruină 
și n-auzi cum în surdină 
curg nisipurile, vai, 
din planeta cu himere 
în vechi temple de-nviere.

Stîrvul silnic ce îmbată 
cu miasme și otravă, 
în răsfăț de floare-lavă, 
fi-vei îngere, odată 
fi-vei, îngere, odată.

Ochiul meu în ochiu-ți mare 
în altare de candoare 
îmbăiază în melasă 
de carmin și-n in înfașă 
ca pe-o fiică de incașă 
gingașa broască țestoasă.

ah, mireasa-mi adorată, 
veșnicie despuiată.

pâien/enifa

se dedică lui Daniel Dimtiriu
O, ce veste minunată, 
sînt chemat la judecată.

Spiță 
de străveche viță 
marchiza păienjeniță 
luni solie mi-a trimis 
ieniceri cu zapis scris.
Marți, sub roditoarea-mi pleoapă, 
lacrima săpa o groapă ;
miercuri,
dulceam bocete de verguri ; 
joi, 
închis în buduroi 
ca-ntr-un miel, pe-un blind asin 
intram pe pămint strein ; 
vineri, aprindeam feștile 
pe la mistice reptile ;
sîmbătă, în babilon 
eu în strană — ea-n amvon.

Prin tălmaci de la fanar, 
mă supune la calvar;

— sînt un păcătos morar 
într-un crin lîngă eden 
și-al fantasmelor polen 
macin, doamnă, din amor 
pentru-ocnașii din Aicor 
și-n cățuie iau uium 
numai gloria de fum.

Trupul ei zulniu desfoaie 
azalee în văpaie 
și lunatice picioare 
(cit un tirs de preot mare) 
cu anafură-ncălțate 
din șalvari de aburi scoate. 
Iar din gura princiară 
picură un fel de ceară 
ce-și zidesc cu ea timpane 
magii, în lumești nirvane.

Cu fiori în sfeșnic pune 
luminări de grai, nebune ;

— ochiul tău ca o stihie 
umblă în melancholie ? 
Sînii-mi încolțesc în ei 
mari morminte de schintei ; 
poți să păstorești o viață 
fluturii de somn și gheață, 

bolnavi și flămînzi de miere 
în îndoliate sere —

și-n gvadriga-i de muiere 
trasă de lepidoptere 
lunecăm spre o tavernă, 
în clopotnița eternă 
cu pietrișul cald de ginte.

Ah, copilăresc cuvinte ;

genele lui dumnezeu 
țin serafica speluncă 
ce-n hypnoze se aruncă 
la trapez, în danțul greu. 
Triști și astrologhi amanți 
cu mansardă și talanți 
sug morfine din stamine 
și-n balet de manechine 
se împușcă-n fantasie 
cu cădelniți de tămîie, 
pe a doua față-a lunii. 
Unii 
călăresc ca hunii 
libelule cu orbite 
cît un ochi de struț mărite. 
A/ții-n ocniți ca fachirii 
își fac galeș harachirii.

Dar alteța-n nebunie 
ocne în pupile-nvie, 
cheamă guarzii și vampirii 
din paragina psaltirii:

— bachică păienjenime 
izbăvind amoru-n crime, 
patul nunții în duel, 
el
e domnul-menestrel. 
El din lacre și capcane 
cîntind psalmi, bătînd mătănii, 
scoate sclavele jigănii 
și le duce în rădvane 
la spitale de amoare.

Din focoasele lui vase 
așezate-n stupi de oase, 
le dă frigul de iertare 
înjectînd 
în limbul blind 
starea pură de beție, 
vițiul copt de-o vecinicie 1

Saltimbanci de chihlimbar 
vin
cu-al desfrînării har, 
biv-vel-vornici cu venin, 
și spițerii misoghini 
leapădă pe gură 
vin 
și unelte de tortură. 
Juzii deștele oloage 
plimbă-n sacre terfeloage 
și le scoală în alai 
buchiile de mucigai 
strîmbe, îngălate, chioare-n 
descărnări de luminare. 
Hogii numără-n suspin 
coastele-mi de clavecin 
cu versete din alt mit 
lîngă-al ghilotinei rit.

Eu visez (să nu mă doară), 
cum pe lacrima de ceară 
o furnică 
îmi ridică 
craniul scump în care țin 
un vapor cu bulbi de crin 
și mi-l trage-n rugi deșarte 
către-un sfînt mormînt, departe.

Adormind, o să rămînă 
întuneric de fîntînă...

Din „CARTEA MEA DE COPILĂRIRE»

Raffet, lași, 19 iulie 1837 (vedere de pe cerdacul hotelului Petersburg, Goliei)



DORU KALMUSKI

Impreu
Cîteva zile nu m-am simțit toc- 

mai bine. Aveam amețeli ușoare 
și diaree. Am stat în pat liniștit 
ascultând animația mecanică a 
străzii și urmărind umbrele zi
lei proiectîndu-se pe plafon. U- 
neori deschidem radioul șj as
cultam, muzică. Doctorul a venit 
de două ori. Ultima dată seara, 
pe la nouă, și am stat mult de 
vorbă. Ședea acolo, pe marginea 
patului și pălăvrăgeam. Părerea 
lui e că sufletul și voința fu
zionează în firea noastră. De a- 
semenea, mi-a vorbit despre al
cătuirea corpului omenesc, 'Cînd 
a plecat era de mult noapte. 
Noaptea privit de pe colinele 
de sub pădure, orașul pare un 
diamant. Odinioară fugeam în 
toiul nopții acolo și culcat prin- 
Jre ierburi înalte adulmecam 
răcorite pămîntului. Noi avem o 
expresie, „liniște sufletească", 
dar cred că aceasta e prea pu
țin. Prin desimea firelor lungi 
petrec greierii și licuricii iar 
sus. pe luciul de vară al boitei 
au așternut tăcerea lor stelele 
îndepărtate ș; liniștite.

Nu-i spun nici fericire fiindcă 
aceasta nu e niciodată certitudi. 
ne.

Fereastra camerei mele dă in
tr-o străduță umbroasă, pavată 
cu piatră lucie. Trec în sus> 
înspre centru mașini, nu prea 
multe, într-un singur sens. La 
colțul străzii e un mare ma 
qazin iar alături un cinemato
graf. Seara, cînd se iese de la 
ultimul spectacol, oamenii vor
besc tare și fumează. După ace
ea strada devine pustie. Cîteo- 
dată recunosc pe cite cineva. 
Ii cunosc mai mult din vede
re întrucît vizite primesc destul 
de puține. Fiica mea, cîteodată 
colegi și uneori străini. Ea se a- 
șează acolo, pe scaunul de lin
gă bibliotecă și citește cotoarele 
cărților. Subiectul ei predilect 
este să afle care dintre aceste 
cărți le-am citit. De obicei își 
propune să le citească pe cele 
pe care i le recomand. Imt adu
ce întotdeauna reviste noi șj lă- 
mîi sau bomboane de ciocolată. 
Cîteodată mă invită la cinema. 
Sau îmi vorbește despre practi 
ca ei la spital. Alteori spune în 
cet: „am fost la marna". Fără 
nimic altceva. Crede că-mi fa
ce o plăcere sau poate numai 
se simte obligată. De multe ori. 
nici nu-i răspund dar ea conti
nuă să vorbească. O invit la 
masă dar aproape invariabil răs
punde că nu are timp. Cu soțul 
ei vine mai rar. Dar se întîmplă 
uneori, în special duminica. El 
pare nedormit și bucuros să șe 
așeze pe canapea în timp ce ea 
inspectează locuința și face ob
servații. Din cînd în cînd bră
țara de argint zăngăne. l-am 
cumpărat-o cînd a împlinit cinci
sprezece ani. Mă gîndesc chiar 
că e mult de cînd nu i-am mai 
j ferit o atenție. Ieri, în timpul 
cinei la „Casa corpului profe
soral", Dane mi-a vorbit la un 
moment dat despre studenții lui. 
Sînd a făcut o mică pauză l-am 
întrebat cum merge Oana cu 
itudiile. A fost foarte surprins, 
iu știa că e fiica mea. de fapt iu știa că am un copil. A tre
buit să stărui pentru a-l convin
ce, dar am impresia că i se pă- 
•9a cel puțin ciudat, și oricum 
iu s-a mai înveselit. S-a ferit îă intre în amănunte și am con- 
inuat să mîncăm în tăcere. Tot 
impui m-am gîndit la ce-aș pu- 
ea face pentru a-i readuce vo
lubilitatea. N-am găsit nimic, 
irește, iar el părea de-a drep- 
ul indispus. Nu are copii. La 
ârsta noastră asta declanșează 
m proces intim în adâncul su- 
letului. După aceea am băut 

■afea și (ridicoli) ne-am silit să 
lecărim. Cred că de-acum arc 
ă mă evite. E un obișnuit al 
Casei", de regulă vine singur, 
mpecabil îmbrăcat, proaspăt ras, 
urtenitor și plicticos. Dar. în 
imp ce vorbește ajutîndu-se de 
rtîinile sale îngrijite poți hălă
dui cu qîndul aiurea. E un lucru 
iun ca o terapie adormitoare. 
) minte strălucitoare te cople- 
ește, te subjugă, aproape că te 

umilește. A lui, dimpotrivă e 
neatingătoare la lucruri.

Ne-am despărțit cu jenă disi
mulată, se lăsase noaptea și re
clamele marilor magazine înro
șeau cerul pustiu. Mă gîndeam 
acum la Dane și la acea anar
hie subterană care ne macină 
pe fiecare în parte și mă îndrep
tam pe jos spre casă. Tramva
iele veneau aproape goale din
spre marginea orașului și se în
torceau pline împînzind aerul 
cu uruitul lor blestemat. Cînd 
sîmburele orașului se inundă de 
strălucirea artificială a nopții 
micii funcționari și cei ce se 
scoală cu noaptea-n cap golesc 
brusc arterele centrale și se în
dreaptă în grabă spre periferii. 
Un grup de tineri trecu pe lin
gă mine și unul din ei îmi dădu 
„bună seara" în bătaie de joc. 
După cîteva clipe ceilalți izbuc
niră în rîs. Fetele purtau pan
taloni, sandale albe cu tocuri 
groase înalte și răspîndeau o a- 
diere de parfum, ieftin.

Intr-o piață mică m-am oprit 
câteva minute în fața vitrinelor. 
Nu mă prea interesau mărfurile 
expuse acolo, voiam doar să mă 
odihnesc. Undeva, probabil de la 
un aparat de radio portativ am 
auzit semnalul orei exacte. 
M-am uitat automat la ceas. 
Unsprezece. Am scos din buzu
nar pachetul cu țigări și-am a- 
prins una. Erau tari și aveau 
gust de- cîrpă arsă. Fumul aproa
pe nu se ridica în aerul greu, 
îmbîcsit. Eram obosit și aș fi 
preferat să rămîn peste noapte 
într-o cameră de hotel.

Trebuie să ocolesc. Pe o stra
dă se lucrează. Grămezi de lut 
zvârlit pe trotuare, și muncitori 
cu căști lucioase care întind 
cabluri smolite la lumina unor 
lanterne cilindrice. Totul se pe
trece fără zgomot, ca o conspi
rație, doar clinchet ș; scrâșnit do 
metale și arareori cîteva cuvinte 
repezit. Cred că ar fi fost bine 
să fi rămas peste noapte la ho
tel. (Ultima dată dormisem aco
lo de ziua mea. Mi-era silă să 
mă întorc acasă și să primesc 
telegrame de felicitare și strân
geri de mină și etc., etc. Hoină
risem pînă la epuizare prin oraș 
și-mi rezervasem o cameră la 
hotel. Am urcat sus, la al doilea 
etaj cu o liftieră bătaie, mototo
lită și pistruiată care m-a între
bat de unde vin. I-am răspuns 
că vin din oraș unde mă plimb 
de dimineață. Ea a rîs. Pe culoa
re erau plasate plante exotice, 
în general ficuși pleoștiți, în cu
tii mari de ciment vopsite în 
verde. Liftiera m-a condus pî
nă în fața camerei și mi-a urat 
„noapte bună". Eu i-am. mulțu
mit. N-am aprins lumina ci 
doar mi-am scos pantofii și tăl
pile încinse se îngropau în co
vorul de lux. Apoi m-am plim
bat încă o vreme de la un capăt 
la altul al camerei, în întuneric, 
și am fumat. Aruncam chiștoa- 
cele în chiuvetă și ele sfîrîiau 
scurt. înainte de a mă culca am 
inspectat closetul. Peste tot scria 
„desinfectat" în cîteva limbi eu
ropene. M-am așezat și pe cola
cul albastru și-am stat a sa. as- 
cultînd muzica care străbatea 
prin ziduri de la restaurantul 
hotelului). Da, cred că ar fi fost 
a buna idee să fi rămas peste 
noapte la hotel, dar de-acum 
mă îndepărtasem prea mult.

Pe stradă paznicii de noapte 
în uniformele lor groase, de cu
loarea cafelei rîșnite. Seamănă 
uluitor intre ei din pricina uni
formei, a nopții și a felului în 
care se mișcă. Mă gîndesc că 
probabil pentru ei fiecare dru
meț noptatec e un suspect. în
colo, sînt de bună seamă bă
ieți buni, cu familii numeroa
se și amintiri de la tară. Dar de 
cum se lasă întunericul intră în 
slujba suspiciunii. Mă gîndesc și 
la bietele lor neveste care se 
culcă cu fața la perete în vre
me ce ei rămîn afară, cu flutu
rii de noapte, și măsoară timpul 
cu pas domol așezat pe sub stre
șini de clădiri zăvorite cu vale.

De cînd am îmbătrînit două 
lucruri mă sîcîie mai cu seamă: 

n â
insomniile și amintirile. Cu in
somniile o rezolv într-un fel așa. 
vagabondind prin tunelurile de 
lumină ale străzilor. Cu amin
tirile e însă un adevărat război 
rece. Se zvîrcolesc și dau să țic
nească în orice clipă de neaten
ție. Mereu îți vine să spui: „as
ta-mi amintește de...“. Nimic 
nou nu vrea să se mai lipească 
iar cînd vrei să rememorezi 
ce-ai citit ieri în ziar mintea 
parcă e o cutie goală de tini
chea.

In curînd vatmanii și taxa
toarele or să treacă, pe jos, spre 
case. Toată ziua umblă înainte 
și înapoi cărînd milioane de 
grăbiți iar acum, la îngemăna
rea zilelor, călăresc pietroaiele 
conversând în amănunte deo
cheate despre o idilă petrecută 
într-un autobuz defect. Vin din
spre depou în grupuri mici du
pă ce și-au vărsat acolo încasă
rile și năduful. Unii sînt băr
bați voinici cu picioare drepte 
și șapcă cu cozoroc lăcuit. Acasă 
o soție ciolănoasă Șt șleampătă îi 
va umple talgerul cu borș; de-a 
dreapta tacimul, de-a stânga pîi- 
nea. Copiii vor fi dormind de-a
cum. El n-o să trîntească blide
le pentru că fata cea mică doar
me ușor și sare imediat din pat. 
Are un carnet de note, micuț, 
învelit în hîrtie albastră, groa

CAMIL BALTAZAR.

inocenfâ

Te-ntoarnă, barde-n, geana inocenții, 
Ce-atît de bine-ți șade! — 
Să afli-n ca azurul vieții,
Aura unei balade.

Posedă purpuriul dimineții, 
Fragedul unei zade.
Potrivnică sluțeniei și-a ceții,

Curăție a arcadei, —

Spre cerul limpede-ațintită.
Pe semeni de cumva ți-a cășunat,

Tu bea din apa ei sfințită,
Din ce-are sufletul, tău mai curat, 
Și vei afla, odată cu alintul, 
Vieții-azurul și argintul.

să. Ea, nevasta, o să i-l arate în 
timp ce el va căuta cu lingura 
zarzavatul de pe fundul farfuri
ei. Și-o să se bucure, pentru că 
acolo sînt rotunjite note mari 
dar o să se bucure în felul lui-, 
reținut și cenzurat, clătinînd din 
cap și nezicînd nimic.

Și după asta mai departe de 
casă, mai jos, spre fabrica de 
hîrtie pe unde fluieră trenurile 
internaționale într-un vîrtej beat 
de viteză, peste macazurile hal
tei de acum cîțiva ani. Numai 
fabrica de hîrtie mai amintește 
numele haltei. Orașul s-a întins 
ca un miceliu prolific și a în
ghițit împrejurimea. Pe locul 
haltei s-a construit un mare pod 
de beton. Deasupra, pe pod, trec 
autoturisme rapide, la volan cu 
bărbați cu cămașa descheiată, la 
gât și cu butoni strălucitori. In 
dreapta lor femei cu epiderma 
subțire și albă, albă. Jos, doi im- 
pegați logodiți cu linia de ma
nevră a fabricii de hîrtie diri 
jează o locomotivă „Pfallgras- 
sen" de care sînt legate cîteva 
vagoane cu cherestea. Agită 
ștegulețele lor jegoase dar nu-s 
tocmai sigur că mecanicul îi ia 
în seamă întrucît namila de fier 
zace între linii, neagră, pufăind 
indiferent.

De sub pod miroase urît. (F 
un soi de acoperiș acesta caro 
în toată lumea e la fel de rău 
respectat). In dreapta e cartie
rul lucrătorilor fabricii, majori
tatea ieșit; din profesională, în 

stînga un drum îngust duce la 
un teren fără tribune, o miriște 
măcinată de bocanci de fotbal 
și pe care odată era să-mi dau 
sufletul de alergătură.

Noaptea palpită discret ca o 
speranță. Din cînd în cînd cîte 
o pasăre. Probabil lilieci. Fu
mul fabricii de hîrtie se ames
tecă tăcut cu noaptea. Pocnesc 
cu piciorul o cutie de conserve 
goală. Se duce de-a rostogolul. 
Pe zidul unei case, cineva, pe
semne un copil a zgîrziat cu un 
obiect ascuțit un cîine cu cap 
imens iar dedesubt; „Bibi". Mai 
încolo e o bodegă cu nume dul
ce de cartier mărginaș. A tras 
obloanele dar parcă mai miroa
se încă a cîmați groși de porc 
și a vin terasă. Fără îndoială mă 
sugestionez. Se vede că mi s-a 
făcut foame. Din pricina indis
poziției lui Dane și ieri lăsa
sem peștele in farfurie. Dane e 
unul din acele talente ce pot să 
compromită orice, inclusiv o 
idee. Dacă mă mai gîndesc la 
el o să încep să simt că.-mi vin 

pe nas gaze din stomac. Si 
un fel de gust de bulion în 
cerul gurii. Scuip.

Aici e un magazin alimentar, 
și în fața lui un strat de petu
nii jalnic de uscate și prăfuite 
și din loc în loc printre ele 
sclipesc capace de sticle de be
re. Aici bărbații beau direct din 
sticlă, dintr-o suflare, rezemați 
cu spinarea de peretele magazi
nului. Pe un oblon e o recla
mă de suc de roșii.

Am aprins o țigară și m-am 
așezat pe o bancă vopsită în 
maro închis, afumată. Mă gîn
desc că ar trebui să iau pisica 
aceea de sub bancă și s-o duc 
acasă. Ori măcar să-i dau ceva 
de mîncare. Dar stau cu picioa

rele întinse și ascult țiuitul fi
relor de telefon. In fabrica ma
șini grele zdrobesc lemnul și-l 
prefac în hîrtie pe care se vor 
tipări apoi „lucruri instructive", 
cum ar spune Heinrich Boll, un 
scriitor. Adie dinspre coline un 
vîntișor părelnic. Utilajele grele 
zdrobesc miezul alb al arborilor. 
Fac din el forță pentru țigări și 
hîrtie igienică. In curtea mare 
trunchiuri și butuci își așteap
tă rândul.

Mecanicul și unul dintre im- 
pegați discută grav și respon
sabil despre încărcătură. Sînt 

bucuros să ascult limbajul lor 
concret, alb, fără impurități, ca 
ziua si ca noaptea și ca vinul 
terasă.

— Ai putea să-mi mulțumești, 
zice mecanicul. Toți rid.

— Adelina asta a fost a mea 
șase nopți la rînd...

Odată, dar de ce odată, nu-i 
cine știe ce vreme, am întâl
nit o femeie în tren. Cernită și 
cu sufletul la , fel, sleit. își ți
nea genunchii apropiați și mîi- 
nile cu degete lungi pe ge

nunchi. Tot timpul am căutat 
prilejul să-i spun fie și o sin
gură vorbă. Trenul alerga 
bezmetic peste câmpuri și doi 
domni față în față discutau des 
pre explozia informațională. Ta. 
re aș fi vrut să-i spun un cu
vânt și a trebuit să cobor ca 
la un hotar al lucrurilor fără 
să-i spun o vorbă.

Dacă ar fi sâmbătă seara, din
spre Casa de cultură s-ar auzi 
muzică de dans. Prin ușile de 
sticlă aburită aș zări siluetele 
dansatorilor. Iar de aiei, de la 
cincizeci de metri ar semăna cu 
o frescă egipteană.

M-am ridicat. Lemnul lustruit 
al băncii mi-a pătruns oasele. 
Crengile plopilor își sună în
cet frunzele. Cred că as mai fi 
stat dar parcă m-a cuprins și 
răcoarea. însă mă simt foarte 
liniștit. Petre crede că liniștea 
e ceva căreia merită să-i con
sacri toată viața. Și că numai 
cel a cărui fire nu se poate 
împăca cu sine vreodată nu-și 
poate afla liniștea. Cîndva Pe
tre lucrase în cinematografie. 
Făcea scenarii, așa cred. 'Toată 
povestea s-a sfîrșit însă repede 
Și, nu știu bine din ce pricini. 
Cîteodată stă cu pălăria în cap, 
călare pe un braț al fotoliului 
și aruncând scrumul țigării pe 
jos observă că puberii de la 
școala nr. 21 zăbovesc în fața 
manechinelor trîntite de-a val
ma în vitrina unui magazin a- 
flat în reparații. Sau face alte 
remarei aiurite pe care mai în
tâi le mocnește. E un om bun. 
Totu-i pare ca în ziua întâia.

Vântul fluieră tinguit în grin
zile, de fier ale podului și podul a rămas de-acum în urma mea. 
Pe sub el trece un tren de mar
fă. Ca o cutie de rezonanță, 
cușca de beton amplifică zgo
motul roților. Vagoanele se poc
nesc între ele, clincăie și se cla
tină iar roțile calcă luciul șine
lor

O iau pe strada Polonă. Jn- 
tr-una din hoinărelile nocturne, 
e eeva vreme de atunci, am dat 
pe acolo de un bufet deschis 
la o oră destul de târzie. Acum 
e închis. Era unul din acele 
localuri în care intrând, în pri
ma clipă te simțeai dintr-o da
tă azvîrlit înapoi, în plină at
mosferă dickensiană, groasă și 
ternă. Nu-i lipsea localului nici 
măcar cuvenita pictură de un 
prost gust desăvîrșit atârnată 

pe peretele opus ferestrei. Am 
mâncat brînză topită din mici 
triunghiuri de staniol și-am 
băut rachiu alb. Așa e, lucrurile 
de preț sunt simple. Asta e în
țelepciunea. Ședeam la o ma
să înaltă, fără scaune, laolaltă 
cu doi topitori ieșiți din tură. 
Un bec de o sută cincizeci de 
lumini atârnat de tavan. Am 
ciocnit cu oamenii aceia și 
le-am spus numele meu. Nu 
i-am mai văzut vreodată și e 
probabil că dacă i-aș mai ve
dea nu-i mai recunosc. Doar pe 
unul din ei. cel cu lobii ure
chilor lipiți care pusese pe ma
să, una lingă alta, palmele sale 
grele cu unghii tăiate drept și 
care spunea:

- Cu mine s-a întâmplat ace
lași lucru. Numai că n-am fost 
la fel de orb. L-am prins de 
încheietura, mîinii și l-am ți
nut așa, strâns, pînă ce a urlat. 
Atunci l-am întrebat: De ce 
furi mă ? De ce mă ?

In timp ce vorbea se înăspri
se la obraz ca oglinda apei stâr
nită de vînt. Era credincios vie
ții și frumuseții dure și ade
vărurilor violente. M-a întrebat 
la un moment dat; „Am drep
tate bătrîne?". Am răspuns că 
are, are fără îndoială. Cred că 
în clipa aceea mă substituisem 
lui în strădania naivă de a-i co
pia integritatea nativă și ușu
rința discernământului.

Lumina becului spînzurat de 
tavan îi despica bufetierului 
chipul în două ape. Beam noap
tea cu pahare de un sfert ca 
pe un eroism indispensabil.

— Se mai trezește în tine ne
astâmpărul ? mă întreba.

— Da. da, ziceam în vreme 
ce celălalt bătea cu degetul în 
masă tactul unei melodii pe ca
re o fredona în gînd.

Am trecut de bufetul acela 
închis de mai mult timp. Fața
da a fost refăcută și tencuită cu 
galben muștar. Numai ferestre
le au rămas negre și mute. Um
blă peste ele luna ca o cău
tare

Ajung din nou pe strada în 
reparație. Un muncitor îmi 
spune ceva, nu aud ce din pri
cina generatorului pentru su

dură, nu aud, dar îi fac un 
semn din cap și zîmbcsc pros
tește. E trecut de miezul nop
ții și măturătorii ridică trîm- 
be de praf spre lună. Din cînd 
în cînd cîte un cîine se învred
nicește să-mi acorde atenție. Ie
se din curte și mă latră cu un 
fel de datorie silnică.



Spirit pașoptist

C
ălătorii străini care au 
străbătut Principatele Ro
mâne, la începutul veacu
lui trecut au fost cit surprinși, 

cit ademeniți de cele văzute ; in 
contrast cu influențele epider
mice ale Orientului, — sped 
ficul autohton rămas cu atît mai 
nealterat cu cit satele erau mai 
retrase de șleahuri. Așa vom a- 
pare în albumele unor Charles 
Doussault, Michel Bouquet, Au
guste Raffet, Lancelot, Preziosi 
și, ceva mai tîrziu, in desenele 
lui Szathmary. Deci, ulițe în
guste, străjuite de balcoane în 
lemn ca în Muntenegru, boieri 
cu ișlic și giubea sugindu-și nar
ghileaua, țărani ieșind din bor
deie, — luxul fanariot de su
prafață, somptuosul oriental în 
cîteva monumente,- iar alături 
asprimea vieții de rob. Acest, 
pitoresc i-a atras pe artiștii a- 
puseni, fie desenatori, fie foto
grafi ca Augerer, mulți trimiși 
de reviste, mai puțini veniți 
pentru a fixa pe hîrtie aspectele 
paradoxale ale acestei răspînfii 
de civilizații și a le comercializa 
în albume. Datorită lor ne-ai' 
rămas o serie de stampe, dintre 
care unele desenate anume spre 
a păstra, redate cit mai meticu
los, costumele, uniformele, chi
purile de oameni, așezările. Toa
te fiind opera unor pictori stră
ini călători, e firesc să aibă în 
primul rînd o valoare documen
tară, de simplă calchiere după 
natură, asemeni fotografiilor tu
ristice de azi. Aceasta, deși ma
joritatea erau concetățeni ai lui 
Diderot, cel care în 1751, pre
gătind „Enciclopedia11 exclama : 
„Aș vrea să știu unde există o 
școală în care se învață a simți" 
și ai lui Paillot de Montalem- 
bert autorul „Tratatului complet 
de pictură" (1810) și obligat să 
răspundă întrebării puse de Di
derot prin referiri la transfigu
rarea romanțică a naturii. Așa
dar, în timp ce la Paris steaua 
lui David apunea și răsărea lu
ceafărul lui Delacroix, în Prin
cipatele Române călătoreau bloc
notesuri lacome de crochiuri 
inedite, nici clasice, nici roman
tice, doar simple carnete de re
porter impasibil și străin fată 
de ceea ce se afla dincolo de 
ulițe, case și costume. Nici unul 
din acești artiști-călători nu s-a 
oprit mai îndelung asupra sen
surilor unei arte specifice locu
rilor dintre Dunăre și Carpați, 
arta populară — probabil dato
rită „fotogeniei" aflate în ma
halale și oboare bucureștene. 
poate din cauza lipsei căilor de 
acces. De altfel, nu întâmplător 
ei au surprins doar aspecte ur
bane (București-1 ași) și cro
chiuri făcute în fugă la stațiile 
de poștă.

în acest veac al XIX-lea mo
numentele religioase încep a ră- 
mîne izolate, fiecare cu orgoliul 
său, asediate de dughene în o- 
rașe sau de păduri în cazul mă
năstirilor ; satele își continuă 
viața lor de un anume migrațio- 
nism, conacele boierești prind 
consistență; începe a se impu
ne, treptat, necesitatea unor clă
diri publice. Și — precum o re

film

Un om, un crez, o carte

marcă o serie de călători cu ap
titudini de condei — cu cit urci 
spre Moldova și cu cit urci în 
secolul XIX influențele orien
tale se răresc, începînd a fi 
contracarate de barocul francez 
și goticul degenerat, ambele so
site pe căi ocolite.

Iar în această confluență de 
curente apare generația de la 
’48, creatoare nu numai de isto
rie ci și de conștiință artistică. 
Pe tă-rîmul artelor plastice din 
Moldova ea a fost oarecum pre
vestită și — paradoxal — chiar 
de „bătrinul tradiționalist, mi
nat de un spirit prea învechit 
în ideile sale politice, care a fost 
Gheorghe Asachi" (Gh. Cardaș). 
Să nu uităm că Asachi a lucrat 
în atelierele romane ale lui Mi- 
chail Keck și Canovca (1808— 
1812), că a executat copii după 
Rafael și revenind la Iași, a a- 
dus cu el două volume : „Ma- 
nnuali di vâri omamenti trati" 
și „Opera raccolfa, disegnato ed 
incisa’ de Carlo Antonini. Asachi 
a desenat, sculptat, și editat, iar 
desenele sale originale cuprind 
șase caiete și 225 foi volante 
(Bibi. Acad. Rom.). El a extras 
din documente fiorul legendelor, 
transcriind în desene și alegorii 
începînd de la originile poporu
lui român pînă la figura mare
lui Ștefan.

Prin punerea în circulație a 
acestor stampe, Asachi a contri
buit neîndoielnic la formarea 
conștiinței naționale în masele 
pe care le vor antrena in luptă 
bărbații generației pașoptiste. Și 
dacă Rene Huyghe consideră că 
Delacroix „a preparat vocația 
artei moderne', se cuvine a sub
linia aportul acestui pionier, ca
re a fost la noi Gh. Asachi, in 
pregătirea vocației celor ce vor 
înscrie în istorie cu singe și lu
mină anul 1848. Delacroix no
tează : „Vai de cel care nu vede 
decît o idee precisă intr-un ta
blou bun și vai de tabloul care 
nu arată nimic dincolo de finit". 
Asachi, urcînd în alegorie figuri 
de mari luptători din istorie și 
oferindu-i drept pildă de urmat, 
răspunde înțr-un anumit fel 
practic temerii lui Delacroix.

în timp ce emigranții români 
de la Paris sînt nevoiți să scoa
tă „Albumul Moldo-V alaque" 
ilustrat cu vederi din Paris, 
Asachi la Iași multiplică sub 
teasc scene extrase din frămîn- 
tata noastră istorie. Sensul unei 
asemenea preocupări ne dezvăluie 
distanța dintre desenele artiști
lor călători care nu știau nimic 

despre viața oamenilor desenați 
și conștiința de produs al pă- 
mîntului și al unei anumite is
torii pe care o respiră stampele 
lui Asachi.

De la el încolo putem vorbi 
de spirit pașoptist în artele 
noastre plastice, deci de contri
buția comunicativă a acestor ar
te în actul revoluționar. După 
el va veni un Th. Aman, în ex
clusivitate artist, care în „Des
pre pictură" (1860) va sintetiza 
clar ideile generației de la ’48; 
după el Simion Bărnuțiu va ține 
în 1858 cursul său de etică și 
estetică la Universitatea din 
Iași, în care — așa cum reiese 
din notițele studentului T. T. 
Burada, (Biblioteca M. Emines- 
cu — Iași), a militat pentru o 
concepție etică progresistă; în 
fine, după el începe a se afirma 
și sculptura figurativă modernă, 
pornind de la alegoria „Româ
nia eliberată" atribuită lui C.D. 
Rosenthal.

în lucrarea sa „Geneza ide
ilor estetice în cultura româ
nească" (Timișoara — 1972) Ion 
Iliescu relevă cu privire la a- 
vîntul pașoptist direcția ascen
dentă a noilor idei estetice, per
sistența cu care s-a insistat asu
pra acestor probleme importante 
(originalitatea, unitatea dintre 
estetic și național caracterul an
gajat nl artei etc.), profunzimea 
unor studii sau eseuri (Eliade 
Bărnuțiu, Boliac, Russo), o anu
mită ținută în teoretizarea pro
blemelor artei noastre și totoda
tă apelul la izvoarele clasicismu
lui francez și iluminismului ger
man, ale esteticii romantismului 
și chiar ale realismului.

E bine însă, ca tocmai în aces
te zile de comemorare a unui 
asemenea act pregătit în timp, 
cu repercusiuni decisive și în 
absolut fonte sectoarele existen
ței noastre, să relevăm că națio
nalul exprimat în aspirații po
litice a fost cultivat cu aplomb 
și de către specificul național și 
istorie transmise prin mijloace 
artistice, deschizîndu-se astfel 
calea spre dezvoltarea noastră 
modernă.

„Nu sînt modern, sînt din toa
te timpurile" a spus Th. Pallady. 
Acest „din toate timpurile" a fost 
subliniat în cazul mișcării de la 
’48 cu predilecție prin sensibili
tatea artistică, fie ea din dome
niul literaturii, teatrului sau 
picturii.

Al. ARBORE

Uităm, cîteodată, prea repede că ceea ce înseamnă creație este mai mult decît produsul finit supus atenției publice și folosit pentru delectarea personală, că este și acea lume de căutări și îndoieli fructoase care precede și succede — pe traiectoria unui autentic talent - opera ce o apreciem la un moment dat. .Dar chiar atunci cînd nu uităm aceasta, intervin dificultăți care ne pot descuraja. Căci, artistul autor este mai lesne decelabil în complexitatea frămîntărilor sale atunci cînd ne apare ca scriitor sau plastician decît ca om de teatru sau film. Variantele încercărilor sale, conservate ca schițe sau modificări în text, pot oferi acele puncte de reper de negăsit acolo unde viitorul film va rula mai întîi pe ecranul minții. Asemănarea atît de des invocată a filmului cu visul închide drumul unei cunoașteri amănunțite a ceea ce numim, printr-un împrumut din lumea științei, „laborator de creație" și chiar cercetarea unui decupaj nu poate epuiza toate gîndurile rodnice ale cineastului.Se întîmplă însă uneori o dedublare a creatorului de artă, favorabilă cunoașterii zbuciumului său fecund datorită împlinirii în acelaș om a realizatorului și gînditorului, a personalității de acțiune și a celei capabile de ample reflecții asupra eA înșiși. Confesarea omului de artă marelui public este o șansă excepțională din care se nasc cărți de căpătîi și atunci cînd avem o atare șansă trebuie să ne oprim asupra ei ca eveniment. O atare împrejurare o marchează — dincolo de noutatea apariției editoriale — „Fascinația cinematografului" volumul postum alcătuit din texte edite și inedite ale regretatului Victor Iliu, selecționate pentru tipar de către Bofia Bianca Iliu, soția cineastului dispărut acum cinci ani, și de criticul George Litiera. Act de cultură cinematografică împlinit cu trudă și pietate pentru opera celui care a fost un ctitor al filmului artistic și documentar românesc, mănunchiul articolelor și mărturisirilor sale deschide o poartă de lumină spre arta pe care a slujit-o pînă la sacrificiu, dar și spre cunoașterea unei vieți dedicate artei.îndeobște, spunem despre o personalitate care atît prin creația cît și prin prezența sa de neînlocuit care a dispărut dintre noi că „încheie o epocă". Cu Victor Iliu, dimpotrivă, se deschide o epocă, printre pionierii căreia s-a numărat: epoca filmului socialist. Iar cartea ce-i adună și ordonează cugetările pe marile sale direcții de preocupări și luptă fie pe tărîmul teoriei, fie pe cel al practicii artistice, iixează acest mare adevăr.Intrat, prin renunțare la o carieră onorabilă, ca simplu as;stent de operator la fostul Oficiu Național Cinematografic. Victor Iliu a cunoscut treaptă cu treaptă — fără să renunțe la opiniile sale care aveau să-1 ducă în rîndul comuniștilor — afirmarea deplină a multiplei sale înzestrări de operator, regizor, scenarist, eseist de film. Mai mult chiar. Cum observă cu fină rigoare Mihnea Gheorghiu în al său „Cuvînt înainte", „terme
nul de talent rsu ne poate satisface complet cînd e vorba de 
dînsul, fiindcă în cazul său, cazul în speță al cinematografiei 
noastre, darul de creator al artistului se îmbină inseparabil și 
se condiționează reciproc cu bagajul său de cultură generală și 
de specialitate și cu spiritul său de animator și îndrumător al 
noilor promoții".Tocmai în acest sens putem spune cu temei că Victor Iliu deschide o epocă. Artist și gînditor fecund — căci chiar dacă nu ne-a lăsat multe creații dar fie și numai „Moara cu noroc" ar fi de-ajuns pentru a indica o piatră unghiulară a cinematografiei noastre socialiste — Victor Iliu a văzut în film crezul artei revoluționare și în revoluție ghidul sigur al omului de creație dăruit cauzei istorice a poporului său. Acestea nu sînt vorbe mari : o probează pagini de carte cu eseuri tipărite cu mulți ani în urmă, în ziarele și revistele vremii, sau chiar discrete dar ferme notări de jurnal unde cineastul argumentează cristalin, fără echivoc, convingerile sale. Dar el nu se oprește — ca atîția alții — la declarații de principii ci pătrunde cu emoție și rațiune în acel loc efervescent al genezei artei ecranului. Sînt pagini în care cineastul analizează cu pertinență articulațiile și compartimentele artei cinematografice, relațiile ei active cu artele milenare, dreptul ei la experiment sau cerințele de la care abătîndu-se devine marfă. Aplicată unor creații reușite sau nereușite, activității unor mari cineaști sau unor tineri contemporani, concepția critică a lui Victor Iliu (materializată cu decență în cuvinte, dar și cu spirit polemic la nevoie) face tot mai evidentă — pe măsura parcurgerii cărții — o concluzie fundamentală : cineastul conștient de copleșitoarea sa misiune, cineastul unei țări care pășește în socialism, nu poate rămîne' doar un meseriaș de talent ci el trebuie să dobîndească în cel mai înalt grad facultatea de a gîndi asupra lumii și artei șale. Pentru că „Dacă artistul e un artist comunist, el va exprima 
punctul său de vedere asupra lumii, exprimîndu-se pe sine".Pleodaria sa fierbinte pentru caracterul revoluționar și popular al artei, pentru acea școală națională de film este în primul rînd o pledoarie pentru eflorescența calitativă a muncii artistice. „Părerea mea — mărturisea el revistei „Cinema" cu aproape un deceniu în urmă — e că școlile naționale de film 
se afirmă prin talentul unor mari regizori. Fără mari artiști, 
fără mari regizori nu exista cinematografie și degeaba am vorbi 
de o școală națională și de specificul ei, dacă operele respec
tive ar fi mediocre". Reflecție mereu actuală, imbold spre împlinirea marilor răspunderi ce incumbă cinematografiei noastre, chemare la descoperirea, educarea și promovarea valorilor autentice !Rod al unei gîndiri și experiențe cinematografice ce se prelungește astfel dincolo de scurta-i existență febrilă, ideile cărții 
„Fascinația cinematografului" de Victor Iliu sînt pilduitoare nu numai pentru cine a fost omul' de artă ci pur și simplu omul Iliu. Dacă stilul înseamnă omul, felul său de a fi în viața diurnă, atunci încărcătura de idei limpezită exemplar de cu- vîntul său scris, ne relevă dincolo de modestia ce i-a însoțit întreaga-i existență umană și artistică, o migală și o stăruință neînduplecată în a sluji cinematograful pe care nu numai că le mărturisește undeva, dar i le cunoaștem bine cu toții, acei care i-am fost apropiați. Și, în directă legătură cu vocația și pasiunea sa, astfel împlinite, triumfă umanitatea sa calmă si durabilă luminată de conștiința unei ample solidarități cu toți cei care au pornit pe drumul devenirii cinematografiei românești, al consacrării ei naționale și, într-o bună zi, universale.

Eugen ATANASIU



T itlul piesei lui Sherwood a- 
re, după cum se Știe, o de
finitorie valoare metaforică.
Pădurea împietrită nu este 

altceva decit civilizația americană,
trecută de romantica epocă a pio
nieratului, a marilor temerități și 
împietrită în climatul spiritual ra
refiat și poluat al capitalismului 
trumfător. Deposedat brutal de ori
ce iluzie, prizonier al unui con
formism steril și sufocant, eroul 
piesei lui Sherivood, purtător al u- 
nui anacronic (în contextul dat) i- 
deal de generozitate și expansivi- 
tate umană, nu va găsi nimic mai 
bun de făcut cu viața sa decit să 
o transforme, sub forma unei polițe 
de asigurări, în perspectivă (apa
rent) eliberatoare pentru fata de 
care, pe neașteptate, s-a îndrăgos
tit. Și nu putem considera decit 
drept manifestarea unei acide, im
plicate ironii, apelul la gestul con
sumat prin înminarea acelui fune
bru „cec", corespondent, în reali
tate dată, a unei întregi vieți de 
om, cu aspirațiile ei eu tot, echi
valată negustorește cu o derizorie 
sumă de bani, achitabilă la solici
tare. Conștiința acestei dizolvări în 
derizoriu a umanului traumatizează 
dureros generația prezentă în pie- 

‘--sele lui Sherwood, dar și ale alto
ra, ale lui O’Neill de pildă, în ca
re fascinația depărtărilor, a călăto
riilor pe mări și oceane, exprimă 
tentația evaziunii dintr-o lume care 
strivește, nivelează, dezumanizează. 
Aceeași evaziune o va incerva, pro
babil, și Gabby, încurajată de Âlan 
Squier, cu precizarea că acesta din 
urmă venise tocmai din depărtările 
în care își va căuta fata salvarea, 
și care, pentru el, constituie o ex
periență amar consumată. Nu-i va 
mai rămîne decit compensația unui 
trasfer de destin și ambiția de a fi 
înmormântat în pămîntul, sterp al 
pădurii împietrite. Critică evidentă 
a civilizației americane, al cărei 
confort și a cărei perfecțiune teh
nică păcătuiesc printr-o flagrantă 
deturnare de sensuri. Adevăr dra
matic, exprimat elocvent în această 
piesă, ca și în piesele lui O’Neill, 
Tennesse Williams sau ale altora, 
peste tot, însă, revelarea adevăru
lui echivalînd cu o abdicare. Sub
sumat unei false predestinări sau 
la fel de false determinări freu- 
diste, destinul uman este abstras, 
astfel, parțial, realelor condiționări 
și necesarelor angajări umane. Ori-

Teatrul dramatic „Bacovia“

PĂDUREA
ÎMPIETRITĂ

de Robert E. SHERWOOD
_______________ -cum, critica socială este exprima

tă cu suficientă vehemență, fie și 
indirect, motiv pentru a aprecia a- 
ceste piese pentru valoarea lor de 
adevăr și forță dramatică. De la a- 
cest adevăr subtextual și de la a- 
ceastă forță dramatică a textului a 
plecat și Yannis Veakis în realiza
rea spectacolului de pe scena bă
căuană, surdinizînd violența exteri
oară a conflictului, tocmai pentru 
a-i spori rezonanța interioară. In 
mod firesc și necesar în centrul 
spectacolului se află scriitorul ra
tat și rătăcitor, urmărit de amin
tirile unei vieți stupid irosite și 
dezarmat de un viitor în care nu-și 
mai găsește rostul, locul și rațiunea 
de a fi, ca om. Acest naufragiu u- 
man este pregnant sensibilizat, în 
special în prima parte a spectacolu
lui, in care intîlnirea cu Gabby 
face să pîlpîie speranța acelui po
sibil transfer de destin: prin ea, 
va lua el însuși totul de la început. 
Chiar dacă fără de speranță. Pen
tru că reușita in viață nu înseam
nă încă o reanimare a unui roman
tism ajuns jalnică epavă pe bancu
rile de nisip ale mercantilismului 
devorant. In interpretarea lui Ste- 
lian Preda personajul vădește o 
particulară luminozitate (disperată 
luminozitate, am zice), singurul 
simptom de viață in acel deșert al 
sentimentelor și aspirațiilor umane. 
Totul este ca această luminozitate

DOCUMENTE 
MUZICALE IEȘENE 
ÎN ARHIVE STRĂINE

Cu prilejul călătoriei de documentare în
treprinsă la invitația institutului Inter Na- tiones din Bonn-Bad Godesberg am descope
rit în arhivele din B. F. Germană o se
rie de documente reflectînd mișcarea muzi
cală ieșeană din partea a doua a secolului 
trecut. Dincolo de valoarea pur informativă, 
documentele confirmă că activitatea muzica
lă ieșeană era cunoscută în lumea artistică 
europeană. Astfel, revista fondată și condu
să de Robert Schumann (Neue Zeitschrift fur 
Musik) dispunea de un corespondent permanent în Iași, cronicile muzicale apăru
te în presa germană bucurîndu-se — 
datorită competenței profesionale, probității și 
mai ales severității — de unanima ÎTprecie- 
re a cercurilor artistice din occidentul con
tinentului. Prin publicarea acestor documen
te, încercăm să completăm imaginea mișcări] 
artistice din Iașii de odinioară cu o nouă 
dimensiune culturală.| n perioada ide avînt artistic generatăjde Unirea ■ Principatelor Române (1859) chiar în ultimele luni de domnie ale lui Alexandru Ioan Cuza, compozitorul și dirijorul Eduard Wachmann a reușit să închege prima orchestră simfonică autohtonă (1866). Exemplul bucureștenilor nu a rămas fără ecou și exact în anul înființării Societății Filarmonica Română (1868) muzicienii ieșeni au fondat o asociație similară.Statutele și Regulamentul de funcționare al instituției moldovene redactate de Teodor Burada și aprobate de comitetul de conducere — alcătuit din profesorii Conservatorului Eduard Caudella. G. Biundi, F.C. Gros și Pietro Mezzet.ti — s-au publicat în tipografia Societății Junimea. în primul an de funcționare se prevedea înființarea unui „simplu cvintet", urmînd ca pe „fiecare an, proporțional cu veniturile societății, să se formeze orchestra și corul.Evenimentul fondării Societății Philarmonice Române din Iași (titlul copiază denumirea „surorii" bucureș- tene) a depășit granițele țării și în nr. 10 din 3 martie 1869 al revistei Neue Zeitschrift fur Musik din Leipzig a apărut o interesantă corespondență (Korespon- 

denz). Iată textul integral, în traducere românească, înserat la pagina 86 alături de alte cronici și informații din Meiningen, Meissen, Paris, Londra. New York, Bordeaux, Darmstadt, Stuttgart, Mainz etc. : 

să nu capete accente serafice, care 
l-ar transforma pe erou intr-un fel 
de prinț salvator al fetei din pădu
rea adormită (aici împietrită). Edul
corare vag sesizabilă în partea a 
doua a spectacolului, dar ușor re- 
mediabilă, printr-o viziune unitară 
și consecventă a personajului, ad
mirabil schițat în primcp parte.

fnainfe de a ne referi la restul 
distribuției, să apreciem expresivi
tatea și funcționalitatea scenogra
fiei (Elena Pătrășcanu-Veakis), de
corul marcind sugestiv spațiul de 
joc iar costumația punînd cu dis
creție în valoare culoarea locală. Să 
remarcăm pregnanta prezență în 
spectacol a lui Ștefan Moisescu, în 
interpretarea căruia Duke Mantee 
își convertește treptat agresivitatea 
intr-o atitudine de încordată aș
teptare și candidă considerare a 
„spectacolului" oferit de Alan; a 
lui N. Roșieru, care creionează cu 
efect stupiditatea infatuată a omu
lui de afaceri (Domnul Chisholm). 
Ileana Tarnavski șarjează cu bune 
mijloace întîrziatele veleități ale 
Doamnei Chisholm. Ușor compus a- 
pare Bunicul Mable în interpreta
rea lui Constantin Coșa nu lipsită 
însă de o anume valoare portre
tistică. Un plus de sensibilizare a 
replicii dată lui Alan de către 
Gabby (Doina Iacob) și poate o 
mai sobră portretizare a gangsteri
lor (pe care, cu un pic de imagina
ție, îi poți transfera și intr-o ope
retă), iată observații care nu vor să 
umbrească imaginea de ansamblu a 
unui spectacol în care probitatea nu 
este de fel ultima calitate. Aceasta, 
atît în privința interpretării, cit și 
a regiei, ale cărei virtuți de com
punere scenică și atmosferizare sînt 
concludent puse în valoare (mai a- 
les după parcurgerea cam ezitantei 
părți expozitive). Aprecierea cuprin
de și distribuția, din care mai men
ționăm pe Ion Mihăilescu (Jason 
Maple), Ana Maria Ittu (Paula), 
Sică Stănescu (foarte pe psihologia 
personajului, în Jackie), pe Radu 
Cazan, Bibi Ionescu, Liviu Rus, 
Doru Atanasiu, Mihai Drăgoi, Flo
rin Gheuca.

Ca impresie de ansamblu, un 
spectacol demn de stimă, nu fără 
unele diluări pasagere. Ambiția 
actului scenic elevat este totuși e- 
videntă și se cuvine corespunzător 
apreciată.

Al. I. FRIDUȘ

crochiu

CICĂ NOI,
NOSTRU

Val GHEORGHIU

Unul se trezește vorbind în numele folclorului și 
cind pixul îi aduce întorsătura cea mai, fata din 
casă bate la ușă, intră cu pîinită, cu untișor, cu 
lăptișor și cu dulceață.... Altul, tot cu pix, scrie, 
scrie, și dintr-o dată, într-o însăilare albastră, cît o 
tartinuță, se trezește spunînd noi, nostru. Ca și cum 
el și cu nu mai știu care alt pix ar fi noi, iar cei
lalți ar fi o apă și-un pămînt.

In bar totul e frumos. Noaptea cade peste demi- 
securi și peste cafele, în colțuri se cuibăresc chi
tarele cu priză : fulgi de ovăz, ultimul șlagăr, în ta
van lumini violete și galbene și verzi stau ascunse 
după acrilice inventate de experți în design, blu- 
ginși, bluginși, pandantive din lemn de troiță, dun- 
hill-uri lungi, lungi, bîrfă discretă, zîmbită printre 
gambe lungi, lungi, cafele...

Spre dimineață, el cere lămîie și gheață și de
cretează gata, copii, ne-am făcut de cap, acum la 
treabă.

Doarme două ore și se trezește cu pixul între de
gete. După un lăptișor cu pîiniță prăjită, se simte 
dator să caligrafieze noi, nostru, folclor. Și fuge 
apoi cu însăilarea de-i sfîrîie călcîiele.

In timpul ăsta însă, și ce bine e I, cultura acestui 
popor își durează ființa în adîncuri.

„Față de situația, deseori destul de precară a culturii noastre artistice, este îmbucurător faptul că recent domnii Caudella, F. Gros și P. Mozetti (sic !), profesori la susnumitul Conservator local, au înființat o „So
cietate Filarmonică" pentru promovarea unor concerte mai bune. Numărul membrilor acestei lăudabile instituții a trecut cu mult de o sută și crește zi de zi. Deja au avut loc nu numai trei mici serate muzicale (Soi- 
reen — în original) ci și un mare concert. în care, printre altele, d-șoara [Anetta] Barozzi — o elevă a lui Tausig — a executat în chip lăudabil Concertul în 
f-moll de Chopin. Scopul acestei societăți este mai ales formarea unei bune orchestre care pînă acum a lipsit total. Curînd sper că voi putea să relatez în privința aceasta progrese îmbucurătoare".Ce se desprinde din rîndurile de mai sus ? în primul rînd că orașul Iași figura încă de acum un veac printre centrele artistice de interes european care dispuneau de un corespondent permanent al revistei fondată de Robert Schumann. Numele, deși la prima vedere nu spune prea mult, totuși merită a fi reținut : 
Miroslav Wenk. El semnează pentru prima oară cu numele complet o cronică din 1874 (asupra căreia vom reveni într-un articol viitor).în al doilea rînd, articolul din Neue Zeitschrift fur 
Musik semnalează un moment muzical major din istoria culturii ieșene (deci implicit și a muzicii românești), căci la 1869 nu existau prea multe filarmonici în lume. Surprinzător ne apare faptul că fondarea orchestrei simfonice din București nu s-a bucurat de același ecou în străinătate.în sfîrșit. cea mai semnificativă mențiune (necuprinsă în schița monografică a orașului Iași publicată de Teodor Burada în 1888) ni se pare execuția „lăudabilă" a Concertului în fa minor de Fr. Chopin. Este dificil de precizat acum dacă lucrarea clasicului polonez s-a executat în primă audiție la noi și apoi, dacă Anetta Barozzi a fost acompaniată de orchestră. Să nu uităm că elevul lui Chopin, bucovineanul Carol Miculi, deținea în repertoriul său Concertul nr. 1 pentru pian și 
orchestră și deci, l-ar fi putut interpreta înainte de 1869 (se mai adaugă și amănuntul, deloc neglijabil, că Miculi a concertat în Iași pe la mijlocul veacului trecut). Din contextul relatării corespondentului s.ar putea deduce că Filarmonica dispunea de o modestă orchestră în.trucît autorul promitea să vorbească într-o viitoare cronică de „progrese îmbucurătoare". Oricum, chiar simpla execuție a capodoperei lui Chopin la 1869 marchează un eveniment artistic pînă astăzi aproape necunoscut în muzicologia românească. De aci, importanța deosebită a documentului înserat în revista Neue Zeitschrift fur Musik.

Viorel COSMA
Macheta sculptorului Romanelli pentru 

statuia din Piața Unirii



Pornind de la faptul că toate provinciile românești se găseau sub jugul asupririi străine, un loc central în mișcarea 

revoluționară de la 1848 l-a avut lupta pentru eliberarea de sub dominația marilor puteri, realizarea unității naționale, 
în rîndul tuturor păturilor populației, dar mai ales în rîndul intelectualității se afirma puternic conștiința frăției românilor 

din cele trei state despărțite, sentimentul necesității imperioase a unirii țărilor române. Militanți revoluționari ai vremii 
și masele largi din cele trei țări se ridicau împotriva forțelor retrograde interne și externe.

NICOLAE CEAUȘESCU

REVOLUȚII
Andi ANDRIEȘ

Nici o dată ideea de revoluție românească nu s-a sepa
rat de ideea unității naționale.

Nici una dintre revoluțiile istoriei noastre nu și-a căutat' 
finalitatea doar într-o înclinare a balanței politice, înclinare 
esențial necesară, ci a inclus în bilanțul ei și factorul pri
mordial al existenței noastre în veacuri, omogenitatea na
țiunii.

Pămîntul românesc a trăit agitat, intens, a trăit cu ardere’ 
pătimașă. Pe toată întinderea lui, de la un hotar la altul, 
pămîntui românesc a avut același puls istoric, egal în semni
ficație, chiar dacă aparente separări au desenat vremelnic 
limite pe care timpul le-a respins cu înțelepciune și energie.

Revoluțiile noastre au punctat incandescent un drum lung 
care acum ne aparține, pe care l-am preluat și căruia îi a- 
tribuim personalitatea societății contemporane.

Cînd înaintașii au gîndit la libertate, în gîndirea lor eram 
cuprinși și noi, cei de azi.

Cînd noi, cei de azi, cunoaștem libertatea din unghiul 
posesorilor ei totali, în elaborările noastre găsim cuprinsă și 
ființa istorică a înaintașilor.

Cînd ei au atacat fortărețele neomeniei, pe toate planu
rile, în vibrante urcușuri de clasă, fără îndoială că prezentul 
nostru, viitorul de atunci, era una dintre justificări.

Cînd noi guvernăm fecund și durabil, aducem aici și ra
țiunea romantică a celor de demult, trecutul nostru de glo
rie, prezentul lor de atunci.

Unitatea națională prin revoluție a trecut din idee în 
istorie, din tentativă în certitudine, căpătînd azi adevărata re
zonanță pe care o intuise Bălcescu : „Tara mea mult dragă...".

< 7
„Vrem să fim o nație, una, puternică și liberă 

prin dreptul și datoria noastră, pentru binele nostru 
și al celorlalte nații, căci voim fericirea noastră și 
avem o misie a îndeplini în omenire1,1.

Nicolae BĂLCESCU

„Sosise timpul, și prea sosise, în care nația ro
mână își era datoare onoarei, vieții și viitorului său 
cu o tare și categorică manifestare a voinței sale, 
prin care să arate că ea nu mai este și nu mai are 
nici o plăcere a fi tratată ca pruncă...“

„Veniți să formăm o singură nație, o singură 
Românie".

George BARIȚ

„Revoluția din 1848 avu deci acest rezultat 
însemnat asupra vieței românești, că o îndrumă 
spre orizoane noue: în afară, spre descătușarea cu- 
getărei naționale ; în lăuntru, spre înlocuirea siste
mului nedreptății și al privilegiului cu ideile de 
libertate, dreptate și egalitate patronate de cugeta
rea modernă, precum și spre închegarea statului 
român într-o întindere mai cuprinzătoare."

A. D. XENOPOL

„Nu se poate tăgădui că acolo, la Iași, au fost 
anumite însușiri de serioasă cugetare politică și de 
înaltă solidaritate socială".

N. IORGA

Ideile revoluționare ale pa- 
truzecioptiștilor reprezintă o 
continuitate a năzuinței de 

progres și libertate a poporului ro
mân, iar revoluția de la 1848 mo
mentul firesc al dezvoltării conștiin
ței sale naționale și revoluționare.

Cel care, pornind de Ia dialec
tica vieții sociale, a luptei dintre 
vechi și nou în societate, a înțeles 
pe deplin momentul istoric al ani
lor ’48 a fost gînditorul patriot Ni
colae Bălcescu. Libertatea socială 
și națională însemna pentru 
și națională însemna pentru istoricul 
român „domnirea poporului prin po
por", iar o națiune, oricît de mică 
ar fi, devine puternică atunci cînd 
își apără propria ei libertate. Băl
cescu arată că istoria poporului ro
mân dovedește cu prisosință acest 
lucru. Cu toate vicisitudinile la ca
re a fost supus, poporul a reușit 
să-și păstreze ființa sa națională și 
să se dezvolte, chiar dacă, în mo
mente de grea cumpănă, românii 
„se traseră în Munții Carpați, unde 
își păstrară naționalitatea și inde
pendența lor", Independența pa
triei a fost „ținta statornică a Ro
mânilor din toate timpurile".

Cu un acut simț al adevărului și 
cu o pasiune de adevărat poet, Ni
colae Bălcescu va scrie istoria for
mării și dezvoltării poporului român 
și, mai ales, va lupta pentru inde
pendență și libertate. Dragostea de 
patrie, zbuciumul, năzuințele, sa
crificiile poporului, trecutul său de 
glorii vor fi trecute de Bălcescu în 
cartea sfîntă a istoriei, căci, așa 
cum va consemna el însuși, istoria 
„este cea dintîi carte a unei nații. 
Intr-însa ea își vede trecutul, pre
zentul și viitorul". Scrisul lui Băl
cescu se înflăcărează la faptele 
trecute ale istoriei, cînd „părinții 
noștri aveau ca temei că, mai bine 
țeara lor să se prefacă într-un în
tins mormînt, numai să rămîie tot 
țeara Românilor I"

Ca și Dimitrie Cantemir, Nicolae 
Bălcescu arată că românii, apărîn- 
du-și ființa națională, au apărat 
în același timp Europa de, valurile 
pustiitoare ale năvălitorilor : „Supt 
ocrotirea însă a piepturilor goale 
ale Românilor Europa apuseană 
putea în pace cultiva științele și 
a ajunge la acea dezvoltare minu
nată a înțelegerii și a inimii ce o 
fericește".

Avînd o concepție înaintată des
pre istorie, Bălcescu a exprimat cu 
o rară claritate esența și adevăra
tele cauze ale fenomenelor istorice 
cercetate, precum și cele ale mo
mentului revoluționar al cărui pro
motor era. Argumentele științifice 
și convingerile patriotice au stat 
deopotrivă la baza elaborării în
tregii sale opere, din care amin
tim, Românii supt Mihai-Voievod 
Viteazul, operă de sinteză a uneia 
dintre cele mai frămîntate epoci 
a poporului român : „Deschid sfîn- 
ta carte unde se afla înscrisă glo
ria României, ca să pun înaintea 
ochilor fiilor ei cîteva pagine din 
viața eroică a părinților lor. Voi a- 
răta acele lupte uriașe, pentru li
bertatea și unitatea națională, cu 
care românii, supt povața celui 
mai vestit și mai mare din voievo
zii lor, încheiară veacul al XVI-lea".

O idee pe care o vom întîlni și 
la un alt mare fiu al poporului ro
mân, Mihai Eminescu, cel care va 
scrie în 1877 : „România nu va fi, 
dar nici nu a fost niciodată vasa
lă !" (s.n.). este aceea câ poporul 
român n-a putut fi supus niciodată 
în istoria sa, iar suveranitatea ță
rii a rămas neștirbită. „Românii - 
va scrie Bălcescu — iubea prea

porul trebuia ridicat deopotrivă po
litic, economic și cultural. Lumina
rea poporului devenea așadar o 
datorie revoluționară. Bălcescu va 
cere să se scrie o istorie a patriei 
în care nici un aspect al veții so
ciale să nu fie neglijat, nici o e- 
pocă, nici un fenomen petrecut 
cîndva „în tmp și în spațiu" să nu„> , 
fie omis, deoarece obiectul istoriei

CONȘTIINȚE ’
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mult independența". Libertatea 
prin unire a poporului român era 
pentru istoricul Bălcescu marele 
său crez. Trăind într-un moment 
politic de răscruce pentru România 
Modernă, gînditorul a fost dublat 
de omul de acțiune, de revoluțio
narul Bălcescu, pentru care istoria 
este lupta neîncetată a poporului 
pentru libertatea socială și națio
nală. Avintul său revoluționar venea 
din conștiința datoriei față de po
porul căruia aparținea. Perioada în 
care Bălcescu și-a desfășurat acti
vitatea de teoretician și conducător 
al revoluției poate fi considerată ca 
o perioadă de renaștere a poporu
lui român. Bălcescu viza un popor 
liber și luminat, o nație puternică 
al cărei cuvînt să fie auzit în lume. 
Idealul gînditorului era libertatea 
națională și socială, făurirea unei 
societăți în care omul să fie cu a-

NICOLAE
BĂLCESCU

devărat liber. Convingerea lui Băl
cescu este că numai revoluția poa
te aduce dreptatea socială, dar el 
vorbește în același timp și de rolul 
culturii, al luminii : „Să luminăm 
dar poporul, dacă vrem să fim li
beri". Dezideratul ridicării spiritua
le a poporului face astfel parte din 
concepția democrat-revoluționară a 
gînditorului român, el arătînd că 
nu poate fi concepută eliberarea 
socială și națională fără o elibe
rare moral-spirituală. Spiritul re
voluționar al maselor crește atunci 
cînd ele sînt conștiente de cauza 
pentru care luptă și sînt călăuzite 
de idei cu adevărat înaintate. Po-

este poporul, iar acțiunile sale ur
mează legilor dezvoltării. Profunzi
mea și noutatea gîndîrii lui Băl
cescu se impun prin aceea că el 
înțelege prin trecutul istoric acel 
element peren născut din lupta po
porului pentru a „se păstra" în is
torie, fapt posibil numai prin uni
re : „Aceste condiții de putere, de 
cari avem nevoie, nu le putem găsi 
decît în solidaritatea tuturor Româ
nilor, în unirea lor într-o singură 
nație, unire la care sînt me
niți prin naționalitate, prin a- 
ceeași limbă,.. . obiceiuri, sen
timente, prin poziția geografică, 
prin trecutul lor și, în sfîrșit, prin 
nevoia de a se păstra și de a se 
mîntui".

In concepția lui Bălcescu cea din
tîi condiție a dezvoltării unui stat 
este libertatea poporului, căci, va 
scrie el, „vai de acele nații, unde 
un mic număr de cetățeni își înte
meiază puterea și fericirea lor pe 
robirea gloatelor I... Ele pier I" Gîn
direa sa dialectică urmează dia
lectica faptelor, a stărilor de lu
cruri, ea nu conține o sumă de 
sentințe și, pornind de la realitate 
se întoarce la ea încărcată de sen
suri și învățăminte.

Crezul politic al lui Bălcescu era 
înlăturarea feudalismului și făuri
rea unei societăți mai drepte. 
Masele erau chemate să aibă un 
rol activ în mersul istoriei ; popo
rul, producătorul de bogății trebuia 
să intre în stăpînirea obiectului 
muncii lui. „Cea dintîi e datoria 
dreptății — va spune Bălcescu - 
ea ne poruncește să respectăm pe 
om, semenul nostru, libertatea lui 
și tot ce e al lui". Visînd la desti
nul poporului și a țării sale, luptînd 
pentru libertatea sa internă și ex
ternă, Bălcescu s-a contopit cu a- 
cest destin pînă la sacrificiu : „am 
pătimit pentru dreptate și cel din 
urmă al meu cuvînt va fi încă un 
imn, ție, țara mea mult dragă I”.

Parcele i-au curmat firul vieții 
undeva departe de țara pe care 
atît o iubise, sub alt cer, pe alte 
meleaguri. Martiriul său ni-l situ
ează pe Bălcescu prntre cei mai 
rari oameni ai acestui pămînt ro- ' 
mânesc, printre cei mai aleși fii ai 
săi printre cei mai de seamă gîndi- 
tori și luptători pentru dreptate, 
în timpul furtunii europene de la 
1848.

N. V. TURCU



ALEXANDRU
IOAN CUZA

E ste cunoscut că în perioa
da 1834—1839 se aflau, la 
studii, în capitala Franței,

■ trei mai mulți dintre tinerii ro
mâni care aveau să constituie
acolo un cerc revoluționar. Erau 

REVOLUȚIONARE
acele personaje pe care le vom 
întîlni mai tîrziu ca participan
te la importante evenimente is
torice din viața națională, prin
tre ei un rol de frunte avînd 
Alexandru Cuza.

Deosebit de semnificativă ni 
se pare legătura pe care Cuza a 
stabilit-o in 1836, și reînoit-o în 
1837, cu cercul vienez al tine
retului dacic" condus de frații 
Hurmuzaki. Cunoștința cu tine
rii români aflați la studii în ca
pitala austriacă este deosebit de 
importantă, știută fiind atmosfe
ra de înfrățire națională ce dom
nea între compatrioții veniți la 
Viena din toate ținuturile româ
nești. Cuza este, fără îndoială, 
unul dintre primii români din 
Principate, înaintea lui M. Ko- 
gălniceanu, N. Bălcescu, V. A- 
lecsandri, I. Ghica, care a în
treținut legături cu acest cerc.

In anii 1845—1847 în Moldova 
au loc o serie de manifestări ale 
tuturor păturilor societății în
dreptate împotriva domnitorului 
Mihail Sturza. Printre acestea 
un loc de seamă îl au acelea în
treprinse de membrii „Asocia
ției patriotice", conduse de Teo
dor Rășcanu, acțiuni de care 
Alexandru Cuza nu era străin. 
Mărturie in acest sens stă cores
pondența pe care a purtat-o cu 
prietenul său din Bîrlad, Ior- 
iache Lambrino. La 9 iunie 1846 
'i comunica acestuia în mod a- 
nănunțit o serie de informații 
privind urmărirea membrilor 
.Asociației patriotice" sau ares- 
area lor din ordinul domnito- 
•ului Mihail Sturza. Cu o zi îna- 
nte, la 8 iunie 1846, Alexandru 
luza se întîlnise cu C. Vîrnav și 
r. Alecsandri. Ultimul sosea de 
a moșia Mînjina, a prietenului 
ău C. Negri, și se îndrepta spre 
’aris. împreună, fac o călătorie 
ie Dunăre. Cam în același timp 
e îndreptau spre Paris, unde 
diva „Societatea studenților 
omâni", N. Bălcescu, C.N. Fili- 
escu, C. Negri, Vasile și Iancu 
ilecsandri și, aproape imediat, 
dexandru și Elena Cuza, care 
rmau, ca și Alecsandri, ruta 
onstantinopolitană. Acest exod 
l revoluționarilor moldoveni și 
lunteni spre capitala Franței se 
atora, în mare parte, acțiunilor 
opresive întreprinse de guver- 
ele celor două țări. Aici ei vor 
esfășura o vie activitate revo- 
iționară în cadrul legal al „So- 
.etățiî studenților români" și în 
zelași timp vor ține o strînsă 
•gătură cu cei rămași în țară, 
upă întoarcerea din străinăta- 
', în corespondența lui Cuza cu 
irdachi Lambrino se comentea- 
i, din nou, situația membrilor 
Asociației patriotice", mai ales 
l între timp fusese descoperit 
complotul" de la moșia Holmu 
raslui).

Amănuntele privind partici
parea lui Alexandru Cuza la re
voluția din martie 1848 de la 
Iași sînt cunoscute. Prezența sa 
in capitala Moldovei este atesta
tă in dese rînduri în lunile pre
mergătoare evenimentelor din 
primăvara lui 1848. A fost in 
fruntea celor adunați la hotelul 
Petersburg, a semnat petiția 
program cu cele 35 de puncte și 
a fost printre cei care, strinși 
în casa Mavrocordat, au îndrăz
nit să opună rezistență armatei 
trimisă de Mihail Sturza. Au de
venit memorabile cuvintele spu
se cu această ocazie de Cuza 
pentru a-și încuraja tovarășii 
de luptă : „Dar, fraților ! Să murim ! Dar, să ne pregătim ca să murim. Cu moartea noastră trebuie să deschidem un viitor nației vrednic de mărirea trecutului strămoșilor noștri. Români ! Astăzi toate națiile învie, trebuie să învie și a noastră".

Măsurile represive luate de 
domnitor au avut drept rezultat 
arestarea a peste 200 de revolu
ționari, printre care și Alexandru 
Cuza. El a făcut parte din 
grupul celor treisprezece, soco
tiți dintre cei mai periculoși, 
și care urmau a fi predați tur
cilor. După o întreagă odisee, 
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de la Iași la Galați și de aici 
pe Dunăre pînă la Măcin, șase 
din grupul lor, printre ei și Cuza 
reușesc să înșele vigilența pazni
cilor și să se refugieze la vice
consulul englez de la Brăila. De 
aici, la 3 aprilie 1848, au trimis 
consulului austriac de la Galați, 
I. C. Huber, o scrisoare în care 
explicînd situația lor critică „fi
ind vorba de nu mai puțin decît 
împușcarea lui Moruzi și A. 
Cuza", — cei doi suferiseră răni 
în ciocnirea cu armata de la 
casa Mavrocordat — îi cereau 
ajutorul pentru că nu se mai 
puteau întoarce „în această țară 
a samavolniciei pe care o numim 
patrie".

Ei reușesc să părăsească Bră
ila cu vaporul „Frantz", spre 
sfirșitul lunii aprilie, și mergind 
pe Dunăre se vor întîlni, la Giur
giu, cu Iancu Alecsandri, C. Ne
gri și A. Russo, care nu reușiseră 
să intre în țară, și împreună vor 
continua călătoria. Ajunși în Ba
nat, Costache Epureanu, Zaha- 
ria Moldovanu, Lascar Rosetti, 
Alecu Moruzi și cei întilniți la 
Giurgiu vor pleca spre Lugoj, iar 
A. Cuza și V. Cantacuzino s-au 
îndreptat spre Pesta. De aici 
Cuza a trecut în Transilvania, 
a luat parte la măreața întru
nire de la 3—15 mai 1848 de la 
Blaj, după care s-a îndreptat 
spre capitala Austriei. In Viena, 
la sosirea sa, avea loc demonstra
ția maselor populare din 15—27 
mai 1848 împotriva deciziei gu
vernului de a desființa Comite
tul studențesc și garda naționa
lă. Puternica demonstrație a po
porului l-a impresionat profund 
pe Cuza, făcîndu-l să afirme că 
„Am văzut la Viena o adevărată 
revoluție".

In urma înțelegerii avută cu 
ceilalți moldoveni aflați pe cîm- 
pia Blajului, va pleca și el spre 
Cernăuți de unde, la 25 mai, îi 
scria lui Lambrino că s-a refă
cut în urma rănilor primite „în 
asasinatul din casa Mavrocor
dat". Cu cîteva zile înainte, la 
22 mai, Elena Cuzai îi scria a- 
celuiași Lambrino informîndu-l 
de sosirea în Moldova a comisa
rului Talaat-Efendi „însoțit de 
Mussurus, ruda lui Vogoride și 
creatura diavolului, adică a lui 
Mihai Pungașul (Mihai Sturza) 
cum l-ai poreclit tu". Sosirea a- 
cestuia în țară nu va ameliora 
situația celor exilați, a revolu
ționarilor, speranța rămînînd, 
afirma Elena Cuza, „în inimile 
nobile și mîndre ale moldoveni
lor noștri".

In timpul exilului, Alexandru 
Cuza a avut un important rol 
în toate acțiunile întreprinse de 
Comitetul revoluționar moldo
vean, din conducerea căruia fă 
cea parte, alături de C. Negri, 
Zaharia Moldovanu, V. Alecsan

dri. Din însărcinarea comite
tului, M. Kogălniceanu a publicat 
la Cernăuți „Dorințele partidei 
naționale din Moldova", un pro
gram de revendicări sociale și 
politice în care sînt amplificate 
principalele idei din „Proclama
ția de la Islaz" și „Prințipiile 
noastre pentru reformarea pa
triei". In același timp a existat 
o strînsă legătură cu cei aflați 
în țară, membri ai „Comitetului 
revoluționar din Iași" în condu
cerea căruia se afla și viitorul 
domn Grigore Al. Ghica, pentru 
organizarea unor acțiuni comune. 
Relații foarte strînse au existat 
între reprezentanții acestui co
mitet și cei ai revoluției din 
Țara Românească și Transilvania. 
In Bucovina au sosit Gheorghe 
Bariț, Timotei Cipariu, Aron 
Pumnul. Obiectul principal al 
discuțiilor purtate de revoluțio
narii români îl constituia viito
rul țărilor lor pe care îl vedeau 
realizat prin unitatea politică a 
tuturor românilor. Tot cu aju
torul emigranților au reu
șit frații Hurmuzaki să ti
părească publicația „Bucovi
na" în paginile căreia și-au 
dat întîlnire intelectualii celor 
trei țări românești.

Despre peregrinările lui Cuza 
în străinătate aflăm știri mai 
ales din corespondența pe care 
Elena 'Cuza, revenită în ța
ră o poartă cu Lambrino, că
ruia, la 12 august 1848, îi scria: 
„Iată 15 zile de cînd sînt de
parte de Alexandru, lipsa de 
bani m-a silit la aceasta fără 
voia mea. El a plecat la Viena 
și dumnezeu știe dacă-l voi mai 
putea revedea în iarna aceasta". 
Trei zile mai tîrziu, la 15 au
gust, ținea să-l anunțe pe ace
lași că „Alexandru este nevătă
mat și se găsește în acest mo
ment la Pesta".

O parte din emigranți se 
aflau, la începutul lunii
octombrie, la Viena, unde 
sosise, de la Paris, și Ale
xandru Cuza. Informîndu-l des
pre situația celor aflați în exil, 
Elena Cuza îi mai scria, la 3 oc-> 
tombrie, lui Lambrino că revoluți
onarilor moldoveni deportați la 
Constantinopole li s-a permis 
întoarcerea în țară, în această 
situație aflîndu-se și vărul lor 
Ioan Cuza, participant la eveni
mentele din martie. Dar, despre 
ceea ce se întîmpla în Țara Ro
mânească nu-i va putea relata ni
mic deoarece „legăturile dintre 
Moldova și Valahia sînt între
rupte". Tot în acele zile, Ale
xandru Cuza împreună cu Vasile 
Ghica, Emanoil Costachi Epu
reanu și alțî compatrioți, ia parte 
la „nenorocitele evenimente ale 
revoluției din 6 octombrie din 
Viena", după care pleacă la Cer
năuți.

La sfîrșitul lunii septembrie, 
printr-un ofis domnesc, Mihail 
Sturza a făcut cunoscută inten
ția sa de a permite intrarea în 
țară a exilaților cu obligația de 
a renunța la orice activitate re
voluționară, a se stabili la moși
ile lor sau ale părinților și li se 
interzicea orice întîlnire sau co
respondență. Cînd au luat cu
noștință de dorința domnitoru
lui, emigranții moldoveni aflați 
în Bucovina și-au prezentat pu
blic, printr-o declarație, atitu
dinea lor demnă care nu admi
tea compromisul. „Ori cit de do
rită să ne fie întoarcerea în iu
bita Moldovă — se arăta în de
clarația din 8 noiembrie 1848 
semnată de C. Negri, A. Cuza, 
M. Kogălniceanu ș.a. — noi nici 
vroim, nici putem să o datorăm 
unei iertări, pe care Măria Sa, 
după Reglement, nu poate să o 
deie decît celor judecătorești do
vediți. Noi, vinovați nu ne cu
noaștem". Poziția lor a avut ca 
rezultat imediat intervenția dom
nitorului, prin intermediul fiu
lui său Dimitrie Sturza, coman
dantul Miliției Moldovei, care a 
ordonat șefilor de unități și a 
punctelor de graniță să interzică 
intrarea în țară a 22 de revo
luționari în frunte cu Alexandru 
Cuza.

Ca și ceilalți exilați, Cuza era 
preocupat de întoarcerea în pa
trie. O parte dintre tovarășii săi 
plecaseră deja de la Viena și 
Paris către Constantinopol. N. 
Ghica se afla în drum spre țară, 
Alexandru Rosetti, Alecu Russo 
și Alexandru Cuza erau pe 
punctul de a părăsi capitala 
Austriei. întreaga coresponden
ță pe care Elena Cuza o purta 
cu mama sa, Ecatrrina Rosetti, 

in această perioadă avea ca mo
tiv principal posibilitatea de re
întoarcere a soțului în țară. La 
23 decembrie 1848, de la Viena, 
o întreba dacă „putem spera ca 
soțul meu să poată să se întoar
că curînd în țară", iar la înce
putul lui ianuarie 1849, de la Pa
ris, își manifesta neliniștea față 
de situația existentă ce periclita 
reîntoarcerea.

In februarie 1849 M. Kogălni
ceanu, V. Cantacuzino, A. Cuza 
și soția sa se aflau la Paris pen
tru a pleda cauza românilor. Ac
țiunea lor n-a avut atunci ecoul 
scontat de vreme ce Kogălni
ceanu afirma, la 6 februarie, că 
„franțujii au alte cele de făcut 
decit de a se ocupa de noi". 
Aflați într-o situație materială 
precară, „trăgind pe dracul de 
coadă", singura soluție era să 
„plece la Constantinopol", unde 
Alexandru Cuza trebuia să mai 
rămînă o perioadă de timp. In 
acel moment, Constantinopolul 
rămînea singurul loc potrivit de
oarece, spunea A. Cuza, intr-o 
scrisoare a sa din 11 martie 
1849, „evenimentele, departe de 
a se îmbunătăți, încurcîndu-se 
pe zi ce trece ș, pregătindu-ne 
un nou război", agravau „difi
cultatea comunicațiilor între ță
rile noastre". La aceasta se adă
uga situația, deloc liniștitoare, 
existentă în Principate, îndeosebi 
în Țara Românească, unde în a- 
prilie 1848 un nou val de ares
tări efectuate în județele Roma- 
nați și Teleorman s-au soldat 
cu condamnarea la închisoare a 
11 revoluționari. Știrea o neli
niștea pe Elena Cuza pentru că, 
îi comunica lui Lambrino, „îmi 
dă mari griji pentru Alexandru".

La Constantinopol Cuza îl aș
tepta pe bunul său prieten Lam
brino cu dorința de a afla cît 
mai multe vești din țară. îna
inte de a-l vizita pe Cuza, Lam
brino era înștiințat de soția a- 
cestuia, la 12 iunie 1849, că în 
carantina Galați sosiseră deja 
„doi turci însemnați, purtători 
numirii lui Grigore Ghica". Era 
cel mai bun indiciu că se apro
pia clipa revenirii în patrie a 
celor exilați. Cuza se întoarce în 
țară la 8 iulie 1848, și peste pu
țin timp sosea de la Constanti
nopol noul domnitor, Grigore 
A. Ghica, adept al unor princi
pii liberale și susținător al Uni
rii.

Ajuns, domnitor al Principa
telor Unite, Cuza, la sugestia 
guvernului de a sărbători, în 
1860, ziua de 11 iunie 1848, răs
punde printr-o depeșă adresată 
lui D. Bolintineanu : „Aprob din 
inimă solemnitatea pentru ani
versarea lui 1848, zisă a renaș
terii naționale".

D. IVĂNESCU

AVRAM
IANCU

în Munții Apuseni, zonă naturală ce amintește de lumea plină de frumuseți a basmelor, se întinde vestita Țară a Moților, de unde a sunat buciumul de-alungul istoriei, ca o chemare de veacuri pentru libertate socială și națională.Moții au fost lancea cu care, la 1848, a luptatTransilvania iar reprezentantul tipic al acestui ținut a fost, Avram Iancu. Inspiratorul, dar mai cu seamă, conducătorul revoluției, fiul de iobagi din Vidra de Sus a fost preocupat de soarta poporului său, amenințat cu dispariția prin mizerie și ignoranță. Se considera „nepotul lui 

Horea", avînd conștiința clară că este continuatorul luptătorului din 1784.In numele celui ce a fost tras pe roată și a zecilor de mii de iobagi obidiți, a rostit Iancu, în cadrul Dietei din Cluj, o sentință fulminantă : „domnii feudali nu vor fi învinși cu argumente filo- soficești, ci cu lancea lui Horea". De aceea s-a ridicat pe baricadele revoluției ca unul dintre cei mai aprigi apărători ai libertății și demnității naționale.Izbucnirea revoluției ungare și succesele ei l-au bucurat nespus, sperînd într-o unire a celor două popoare împotriva Casei de Habsburg. Dar, în același timp, se întreba nedumerit de ce trimit armate împotriva românilor transilvăneni care luptau pentru aceleași idealuri. Iancu, a crezut și a acționat în permanență, în speranța unirii celor două revoluții. Apelurile sale către capii revoluției maghiare sînt o dovadă în acest sens : „Fraților maghiari! de credeți în cer un dumnezeu și pe pă- mînt o patrie, luați alte mijloace de a trata cu noi, convingeți-vă deplin că între voi și noi armele nu pot niciodată mărgini, hotărî ... Cuvinte sincere, adevărate, așezate în cumpăna istoriei. Dar totul a fost în zadar, prăpastia se adîncise.Astfel, Avram Iancu s-a aflat într-o situație dureroasă, trăind o mare și tragică contradicție: luptînd pentru libertate sub steagul negru-galben al Habs- burgilor, care recunoscură, cel puțin momentan, naționalitatea românilor transilvăneni. O tactică a intrigantei Curți vieneze. Dar alt drum nu a fost. Era o greșeală la care l-a împins și o gravă eroare a revoluționarilor maghiari, care au înțeles tîrziu că, unite, cele două revoluții pot învinge. A învins, în schimb re- acțiunea coalizată.După înfrîngerea revoluțiilor, Iancu a trăit marea dramă, care era și a poporului său ; Viena refuza să-și țină făgăduielile. In schimb, i-au oferit decorații, pe care le-a respins cu demnitate : „Să se decoreze mai întîi națiunea cu împlinirea promisiunilor".După cîte avansuri i s-au făcut, putea primi titlul de general și baron al imperiului, dar n-a vrut să abdice de la credințele sale. A început șirul petițiilor și călătoriilor la Viena, la fel ca și Horea, pentru drepturile poporului român. I s-a răspuns cu făgăduieli și amînări. N-a fost cruțat nici de alte dureri.Prin locurile pe unde trecuse călare în impunătorul său costum național, cei care trebuiau să-și respecte promisiunile, l-au tîrît legat între jandarmi. A fost bătut, umilit și întemnițat la Alba Iulia, la fel ca și Horea.Era prea mult pentru acela care a fost „Craiul Munților". După atîtea deziluzii și nenorociri, s-a prăbușit în el rațiunea, începe, pentru Iancu, o altă viață, a singurătății, o viață în care nu mai era decît umbra eroului de la 1848.Vreme de două decenii, va străbate Transilvania enigmatic, plîns și admirat, cîntînd din fluier jalea unui neam întreg. S-a stins din viață, sărac și bolnav, la o margine de sat, în zorii zilei de 10 septembrie 1872.înceta să mai bată inima aceluia care luptase întreaga viață pentru fericirea poporului său : „Ultima mea voință. Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită, pentru care după puteri am și lucrat (...).Străbătînd astăzi Țara Moților, orice localnic îți poate spune basmul lui „Cegherean Viteazul", un moț care a fost înșelat de „Mincinos împărat". Este cuprins, în acest basm, ceva din destinul și drama lui Avram Iancu, care a fost înșelat de împăratul Francisc Iosif.
Anghel POPA



Cultura de masă—concept și realitate
Gh. BOURCEANV

D
iscuțiile teoretice actuale pe tema 
culturii și, în particular, a cultu
rii de masă, au o importanță pre
dominant practică. Ideea pe care 

ne-o facem despre cultură, definiția ei. 
nu este o problemă de cabinet, intere
santă numai pentru teoreticieni; ea de
termină planificarea și coordonarea acți
unilor socio-culturale puse în slujba a- 
meliorării condiției umane. Cu toate a- 
cestea nu există încă o definire univocă 
a conceptului. Cu mai mulți ani în urmă, 
doi gînditori americani (Kroeber și 
Kluckhohn) au inventariat peste 160 de 
accepții acordate termenilor de cultură 
și civilizație. Fără a risca încă o definii 
ție. optăm pentru înțelegerea culturii ca 
acel fenomen social-uman care semnifică 
moduri colective de a trăi, a simți, a 
gîndi și a acționa, concretizate social în 
norme, valori și opere de tot felul, de la 
datini, obiceiuri și mode, la organizații 
și instituții. Cultura este un produs u- 
man caracteristic interacțiunii sociale; 
nu există societăți aculturale deși dife- 
dențele de grad și formă de cultură sînt 
sensibile de la un grup uman la altul. 
Aceste diferențe de ordin istoric și geo
grafic se explică prin faptul că valorile 
și operele de cultură sînt obiectivări ale 
conștiinței sociale, semnificația lor fiind 
în relație cu o anumită imagine pe care 
și-o fac oamenii despre lume și despre 
locul si rolul lor în istorie.

Cultura de masă este definită în lite
ratură în relație cu noțiunea mai gene
rală de cultură, fie . ca moment al 
culturii (difuzarea socială a valorilor, 
generalizarea și asimilarea acestor valori 
de către masele largi ale populației), fie 
ca nivel sau strat al culturii (cultura o- 
mului mediu, spre deosebire de cultura 
„elitelor"), fie, în fine, ca gen sau fel 
deosebit de cultură (cultura de masă este 
definită ca o creație a omului modern, 
așa cum cultura populară era o creație a 
maselor în societățile tradiționale). Noi a- 
părăm în spirit toate aceste definiții dar 
socotim că fenomenul culturii de masă 
nu este reductibil la nici una din ele.

Generalizarea și asimilarea valorilor la 
scară socială este un moment definitoriu 
al culturii. Valorile culturale sînt, la ori
gine, creații singulare și personale, dar 
se manifestă ca atare numai ~ prințr-un 
subiect colectiv, care participă activ și 
transformator la procesul de asimilare 
critică, difuzare, modelare și readaptare 
a valorilor. Fără acest subiect colectiv 
cultura ar fi un sistem de stereotipuri și 
nu un sistem de valori, adică un mod de 
viață. Numai în procesul de difuzare so
cială valorile de cultură își realizează ple
nar funcția lor moral-formativă, devenind 
reguli și imperative ale activității grupu
rilor umane. Cea mai bogată moștenire 
culturală sărăcește treptat dacă nu e a- 
similată critic și remodelată continuu în 

raport cu imperativele prezentului și prin 
participarea maselor largi ale populației. 
In acest sens merită amintit un gînd al 
marelui socialist care a fost A. Grămsci: 
„A crea o nouă cultură — scria el — nu 
înseamnă numai a face în mod individual 
descoperiri originale; aceasta înseamnă, 
de asemenea, și mai ales, a difuza critic 
adevărurile deja descoperite, a le „socia
liza" și a face ca ele să devină baze de 
acțiuni..., elemente ale coordonării de 
ordin intelectual și moral..." Din acest 
punct de vedere se relevă două aspecte 
indisolubil legate între ele. Pe de o par
te. între cultură și masele populare există 
un raport intim și constructiv, în sensul 
că prin difuzare valorile sociale de cul
tură nu sînt pur și simplu „consumate" 
ci asimilate creator și îmbogățite. Pe de 
altă parte, circulația valorilor are un ca
racter formativ și integrativ, exercită o 
înrîurire profundă asupra conștiinței oa
menilor, asupra sensibilității și comporta
mentului lor social. In procesul de difu
zare a valorilor omul apare deopotrivă 
ca obiect și subiect al operei de cultură, 
ca personalitate în curs de formare, dar 
ca o personalitate activă, creatoare de noi 
valori.

Definirea culturii de masă ca nivel sau 
strat de cultură se întemeiază pe o dis
tincție — niciodată suficient argumentată 
— a operelor în opere de „consumație" și 
opere de „contemplație". Societatea con
temporană, se spune, din neliniște și gra
bă a creat mijloace tehnice de multipli
care și răspîndire a operelor de cultură 
astfel îneît fiecare ins poate să-și procure 
la un preț derizoriu tot ce-și dorește. Vn 
tablou sau un disc celebru este reprodus 
în cele mai bune condiții tehnice în mi
lioane și milioane de exemplare. Valori
le contemplative, adevăratele valori cul
turale, sînt înlocuite de valorile consuma- 
tive. Masele consumă în sensul strict al 
termenului aceste „valori" în timp ce va
lorile autentice sînt tezaurizate și la dis
poziția unui grup de puțini aleși, adevă- 
rați aristocrați ai culturii. Astfel că cul
tura de masă se degradează progresiv prin 
cultul vedetelor, degradarea gustului, în
locuirea operelor cu surogate. După unii 
în domeniul culturii ar acționa legea lui 
Gressam, conform careia moneda proastă 
o alungă pe cea bună de pe piață. Cul
tura de masă mărește prăpastia dintre 
pătura cultă și masa ignorantă, îngreuind 
sau făcînd imposibil dialogul. Cultura de 
masă e ca și alcoolul, scrie F. Albezeoni.

Acestei ipoteze i se opune o alta care 
supralicitează importanța culturii de ma
să ca o creație a maselor în epoca con
temporană, așa cum a fost folclorul în 
societățile tradiționale. Experiența de via
ță a maselor, frămîntările lor, nevoile 
și aspirațiile, dorința de afirmare și pute
rea de creație determină formarea și ge
neralizarea unor modele sau structuri 

proprii de cultură materială și spirituală 
specifice. Mișcarea amatoristă, deschide
rea coloanelor din ziare și reviste, pentru 
oricine are ceva de spus, producerea în 
public a tuturor talentelor etc., este una 
din căile principale ale dezvoltării și îm
bogățirii tezaurului cultural. In acest pro
ces deosebirea dintre cultura creată de 
alții pentru mase și creația de masă este 
numai de grad. De asemenea se estom
pează deosebirile care există între valo
rile culturale (creația propriuzisă) și cul
tura cotidiană trăită.

Deși conceptul de cultură de masă poa
te fi definit alternativ sau succesiv în 
cele trei moduri înfățișate mai sus nu 
trebuie să pierdem din vedere două tră
sături esențiale ale fenomenului. Cînd 
vorbim de sistemul culturii de masă este 
imposibil să nu-l raportăm la organizarea 
și structurarea mijloacelor și instituțiilor 
culturale de masă; mass-media (cinema
tograful, radio, televiziunea, discul, cartea 
de mare tiraj), case de cultură și cămine 
culturale, cluburi, biblioteci, muzee, 
școli populare, lectorate, mișcarea ama- 
toristică etc. Pe de altă parte, și sub a- 
spectul conținutului cultura de masă 
trebuie raportată la complexul de norme, 
simboluri, modele și valori specifice unor 
producțiuni spirituale destinate maselor 
sau create de acestea în timpul liber. Ba 
mai mult, dezvoltarea culturală actuală 
înseamnă o punere în valoare a tuturor 
resurselor simbolice afective și cognitive 
de care dispune societatea pentru a pre
zerva integritatea personalității umane, 
pentru a-i stimula dorința și puterea de 
creație. In cultura de masă valorile tra
duc o concepție a de zirabilul ui, dar o 
concepție orientată către influențarea 
modurilor, mijloacelor și scopurilor ac
țiunii sociale.

Intre cultura de masă și timpul liber 
există strînse dependențe. Atît timpul li
ber cit și cultura de masă sînt creații ale 
societăților contemporane puternic indus
trializate, cu o productivitate a muncii 
înaltă. Activitățile culturale constituie 
conținutul și suportul timpului liber, a 
timpului din afara muncii, nesupus nor
mării și presiunilor legate de organiza
rea muncii. Timpul liber este cadrul de 
manifestare a activităților culturale, ofe
rind acel spațiu social de dezvoltare li
beră și plenară a personalității umane, 
înțelegerea în unitate a culturii de masă 
și a timpului liber ne conduce la două 
concluzii: 1) Dezvoltarea culturală, deși 
nu se confundă nici cu cea economică 
nici cu cea a personalității, nici cu cea 
tehnică, este determinată de toate aces
tea. Planificarea și coordonarea acțiunilor 
socio-culturale și formarea unui stil activ 
de viață generalizat la scară socială tre
buie fondate pe răspunsul la două pro
bleme centrale : a) Cum indivizii partici
pă în timpul liber la valorile culturale ? 
și b) Care sînt valorile culturale cele mai 
favorabile dezvoltării personalității ? Cer
cetarea trebuie axată pe nevoi, interese 
și aspirații. 2) Din moment ce valorile 
culturii de masă se crează și se răspîndesr 
în timpul liber, trebuie să adecvăm sis
temul culturii de masă la funcțiile 

timpului liber. Acțiunile cultural-educa
tive trebuie să satisfacă următoarele 
caracteristici: să fie liberatoare de obli
gațiile și cerințele specifice activităților 
impuse, să fie dezinteresate sau gratuite, 
să satisfacă caracterul hedonistic (de că
utare a plăcerii, a bucuriei și satisfacției) 
și, îh fine, să lase deschise toate posibilită
țile de dezvoltare și afirmare ale perso
nalității umane. Planificarea acțiunilor 
socio-culturale și organizarea sistemului 
culturii de masă trebuie să răspundă ide
alului generos formulat de K. Marx : re
alizarea omului ca om total sau om com
plet.

Organizînd această dezbatere •— desfășu
rată pe parcursul a cîtorva luni — revista 
noastră a intenționat să creeze începutul 
unui schimb de idei într-o asemenea pro
blemă deosebit de complexă. Precizăm a- 
cest lucru spre a sublinia încă din capul 
locului că, așa cum am considerat sterilă 
discutarea fenomenului în sensul unei „fi
losofii de cabinet", în aceeași măsură am 
crezut că este inutil (și dăunător) faptul 
de a transforma acțiunea întreprinsă în- 
tr-un „act bilanțicr" — feștivist și numai- 
decît laudativ — al activității din casele 
de cultură și din căminele culturale și, im
plicit, al muncii de îndrumare în aceste 
sectoare. Dimpotrivă, intenția noastră a 

fost ,cum s-a putut vedea din profilul ma
terialelor publicate, să luăm în discuție 
cultura de masă atît conceptual, cît și ca 
realitate, deci ca problemă care solicită 
o continuă elaborare sistematică în planui- 
teoriei, precum și ca dimensiune reală în 
planul vieții sociale, respectiv ca modali
tate de manifestare concretă. Este motivul 
pentru care am căutat să coroborăm două 
perspective asupra fenomenului luat în 
discuție : punctul de vedere al literaturii de 
specialitate în această problemă — solici- 
tînd contribuțiile unor cercetători de pres
tigiu în domeniul filosofiei, curturii, socio
logici, culturologiei etc., și punctul de ve
dere al factorilor de decizie îrt acest do
meniu de activitate — solicitînd opiniile 
unor persoane care conduc activitatea prac
tică, în planul vieții sociale, a fenome
nului care este cultura de masă. Am do
rit să realizăm astfel, pe linia unui cîștig 
real — reciproc, sperăm — o confruntare 
in dublu sens : pc un plan mai general, 
între elementele oferite de către literatura 
de specialitate a problemei și cele aduse 
de către factorii de decizie în sfera cul
turii de masă, iar pe un alt plan între 
diversele puncte de vedere exprimate atît 
de către cercetătorii științifici cît și de 
către practicieni. In legătură cu imaginea 
oferită de acest dialog nu ne propunem, 
cum este și firesc, formularea unor con
cluzii propriu-zise, fapt pe care îl con
siderăm ca fiind (cel puțin în stadiul ac
tual al cercetărilor) extrem de dificil (chiar 
și pentru specialiștii în problemă). Impre
sia noastră este că în acest domeniu (atît 
în plan teortic cît și practic) au avut loc 
puternice acumulări cantitative ce relevă 
prezența unei noi calități — care trebuie 
pusă în lumină. In acest sens, venim cu 
propunerea să se organizeze o dezbatere 
la nivel național în problema culturii de 
masă (privită atît în sensul teoriei siste
matic elaborate pe planul științei, cît și ca 
realitate socială, ca manifestare în planul 
vieții) — dezbatere patronată de către Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, even
tual în colaborare cu Academia de Științe 
Sociale și Politice, care să clarifice bazele 
și noile coordonate ale așezării muncii 
științifice și concret-aplicative în acest im
portant sector de activitate.

U
nul din mecanismele cele mai simple ale gîndirii noastre și, poate, cel mai eficace, constă în reducerea complexității la simplitate. Partea ni se pare întotdeauna mai simplă decît întregul și generații de oameni de știință au trăit cu convingerea că la baza complexelor interdependente din natură și societate trebuie să stea legi simple și clare- Parafrazîndu-1 pe Aristotel, Newton scria : „Natura se mulțumește cu simplitatea și nu-i place luxul cauzelor de prisos". „Experiența ne convinge — scria Einstein — că natura este realizarea celor mai simple idei matematice". Iar cînd a ales calculul tensorial pentru elaborarea teoriei gravitației, a făcut-o tocmai pentru că acesta reprezenta cel mai simplu instrument matematic apt pentru o asemenea treabă.Simplitatea în știință înseamnă simetrie, ordine, armonie și, deci, frumusețe. O ecuație simplă e mai frumoasă decît una complicată, un cristal e mai frumos decît o rocă amorfă, corpurile geometrice simple (sfera, cubul) sînt mai simetrice și mai plăcute privirilor decît alte corpuri complicate. Dar oare aceasta nu este o a- parență, un mit al unei gîndiri prea simpliste ? Intr-un film de desene animate din serialul „Epocii de piatră" se arăta un proiectant, trudindu-se în fața planșetei să conceapă roata atît de necesară în transporturi. In prima variantă a desenat-o în chip de pătrat; supusă experimentărilor, această roastă simplă n-a mers. A urmat o nouă muncă de concepție și, din observația că numărul colțurilor este prea mic, a ieșit o a doua variantă cu opt colțuri. Deși a dat rezultate ceva mai bune, noua roată a trebuit însă complicate prin mărirea numărului de colțuri. Prin aceasta, pătratul inițial se apropia treptat de cerc. Dar atunci, care din cele două forme geometrice putea fi socotită de omul primitiv mai simplă ? Pătratul format din numai patru linii, ori cercul format dintr-o infinitate de linii ?De fapt, mitul simplității, alături de alte mituri ale gîndirii omenești *) ni se trage de la gînditorii antici. Pe ideea de simplitate, frumusețe și armonie a lumii s-a fundamentat filosofia lui Pitagora. Și chiar termenul de „cosmos" însemna în cultura elenă ordine și frumusețe și desemna concepția despre lume ca o organizare perfectă creată din haosul primordial. Pentru valoarea intrinsecă a conținutului acestei noțiuni, a se vedea și termenul de „cosmetică".

MITUL SIMPLITĂȚII
„Am convingerea personală că cu cît vom cunoaște mai mult despre 

nucleu, cu atît îl vom găsi mai simplu decît credem. Eu am crezut întot
deauna în simplitate, fiind eu însumi un om simplu".

E. Rutherford, Gottingen Lectures, 14.XII.1931.

Ridicat cu timpul la rangul de principiu, conceptul de simplitate l-a dus pe Copernic la denunțarea dificilului sistem al epiciclurilor și deferendelor lui Ptolemeu. Aceasta nu pentru că sistemul astronomic ptolemeic nu corespundea cunoștințelor vremii, ci pentru că fiind prea complicat, pierdea farmecul simplității. Și în dorința de simplificare, Copernic a preconizat mișcarea planetelor în jurul Soarelui și pe traiectorii matematice ideale, pe cercuri. Dar sistemul lui heliocentric n-a dăinuit și Kepler a arătat că în realitate traiectoriile sînt elipse și nu cercuri. Diferențele nu sînt mari (excentricitatea traiectoriilor nu depășește 0,253), dar cît de mare importanță joacă acestea în structura sistemului solar!Au fost în istoria științei destule momente în care se părea că principiul simplității triumfă definitiv. Fizica atomică și nucleară a făcut mari progrese, reușind chiar importante aplicații practice, în ideea simplistă că atomii sînt formați din numai trei particule elementare : protonul, neutronul și electronul. In prezent însă, lucrurile s-au complicat, o mulțime de alte particule e- lementare începînd să invadeze universul nostru cognitiv și umplîndu-1 cu tot mai multe și neașteptate e- nigme. Cu toată această complexitate, fizicienii nu obosesc în încercările de reducere a naturii la simplitate. In modelul quarcurilor, trei particule cu sarcină electrică fracționară, introduse în fizică de M. Gell-Mann și G. Zweig (1964), servesc drept „cărămizi" de construcție pentru o bună parte din particulele elementare cunoscute în prezent. In căutările unei „teorii unitare" a materiei din care să rezulte o ecuație simplă ce permite 

descrierea și a spectrului după mase a particulelor e- lementare și a legilor gravitației și a mișcărilor galaxiilor constituie un vis pe care fizicienii contemporani nu ostenesc în a-1 urmări.Un alt triumf al principiului simplității se părea că îl constituie ecuația lui Schrodinger din mecanica cuantică. Cu ajutorul acestei ecuații simple s-au obținut un mare număr de explicații și predicții cu valoare practică privind spectrele atomice, legăturile chimice, e- fectele magnetice și unele procese de dezintegrare. E- cuația a trebuit însă în curînd complicată prin adăugarea de numeroși termeni corectivi și, treptat, pe măsura noilor descoperiri din micro- și macrocosmos, i- deea de simplitate și-a pierdut printre fizicieni prestigiul de veacuri.Simptomul poate cel mai evident al complexității realității fizice îl constituie apariția asimetriilor. In natură sînt numeroase fenomenele și corpurile asimetrice : vița de vie crește și se ridică spre lumină ca un șurub stîng, hameiul ca unul drept, omul are o singură inimă, în partea stîngă a corpului, în exterior fiind destul de simetric. Știința actuală nu poate explica apariția și existența acestor asimetrii biologice decît prin conservarea ereditară a unui salt întîmplător. Dar poate că în microcosmos, la nivelul subatomic de organizare al materiei, simetria este perfectă și nu există nici o deosebire între dreapta și stînga ?Problema aceasta, cunoscută în fizică sub numele de problema parității a fost rezolvată treptat și nu fără eforturi de înțelegere. Mai întîi s-a găsit că la dezinte-



SOCIOLOGIA
Reunind comunicările unui simpozion privind aportul sociologiei la știința conducerii, organizat de Institutul de Filozofie al Academiei de Științe So- ?iale și Politice, volumul Socio

logia și știința conducerii (coor- lonatori : Maria Popescu și prof. dr. doc. Al. Tănase, Ed. Academiei, 242 pag.) sintetizează o parte din reflecțiile posibile privind teoria generală (ca filozofie socială și concepție orientativă) și metodologia (pentru dezvăluirea particularităților vieții sociale actuale) pe care sociologia le oferă științei conducerii. Dacă știința conducerii nu este o știință despre lucruri sau procese naturale, ci despre oa
menii organizați, participanți la prganisme profesionale, politice sau culturale, atunci aportul sociologiei nu poate fi decit aceia pe care îl aduc științele din primul eșalon. „Autorul colectiv" il volumului reușește să dovedească din plin acest lucru.în funcție de problematica a- jordată și de metodologia uti- dzată în vederea documentării, studiile au fost grupate în patru secțiuni : probleme teoretice ale constituirii științei conducerii și societatea socialistă ; analiza u- lor aspecte concrete pe care conducerea întreprinderii indus- riale le formulează pentru sociologul practician ; conducerea, ca știință și practică, în coope- -ativele agricole de producție ; dimensiunea morală a conduceai în societatea socialistă. îm- □rățișînd aceste aspecte, toate cele douăzeci și cinci de studii ile volumului — datorate, de- iltfel, unor cercetători cunoscuți li domeniului — aduc contribuții însemnate, fie prin lămurirea îoilor dimensiuni pe care une- e concepte teoretice generale le mbracă în condițiile socialismu- ui, fie prin propunerea unor

Șl ȘTIUTA
modele metodologice de cercetare a fenomenelor specifice de la noi. Important este faptul că nu se simte diletantismul euforic, adesea prezent în unele lucrări ce se circumscriu sferei „cercetării sociologice concrete".Triada dialectică cunoaștere — 
acțiune — conducere, pe care prof. Al. Tănase o opune empirismului și atitudinii pragmatice în conducere, îndemnînd la constituirea unui model praxio- logic ce derivă din raționalitatea scopului, mi se pare programatică pentru întregul volum, în măsura în care a conduce înseamnă a pune „în joc soarta oamenilor", conducerea presupune identificarea cu interesul comunității, acceptarea conștientă a responsabilității, subordonarea mijloacelor, scopului. Este nevoie, de aceea, de o atitudine filozofică în conducere, numai aceasta sporește caracterul conștient și sintetizează responsabilitatea socială. In condițiile exercitării rolului conducător al partidului, în țara noastră promovarea formelor colective de conducere în întreaga viață socială este expresia filozofiei practice, a exercitării u- nei responsabilități majore. A- ceastă atitudine se exprimă prin promovarea dialogului, a confruntărilor, a experiențelor validate de exigențele colectivității și are ca efect o sporire a eficienței conducerii, în condițiile unui democratism umanist (prof. Const. Vlad).Fiind un atribut al puterii politice, știința conducerii se înserează în rîndul disciplinelor politice (Sergiu Tamaș), îi este intrinsec politicul (Elena Florea). Această legătură strînsă nu-i a- nulează însă individualitatea, știința conducerii studiind particularitățile conducerii politice ca fapt, gen, tip de conducere. Prin faptul, însă, că orice formă de exercitare a autorității și puterii implică politicul, știința conducerii nu se poate desprinde de „politicul" pe care-1 con-

CONDUCERII
tinuie, în substanța sa, viața socială. Promovarea politicului în conducere înseamnă creșterea capacității de responsabilitate, conștiință și de educare prin convingere, înseamnă totodată abandonarea birocratismului administrativ.Cercetînd aportul sociologiei la unele domenii concrete ale conducerii, cîteva studii aduc reale contribuții. In domeniul deciziei conducerii industriale, sociologia propune urmărirea, pe lingă scopul principal economic, și a unor „efecte adiacente", privind echilibrul grupei u- man și compartimentul individual, cu alte cuvinte privind coordonata umană ca variabilă a deciziei. Această perspectivă propusă de Maria Popescu presu

Socola în 1848

pune luarea în considerație nu numai a aportului real pe care reprezentanții salariaților îl a- duc la luarea deciziei, ci și considerarea, ca variabile economice, a aspirațiilor și nevoilor oamenilor, a motivațiilor lor psihologice. Neconsiderarea acestor factori poate duce la apariția u- nor distorsiuni între nivelele ierarhice ale întreprinderii. Această inerție a percepției sociale — spune Cătălin Mamali — accentuează decalajul între structura ierarhică formală, oficială a întreprinderii și structura ierarhică informală a grupului uman, frînînd recunoașterea și actualizarea unor statusuri profesionale reale. Inerția socială, birocratismul comportamental constituie un baraj în dezvoltarea psihosocială a individului, facilitează procesul de recepționarea defectuoasă atît a mesajului cît și a personalităților, limitează zona de competență (și de influență) a grupului de conducere, a conducătorului ca persoană, ca individ investit cu autoritate socială. De aceea, o perspectivă sociologică asupra eticii conducătorului este chemată să constituie o perspectivă morală și 

un ideal moral, un cod etic al conducerii (Vasile Popescu, T. Mahler).Printre studiile pe care am mai dori să le semnalăm, notăm : Ingineria socială și efici
ența cercetării științifice (Ovidiu Bădina), Rolul structurii și al 
informației in conducerea siste
melor de acțiune socială (H. E- ne), Cooperativa agricolă ca or
ganizație. Funcțiile generale și 
specifice ale conducerii ei (Mihail Cernea), Știința conducerii 
și circuitul informațional in 
C.A.P. (Maria Larionescu). Volumul mai cuprinde și o sinteză a intervențiilor la dezbaterea care a avut loc cu prilejul simpozionului. Se remarcă, îndeosebi, contribuțiile unor practicieni, factori de decizie din cîteva întreprinderi în care s-au realizat cercetările prezentate. Dealtfel acesta pare să fie atît scopul simpozionului, cît și al volumului editat : oferirea unui prilej de confruntări și punerea la înde- mîna cercetătorilor și practicienilor, a realizărilor deja conturate în domeniul sociologiei conducerii.

Adrian NECULAU

(rarea beta a nucleelor atomice și miuonilor, simetria a reflectarea în oglindă a proceselor nu se conservă, ’entru îndrăzneala acestor idei, fizicienii chinezi Lee >i Yang au primit premiul Nobel în anul 1957 ; cineva .punea atunci, cu drept cuvînt, că ei au fost răsplătiți ,nu pentru descoperirea unei legi noi a naturii, ci pen- ,ru asasinarea uneia din legile ei vechi". Este vorba de egea conservării parității în toate procesele fizice, o iltă manifestare a mitului simplității. După aceasta. ..andau a încercat să salveze măcar paritatea combinară : dreapta pentru particule înseamnă stînga pentru mtiparticule. S-au descoperit însă procese fizice în nicrocosmos în care nici această nouă simetrie nu se conservă, fără ca proprietățile spațiului însuși să fie a- ectate. Asimetria pare acum o caracteristică intrinsecă i particulelor elementare ; dar cum stăm atunci cu implitatea ?Nu este totuși lipsit de multiple sensuri faptul că ne- onservarea simetriei în, unele procese’din natură con- tituie un efect foarte slab, un efect de ordinul doi cum 1 numesc teoreticienii. Ea a putut fi observată abia a- unci cînd oamenii au dispus de aparatură și metode ■xperimentale foarte fine și precise. De unde s-ar putea rage concluzia că toate procesele fizice — spre deose- jire de cele biologice — sînt de fapt simetrice, dar că ■le, datorită multiplelor interacțiuni, sînt supuse unor luctuații, unor abateri de la mersul lor intim. Și că rebuie să existe două tipuri de legi fizice : unele fun- lamentale, simetrice, și altele suplimentare, care se su- >rapun peste primele și duc la dereglarea simetriei, ătă o nouă complexitate în orînduirea naturii !Tot prin experimente relativ recente, de mare finețe,1. Dicke și M. Goldenberg au dovedit că Soarele nu iste perfect sferic ; aplatisarea lui este foarte mică, de turnai 0,005%. dar existența acesteia a permis elabora- •ea unei noi teorii a gravitației, diferite de cea a lui Cinstein. In fizica particulelor elementare, Pomeranciuk i încercat restabilirea principiului simplității: el a de- nonstrat pe cale teoretică o teoremă conform căreia, la -nergii înalte, particulele se comportă în același fel ca i antiparticulele. O serie de experimente efectuate în îltimii ani la marele accelerator de particule par să-i nfirme teorema ; rezultatele nu sînt încă definitive,

dar printre fizicieni s-a instalat bănuiala că și aici natura este cu mult mai complicată.Exemple smilare ar putea fi aduse din toate domeniile științei. Și toate ar arăta că legile naturii sînt simple doar într-o primă aproximație, dar că ele se complică vertiginos pe măsura cuprinderii unui număr tot mai mare de fapte și pătrunderi în detaliile tot mai intime ale fenomenelor .A. Whitehead scria că lozinca tuturor oamenilor de știință trebuie să fie : „Caută simplitatea, dar nu-i da crezare !“ In fizica actuală, o bună parte din eforturi sînt orientate către evidențierea efectelor de ordin doi. De ce se cheltuiesc atîtea forțe umane și mijloace materiale pentru cercetarea micilor devieri de la imaginea simetrică și simplă a lumii ? Desigur pentru că în știință nu există „mărunțișuri" ; știința trebuie să explice totul pînă la capăt.Dar există un capăt în știință ? Fără doar și poate că nu. Cunoașterea științifică avansează puțin cîte puțin, prin tatonări succesive, apropiindu-se doar asim- p'otic de adevărul absolut. Pe acest drum ascendent, orice fenomen nou și neînțeles ascunde o mulțime de fapte imprevizibile, care ne pot schimba parțial și, uneori, radical imaginea despre lume. Este problema micilor acumulări cantitative, care duc pînă la urmă la un salt calitativ. Și se cunoaște principiul continuității 
gnoseologice (Rumer și Rîvkin), conform căruia în ecuațiile care reprezintă transcripția matematică a rezultatelor unui experiment este conținută descrierea unui cerc mult mai larg de fenomene fizice, precum și programul experimentelor viitoare.Dacă simplitatea nu-i decît o trăsătură aparentă, de suprafață a fenomenelor naturii, în care fizicienii cel puțin încep să și piardă tot mai mult credința, aceasta nu înseamnă că noțiunea este lipsită de consecințe practice. Degajarea simplității constituie un foarte util principiu metodologic în știință, iar modelarea îl folosește din plin în încercarea de a izola nu anumit fapt din contextul multiplelor lui interdependențe, de a schematiza complexitatea în scopul cuprinderii ei, de a sublinia caracterul dialectic al unității celor două contrarii.Ideea de simplitate se pare că a pătruns în gîndirea omului de știință pe făgașul iluzoriu al credinței că i- poteza cea mai simplă și mai evidentă este și cea mai justă. Sub aspect subiectiv, în fața a două teorii similare, cu excepția modului de formulare, este de aștep

tat ca savantul s-o prefere pe cea mai obișnuită, pe cea mai simplă. Iar dacă teoriile nu sînt echivalente, în sensul că permit predicții diferite, savantul se va fixa asupra acelei care poate fi mai ușor verificată. Fără să mai spunem că o aceeași teorie poate părea simplă u- nuia și complicată altuia. Pentru că „simplu" și „complex" sînt noțiuni relative și imprecise atîta timp cît nu dispunem de discriminare cantitativ-obiectivă a lor.Necesitatea unor mijloace de măsurare cantitativă a simplității este evidentă, dar astăzi sîntem încă departe de a-i putea da o definiție măcar. Singurul lucru clar în acest domeniu este că pentru a putea vorbi de simplitate, trebuie să reducem ceva la minimum. Dar ce anume ? Poate numărul termenilor dintr-o formulă ? In nici un caz, deoarece acesta depinde de modalitatea de descriere acceptată. Ecuația de gradul întîi x=2 y este dreaptă în coordonate carteziene, dar o spirală în coordonate polare.Sau poate că numărul noțiunilor primitive dintr-o a- firmație trebuie redus la minimum pentru a-i putea a- tribui sensul de simplă ? In acest caz ajungem însă la paradoxul lui Goodmann, care constă în următoarele. Se dă aserțiunea : TOATE SMARAGDELE SINT VERZI și se introduce apoi o noțiune nouă, VERSTRU — care înseamnă „verde" pînă la, să zicem 1 ianuarie 1980 și „albastru" după aceea. Cu această noțiune, aserțiunea inițială capătă forma : TOATE SMARAGDELE SINT VERSTRE. Și aserțiunea veche și cea nouă conțin un număr egal de noțiuni primitive, cu aceeași putere de predicție. Iar dacă se va găsi cîndva un smaragd roșu, existența lui va infirma simultan ambele aserțiuni. Este însă foarte probabil că toată lumea va prefera prima aserțiune, deoarece noțiunea primitivă „verde" este mai simplă și mai accesibilă decît noțiunea de „verstru" și, în plus, ea nu necesită o teorie explicativă a modificării bruște de culoare produsă de 1 ianuarie 1980.Aici s-a atins problema măsurării simplității unei legi sau teorii într-un caz particular. Cum stau lucrurile însă în cazul cel mai general ? Este evident că însăși problema simplității este o problemă foarte complicată.
conf. dr. Dragoș BLĂNARIU

* Vezi A. Joltea, Reflecții asupra mitologiei concep
tului de infinit, „Forum", nr. 5 (1969), p. 37—43.



O
 personalitate literară poa
te fi numitor comun pen
tru generația sa numai 
dacă se identifică cu „spi

ritul timpului", iar tutela ei va 
exista atîta vreme cit această 
relație rămîne constantă. In a- 
semenea perioade de consonan- 
ță acționează mai curînd legea 
imitației; tendința este de a 

desăvîrși, de a consolida cîști- 
gurile înregistrate de marii ino
vatori. Se fondează școli, sînt 
acceptați ca model poeții dictar- 
tori, iar cînd aceștia nu există, 
sînt redescoperite și actualizate 
modalități poetice intrate în 
penumbră. Poezia americană, 
după cura de slăbire din a doua 
jumătate a deceniului al VI-lea 
prin experiența beat, s-a aple
cat în ultimii ani asupra roman
tismului nu în sensul revalori
ficării individualismului și visu
lui exotic, oi în sensul cultivă
rii confesiei ca gest liric plenar. 
S-a propus pentru această orien
tare atributul generic de con- 
fesiv (confesional). Poemul este 
conceput ca o reposesie a trecu
tului (Stephan Berg), ca o în
cercare de convertire a naturii 
inanimate într-un subiect tota
litar, conștient de absorbția in 
el a întregii experiențe umane, 
a întregului univers, conștient, 
deci, de identitatea cu Natura 
și, prin aceasta, cu Demiurgos 
(Theodore Roethke). Viziunea 
(descinsă parcă din Hieronîmus 
Bosch) este halucinatorie, pro
cesele naturale sînt văzute dină
untru, iar poetul are concomi
tent revelația imanenței și 

transcendenței, a plenitudinii și 
insuficienței (Philip Levine). Fri
ca de prea mult, de infinit, du
ce la notația minuțioasă, aproa
pe obsesivă, a coordonatelor spa
țiale și temporale. „Păstăi de 
vară se adună-n jurul ușii;/ le 
iau în toamna mîinilorJ Asea
ră am auzit afară primul vîn1 
rece;/ Vîntul bătu ușor și totuși 
tresar de două ori" (William 
Stafford, Vint de toamnă) sau 
„Cari Solomon": „Sînt cu tine 
în Rockland/ unde tu ești mai 
nebun decît mine/ unde te simți 
așa însingurat/ Sînt cu tine în Roc
kland1 unde imiți umbra mamei 
mele" (Allen Ginsberg, Bufnița). 
Există, deasupra acestei gestici 
dramatizate la modul catharae- 
tic, un consens acceptat aprio
ric al asimilării distanțelor su- 
biect/obiect sau autor'cititor. 
Lectorul este ce-autor, complice 
al frustrării și a unei vini cu 
atît mai teribile cu cît este in
definită. Epitomizate in experi
ențe psihice particulare, vina și 
represiunea nu se deschid inte
gral unei explicitări concrete

ORIENTĂRI IN POEZIA AMERICANĂ
Sorin PÂRVU

(Robert Lowell); perpetuate (și 
amplificate) de-a lungul a nenu
mărate generații, suportul lor 
cauzal se pierde undeva, la gra
nița între mitologie și istorie, 
constrîngînd omul la condiția de 
victimă (Sylvia Plath). Cînd pă
catul nu este conceptualizat (Al
len Ginsberg) nevroza apare 
condiționată social (Richard Wil
bur), impusă de un univers bru
tal și ostil unui eu vulnerabil. 
Eliberarea este posibilă prin di
zolvarea panteistă a obiectului 
în subiect (William Stafford). 
Oricum, ambele direcții sfîrșesc 
în suferință, în același timp, 
mijloc și scop. Poetul este, ase
menea lui Hamlet cel care știe 
că adevărul — conținutul ultim 
al întrebărilor sale — ascunde 
oroare și, în pofida ezitărilor, 
nu-și întrerupe cercetările. Con
fesiunea este, la urma urmei, o 
asemenea cercetare „insuportabi
lă", o proiecție a complexului 
Hamlet. Numai absoluta can

doare, adevărul frust, poate ac
ționa asupra cititorului „ca o 
nenorocire, ca moartea cuiva 
drag", îl poate face „să se sim
tă in pragul sinuciderii sau pier
dut într-un codru departe de 
orice locuință omenească". Para
fraza aceasta (extrasă dintr-v 
scrisoare a lui Kafka către Os
kar Pollak și folosită de Anne 
Sexton ca epigraf la Aii My Pretty Ones) sintetizează dina
mica intențională a mișcării 
confesive conform căreia poe
mul „ar trebui să fie topor pen
tru marea înghețată din suflet" 
— ceea ce, am adăuga noi, de
pășește sfera finalității. Întreba
rea nu se referă numaidecît la cui prodest, la fel de profitabil 
ar fi și unghiul quo modo prodest, unghi ce include în raza sa 
actul artistic cu implicații asu
pra eficienței expresiei formale. 
Nici în acest domeniu nu se în
registrează experiențe înnoitoa
re. Se cultivă eu predilecție o 
poezie austeră, concentrată afec
tiv, detaliul signifiant ce se a- 
dresează inimii mai curînd de
cît intelectului (James Dickey). 
Nu sînt ocolite tiparele conven

ționale în venă clasică, disci
plinate ritmic și cu prozodie ri
guroasă (Marianne Moore) dar, 
de regulă, acestea sînt denunța
te ca „prea simetrice, exacte și 
imuabile, deosebite de mintea 
omului care nu are nici început, 
nici sfîrșit, nici o ritmică fixă 
a gîndirii" (Allen Ginsberg). In 
consecință, vor fi încercate 'teh
nicile sofisticate inițiate de Ezra 
Pound Cummings sau Gertrude 
Stein. Numai sporadic însă (Gre
gory Corso), extravaganțele ne- 
fiind în spiritul acestei mișcări. 
Forma nu este scop în sine, im
portant este „să ai ceva de 
spus", să ai geniul acelui genius loci fără de care autenticitatea 
nu este posibilă. Nimic din ceea 
ce posedă „suflul vieții" nu tre
buie evitat : peisajele sînt, pe 
rînd, idilic rurale (Louis Simp
son) sau brutal urbane (James 
Wright), vocabularul este co- 
locvial (în tradiția lui Whit

man, Robinson și Frost), cu o 
frecventă tentă argotică, cu un 
accentuat apetit pentru transcri
erea nudă a Incidentului (in ma
niera lui Sandburg). In efortul 
de a comunica cu „omul exte
rior" („the outward man" în ex
presia lui Robert Bly) poezia 
tinde să devină perceptivă, să 
șocheze vizual (Barbara Howes), 
aural (Theodore Weiss) și chiar 
olfactiv (May Swenson) sau tac
til (Vassar Miller) dar imaginile 
sînt asamblate în așa fel îneît 
combustia să aibă lec la nivelul 
„omului interior" („the inward 
man"). Cu alte cuvinte, lirica 
confesivă este dublu dimensio
nată, afectînd deopotrivă tempe
ramente extrospective sau intro
spective. Actul confesiv admite 
dependența comprehensivului de 
intuitivul emoțional și, de aici, 
esența suprarațională a poeziei 
(Conrad Aiken).

A doua orientare majoră din 
poezia americană recentă este 
direcția proiectoare (projective) 
— o transplantare a simbolismu
lui francez (Rimbaud, îndeosebi) 
pe un fond filtrat prin „peri- 
plum“-ul lui Ezra Pound sau 

„corelativul obiectiv" al lui T. S. 
Eliot. Problematica este existen
țială (Paul Blackbum) cu tur
nură solipsistă. „Eștil prea sin
gur, vrei/ să te oprești acolo, la 
granița' creațiunii" (Robert Cre- 
eley). Focarul dramatic al poe
mului continuă să fie localizat 
în eul vorbitor (punct de pleca
re și spațiu terminus) dar siste
mul referențial diferă. Este mani
festă, încă din articolul pro
gram, deplasarea înafară, spre 
extremități, „o percepție tre

buie să ducă spre o altă per
cepție imediat și direct... în ori
ce poem dat, totdeauna, totdea
una o percepție trebuie, trebuie, 
trebuie să treacă instantaneu în- 
tr-alta“. (Charles Olson, Projective Verse vs. The Non-Projec- tive). Centrul este evitat — aco
lo lucrul este egal cu sine, sta
bil și izolat; mișcarea spre limi
tele experienței oferă în schimb 
conștientizarea acestei identități 
prin realizarea non-identîtății. 
Devii conștient de eu abia după 
ce percepi non-euț ca entitate 
separată, spune Hegel; ajungi 
să cunoști lucrurile cunoscînd. 
întîi ceea ce nu sînt ele, spu
nea R. Creeley. Obiectele ca
pătă sens numai în cursul ne
gării lor — de unde contesta
rea ideii însăși de poezie: „va
gă structură a minții/ vagă mie' 
pentru că este a mea" (R. Cre
eley). Negativul se constituie în 
lege a dezvoltării guvemînd și 
„cinetica" poemului, proces de 
transferare a energiei de la cre
ator la cititor. „Vreau să-ți ofer' 
ce-am scris/ citeva cuvinte pe o 
pagină —1 ca și cum/ aș spune : 
iată o frunză roșie găsită pe/ 
trotuar/ căcil a găsi înseamnă a 
opta, iar opțiunea1 e făcută/ Dar 
e dificil1 așa că n-am găsit nimic/ 
numai/ dorința de a da. Accep
tă/ acest poem în loc — este 
aproape/ o promisiune. Dacă1 
voi scrie vreodată/ un poem cu 
un anume aer/ (îndărătnic, gin
gaș, evaziv, trist și desfrînat)' ți 
l-aș oferi". (Denise Levertov). 
Dincolo de acest ritual, exista 
străduința de a contopi asonan

tele intr-un efort creator unic, 
receptabll mai mult gnoseologic 
decît sacramental. Universul des
chis este neîndoielnic, genuin- 
„Vreau să apropii cît mai mult 
poemul de fapt" mărturisește R. 
Creeley. Ch. Olson, pornind de 
la considerente similare, reco
mandă „imitarea" mașinii de 
scris care „datorită rigidității și 
preciziei poate indica exact res
pirația, pauzele, suspensia sila
belor, juxtapunerea elementelor 
constitutive ale expresiei". Ace
lași Olson insistă asupra cores
pondenței intelect! silabă („prin 
intermediul urechii") și inimă; 
vers („prin intermediul respira
ției"). Rezultă un anume narci
sism formal, o extensie a for
mei deasupra (beyond) conținu
tului (R Creeley declara că „for
ma nu-i nimic altceva decît. o 
prelungire a conținutului") în 
speranța de a descoperi un echi
valent extern al eului poetic — 
„adevăratul obiect al poeziei". 
R. Duncan nutrește iluzia că a- 
cest echivalent ar fi de esență 
transcedentală. Poezia sa se 
constituie în rival al naturii, 
într-un model de ordine sugerat 
de ritmul liturgic al vocabule
lor. Olson exagerează în direc
ția contrarie; tinzind să trans-r 
pună cît mai fidel haosul vieții, 
el fringe curgerea firească a 
versului, schimbă brusc cadența 
sau chiar maniera poetică, ci
tează fraze întregi din diverse 
limbi și adoptă o sintaxă non- 
conformistă. Nu i se pot neqa 
sugestivitatea șj distincția dic
țiunii dar distonează, totuși, 
estetismul explicit, un ușor di
dacticism și tendința de a filo
zofa superficial. Acestea sînt, de 
fapt, păcate ale întregii orien
tări. Poetul este handicapat de 
incapacitatea de localizare sinte
tică; de raționalizare a accente
lor în vers. R. Creeley dă glas 
acestei neputințe în „A Form of Women", „Nu te puteam atinge/ 
Voiam mult să1 te ating/ dar nu 
puteam". Și, mai departe: „Fața 
este a mea./ Mîinile sînt ale me
le/ Gura este a mea/ dar eu nu 
exist". Ultimele versuri pot 
foarte bine exprima patetismul 
unei căutări care, deocamdată, nu 
a aflat o formulă ideală. Nu lip
sesc însă semnele promițătoare 
care afirmă cu certitudine că, 
atunci cînd se va depăși un anu
me teribilism ier tradiția va fi 
resorbită natural, personalitatea 
acestei direcții va fi incontesta
bilă. Mișcarea proiectoare (au 
ruai puțin ca orientarea confesi
vă) posedă în sine suficiente re
zerve care o apropie decis de 
Poezie.

Trei poeți ghanezi

F.E. KOBINA PARKES

paradis african

Dă-mi suflet negru, negru
Ca de ciocolată.
Sau, dacă vrei
de culoarea prafului 
și a cenușei 
mai brune ca nisipul.
Dar dacă poți
și praful, și cenușa, și nisipul 
să fie negre.

Și dați-mi tobe ;
să fie trei
sau patru, sau mai multe 
numai să fie negre, 
murdare și negre 
negre și murdare ;
din lemn,
din piele uscată,
negre.
Dar, Doamne, 
să bată, tare 
să bată, să bată.

Să răsune în ecouri.
Să bubuie tare 
mai tara ; 
mai dulce ;
Mai dulce, mai tare.
Să răsune tobele
Și tigvele perlate 
Perlate cu albastru 
Să răsune sălbatec.
Discordante, liniștite 
armonioase, in acorduri. 
Amestecați în sunetele tobelor 
Scrîșnctul cositorului sub lemn : 

Kententsekenkeh

Ken-ten-tse- ken ken ken ! 
Și mai dați-mi
Voci omenești 
sau fantome 
Și femei 
Fie și scunde, femei 
Și bărbați

(și strigătele copilașilor !) 
să vină dansatorii, 
negrii cu umerii lăți 
Să izbească pămîntul 
cu tălpile goale
Și Femeile pe jumătate goale, Femeile 
Legănindu-se perfecte,
Ritmînd
„Tom shiki shiki Șhi ken“ 
Și vocile fantomelor ce cîntă 
Și cîntă !
Soarele care apune
Și aurește împrejur palmierii verzui 
Și cocoșul tăiat 
și abundența 
ignamelor.
Și dacă rămîne vreun loc 
iubite Doamne
Primiți spectatorii albi 
sau negri ;
Trebuie să-i primiți
ca să vadă
Cocoșul sîngerînd
Ignamele
Și palmierii 
Și fantomele dansînd. 
Odomankoma,
Să intre, să audă, s-asculte 
Cîntecele noastre
Și scîncetul cositorului sub lemn
Și perlele sunînd
Și tobele bătînd.

Twerampon, faceți
Ca ei să vină
Să se aurească
Da razele parfumate 
Ale soarelui, care apune 
în Paradisul african.

DEI ANANG

in clipa aceea

în clipa asta
Cînd tremur în brațele tale
Cu respirația tăiată,
Natura toată
e o tăcere fără margini. 
Glasul dulce al cucului 
S-a pierdut în desișuri 
Și frunzele care foșneau 
Nu mai mișcă
Sau palmierii ce murmurau 
Nu mai cîntă
Iar vuietul mării
A tăcut
în clipa asta.

AQUAH LALUAH

slujnica

Coaja în care-mi servește prînzul
E dulce și lustruită ca lemnul de santal, 
Peștele-i alb ca spuma de mare,
Piperat și rumenit pentru mine.
Ea aduce vinul de palmier
Pe care arborele
îl dă de pe buzele sale de somn și de miere; 
Dar cine va ghici taina
Și darurile privirilor ei ?

în românește de
Gheorghe DRAGOȘ



Pledoarie 
pentru genul scurt

Ion ISTRATI

Proza noastră literară actuală, atît cea cu surse 
de inspirație în contemporaneitatea socialistă, cît 
și aceea de factură istorică spre a nu ne mai re
feri și la cărțile de anticipație, este de mulți ani 
temeinic angajată pe linia unor lucrări de largă 
respirație epică, ceea ce ii sporește aria de exten
siune tematică și, în același timp, îi conferă o tot 
mai însemnată profunzime analitică. Acordîndu-i 
întreaga apreciere pentru valențele ei artistice pe 
care le-a ciștigat și care certifică mai ales dezvol
tarea romanului așa cum, dealtfel, o ilustrează, în 
ultima vreme, cărțile unor autori demult consa- 
crați și încă nu puține alte creații aparținînd unor 
tineri mai recent afirmați, trebuie să observăm to
tuși că în ceea ce privește schița, povestirea și nu
vela, acestea nu ni se impun atenției pe măsura 
dezideratelor noastre ca niște scrieri concentrate in 
tablouri veridice, pline de colorituri și nuanțe, ca
pabile să reflecte cu operativitate și la un înalt ni
vel calitativ, în mod desigur divers și cu autentică 
forță emoțională, realitățile vieții. Evident lucru, 
revistele nu ignorează și nici nu subestimează a- 
ceste specii narative, dar, deși se publică în special 
destule fragmente de roman care, în genere, com
pensează, măcar in parte, absențele totuși nemoti
vate ale prozei scurte, se cuvine să recunoaștem că 
in acest cadru de preocupări atît periodicele noas
tre, cît și editurile rămîn încă datoare cititorilor.

Fără să subaprecieze marile pînze epice ca și 
problematica adesea gravă și dramatică abordată 
spre exemplu, de romancieri, (și nu numai de ei), 
ca unii cărora — prin timpul adesea mai îndelun
gat de elaborare a scrierilor lor — le stă mai la 
îndemină posibilitatea dezvăluirii celor mai întinse 
ascunzișuri psihologice ale personajelor și eroilor 
lor, cititorul de astăzi e sincer și poate chiar mai 
cu precădere interesat, îndeosebi atunci cînd nu are 
răgazul de trebuință pentru lecturi mai întinse, mai 
dificile etc. șî de lucrările de mai mici proporții. Du
pă cum, interesat e și de atitea din sumedeniile de 
amănunte esențiale cîte există în mod obiectiv 
in sfera realităților existenței noastre umane ce se 
cuvin să capete respectivele transfigurări artistice. 
E cazul astfel să subliniem că foarte numeroși sînt 
acei care își exprimă cu franchețe preferințele lor 
artistice nu pentru aberante și hibride modalități de 
expresie literară de import din cele tributare modei pa
sagere, lipsite de fond ideatic și de mesaj umanist, 
populate de eroi bizari, suferind de angoase, psi- 
hopați ș.a.m.d., ci pentru creații autentice de reală 
valoare estetică și educativă. Din categoria aceasta 
fac parte majoritatea schițelor, povestirilor, sau nu
velelor semnate de diferite condeie înzestrate care 
prin cele mai izbutite scrieri ale lor își dovedesc 
opțiunea fermă pentru adevărata artă realistă. Dar 
reușitele incontestabile ale unor talentați autori 
încă nu ne îndrituiesc să afirmăm că în prezent 
am parcurge calea unei numaîdecît remarcabili 
reviriscențe calitative și numerice a genului scurt.

Ne găsim, mai degrabă, în situația cînd trebuie să 
conchidem că pe acest teren e absolut necesar să 
se poarte discuții cit mai ample care să ne amin
tească de rigorile clasice ale speciei, dar și de im
perativele novatoare moderne ale abordării eh 
Fiindcă și unele și altele sînt de natură să ducă 
la revirimentul narațiunilor acestora de mai mică 
întindere, dar de netăgăduită eficiență practică prin 
mesajul estetic, etic și ideologic pe care îl comu
nică cititorului, prin descifrarea ideilor și fenome
nelor detectabile în conștiința contemporanilor noș
tri și prin darul pe care îl au de a ne îmbogăți 
mereu universul spiritual și de a ne stimula ca
dența pe drumul triumfului nostru socialist.

-__________________________________________________________

(urmare din pag. 1)la descătușarea energiilor creatoare ale unui popor ce dorea să însemne ceva, prin sine, în concertul națiunilor civilizate. Urmînd pilda unor înaintași iluștri ca Petru Maior, Gh. Șincai, Gh Lazăr ș.a., în prima jumătate a veacului trecut moldovenii, muntenii și transilvănenii acționează toți, nu ca reprezentanți ai unor provincii, ci ca români aparținînd a- celeiași nații, cu aceleași aspirații și drepturi istorice. Ideologia națională, căreia i-a revenit un rol esențial în pregătirea spiritelor pentru revoluție, a fost unitară, românească, și nu tributară spiritului de provincie. Prin toate manifestările de natură ideologică, reprezentanții generației de la 1848 au avut în vedere un singur obiectiv esențial, și anume, fructificarea ostenelilor scriitorilor din toate principatele române pentru a se ajunge, prin unitatea culturală, la unirea politică a tuturor ramurilor națiunii române.Cărturari înaintați, viitori conducători ai revoluției, au căutat temeiurile ideologice ale revendicării dreptului națiunii române la o viață comună, liberă, independentă, departe în originea latină a limbii și poporului, în granițele dacice ale pămîntului strămoșesc și în comoara de fapte glorioase ale înaintașilor. Trecutul istorio a devenit, prin pana iscusită a unui Kogălniceaau sau N. Bălces- cu. o forță morală care a stimulat mîndria națională și a dat conținut năzuințelor de viitor.Revoluția română de la 1848 n-a fost pregătită în comun, însă, numai pe plan ideologic, ci și pe plan organizatoric. Asociațiile literare, al căror scop politic nu mai constituie un secret pentru nimeni, mișcările conspirative, societățile secrete de genul „Frăției", „Societatea studenților români de la Paris" etc., au jucat un rol esențial în pregătirea și organizarea comună a revoluției ce era așteptată să izbucnească .Semnificative în acest sens sînt și contactele dintre intelectualii români din cele trei țări, contacte care devin tot mai dese în preajma revoluției. Sohimburile de vederi și opinii realizate în contactul direct dintre fruntașii mișcării naționale moldo-mun- tene și transilvănene au prilejuit cunoașterea reciprocă a realităților din fiecare provincie românească, au cimentat legături și au generat planuri de acțiuni comune, conspirative. Sînt elocvente în această privință călătoriile lui George Barițiu și M. Ko- gălniceanu la București, ale lui N. Bălcescu în Transilvania și Moldova sau întîlnirile de la Mînjina lui C. Negri, care, conform spuselor lui V. Alecsandri, „au avut o neprețuită influență în favoarea mișcării naționale de la 1848".In acest context revoluția de la 1848, cuprinzînd pe rînd Moldova, Transilvania și Țara Românească și urmărind aceleași obiective, cu deosebiri neesențiale, generate de particularități specifice, ne apare nu regională, fracționată, ci ca un tot unic. Edificatoare în acest sens sînt programele revoluționare cvasiidentice în problemele fundamentale pe care revoluția era chemată să Ie rezolve. Or, programele de la 1848 nu sînt apariții întîmplătoare, conjuncturale, ci ele cuprind. într-o formă sintetică principalele revendicări în numele cărora s-a desfășurat, vreme de peste o jumătate de secol, lupta de emancipare socială și naționala a românilor din toate cele trei "țări. Faptul că revendicările esențiale erau comune ne demonstrează, cu prisosință, că revoluția a fost pregătită, vreme îndelungată, și nu a izbucnit numai sub influența frămîntărilor cu care era confruntată Europa.Astfel, preocupați de introducerea libertăților general-democratice, care să permită accesul la viața politică
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al 
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române 

de la 1848
a unor categorii sociale cît mai largi revoluționarii moldoveni, ardeleni și munteni au inclus în programele mișcărilor revendicări comune tuturor ca: egalitatea drepturilor politice și civile, libertatea tiparului, libertatea individuală și inviolabilitatea domiciliului, adunări naționale compuse din reprezentanții tuturor categoriilor sociale, instrucție egală și gratuită pen- tru toți românii etc. Aplicarea aces- tor reforme trebuia să ducă la ceea ce Bălcescu va denumi „domnirea democrației, domnirea poporului prin popor".Demn de remarcat este faptul că revoluționarii de la 1848 au înțeles, cu deosebită claritate, că introducerea acestor libertăți nu se putea face fără rezolvarea uneia din problemele fundamentale ale epocii, desființarea clăcii și împroprietărirea țăranilor. Ideea înlăturării relațiilor a- grare de tip feudal, prin emanciparea iobagilor și împroprietărirea lor a fost susținută la 1848 de toate elementele înaintate ale revoluției din cele trei țări române. Acestea s-au ridicat la o înaltă înțelegere a legăturilor indisolubile care existau între împroprietărirea țăranilor și întemeierea nației românești. Pentru Transilvania, rezolvarea problemei sociale, cerută prin programul de la Blaj, avea semnificații mai adînci decît în Moldova. și_ Țara Românească. Desființarea iobăgiei aici era condiționată de sfărîmarea puterii economice și politice a nobilimii maghiare. Eliberarea din iobăgia socială trebuia să ducă, implicit, la eliberarea din iobăgia națională.De o covîrșitoare importanță pentru obiectivele urmărite de revoluționarii de la 1848 ni se pare înalta înțelegere Ia care s-au ridicat aceștia, atunci cînd au considerat că nici una din reformele esențiale pentru dezvoltarea materială și spirituală a națiunii nu putea fi înfăptuită decît în cadrul unui stat național român unitar, care să poată deveni, în perspectivă, independent. De aceea, nu întîmplător, la 1848 problema unității statale a stăpînit toate spiritele, a dominat toate acțiunile revoluționare. Dacă în programele oficiale ea nu a- pare. datorită conjuncturii internaționale de care revoluționarii români 

au fost nevoiți să țină seama, ideea este prezentă însă în programele elaborate de emigrații moldoveni, iar în Țara Românească și Transilvania este pe larg dezbătută în presa revoluționară a timpului sau în corespondența întreținută de românii de pretutindeni. Realizarea unității statale a fost concepută în mai multe variante în timpul revoluției de la 1848. Mulți reprezentanți de seamă ai generației pașoptiste s-au gîndit la realizarea treptată a visului de aur al românilor prin unirea — într-o primă fază — a Moldovei și a Țării Românești, și apoi, după consolidarea noului stat, să se treacă la de- săvîrșirea unității statului național, la constituirea Daco-României. Aceasta nu înseamnă că revoluționarii moldoveni sau munteni nu au avut în vedere în cursul anilor 1848—49 înfăptuirea. „României ideale", care să cuprindă în granițele ei teritoriile locuite de români. Viziunea „Daco-R@mâniei“ nu a dispărut nici un moment din planurile revoluționarilor și a fost prezentă chiar și în discuțiile din martie 1848 de la Iași. Cît de adînc pătrunsese această idee în straturile cele mai adînci ale națiunii ne dovedește impresionanta demonstrație de pe Cîmpia Blajului, demonstrație în timpul căreia zecile de mii de țărani au cerut, ca un singur om : „Noi. vrem să ne unim cu Țara".Prezența revoluționarilor din cele trei țări românești la marea adunare națională de la Blaj are o semnificație deosebită. Participarea lor a fost făcută cu conștiința mărturisită că „acolo se cercetau trebuințele națiunii române întregi". Semnificativ este faptul că revoluționarii români se gîndeau tot timpul să se sprijine reciproc în toate acțiunile și împrejurările. Așa, spre exemplu, după votarea uniunii forțate la Ungaria, transilvănenii și-au îndreptat toate speranțele înspre Principatele Române, cărora urma să le revină rolul principal în înfăptuirea unirii depline. „Soarta națiunii române — afirma G. Barițiu —■ se va hotărî în București și în Iași, iar nu la Cluj nici la Blaj, nici la Buda".Relevantă pentru planurile urmărite la 1848 este și colaborarea continuă dintre revoluționarii moldoveni, munteni sau transilvăneni. Sprijinul militar căutat de emigrații moldoveni în Transilvania sau Banat, participarea ardelenilor la revoluția din Țara Românească, mai ales în calitate de comisari de propagandă, au ridicat legaturile dintre românii de ambele versante ale Carpaților la cea mai înaltă expresie a luptei comune pentru unitatea politică națională. De altfel, în tot cursul anilor 1848—49 a- existat continua preocupare ca revoluția. din fiecare provincie să fie- sprijinită de toți românii, prin toate mijloacele și, în același timp, să nu se piardă nici un moment din vedere asigurarea planului unitar românesc. In iulie 1848 Al. G. Golescu a lansat chiar ideea constituirii unui centru de acțiune revoluționară la București în vederea stimulării luptei pentru unitatea statală a tuturor românilor. Militînd pentru înfăptuirea acestui deziderat revoluționarii pașoptiști au înțeles, cu claritate, că între unitatea de stat, existență națională și independență există o legătură indestructibilă.Revoluția a fost înfrîntă. însă ideile generoase pe care le-ia semănat n-au rămas fără urmări. Sub influența acestor idei și datorită experienței cîștigate la 1848 românii vor acționa ca un tot pentru realizarea acelor obiective majore pe care împrejurările nu i-au iertat să le înfăptuiască la jumătatea secolului trecut. Unirea, independența și desăvîrșirea unificării statului vor fi înfăptuite prin lupta comună a moldo-munteni- lor și transilvănenilor, prin eforturile întregii națiuni.

In casa memorială „C. Negri" de la Mînjina In casa memorială „V. Alecsandri" de la Mircești



IAȘII 
In opera 
LUI RAFFET

în vara anului 1837 părăsea Parisul o expediție organizată de omul de știință rus Ana-tolie Demidof, compusă în majoritate din savanți francezi, cu scopul de a face cercetări geografice și geologice în Rusia meridională. Pentru a ajunge a- colo ei au traversat Europa, folosind toate mijloacele de transport din vremea aceea, între care și vaporul cu aburi „Argo“ pe Dunăre de la Schela la Giurgiu, unde au debarcat în ziua de 29 iunie. Din expediție făcea parte și vestitul zugrav francez Raffet, cum îl va califica Kogălniceanu în Dacia Literară, cînd va vorbi despre notele de călătorie tipărite de Demidof la Paris între anii 1840—1842 ilustrate de Raffet. Tot aici Kogălniceanu mai adaogă că Raffet este cel întîi zugrav de talent carele au însemnat perspectivele și costumele noastre, atît de mărețe, atît de pitorești.Oamenii ce făceau parte din această puțin obișnuită expediție, scopul ei științific, au atras atenția în mod deosebit ocîrmuirii Țărilor Române, documentele vremii oferindu-ne știri inedite despre trecerea lor prin țara noastră, începînd cu Giurgiu, unde au nimerit tocmai în ziua marelui iarmaroc de Sf. Petru. Aici Raffet a avut fericitul prilej de a lua contact cu o mulțime variată de oameni adunați „ca la iarmaroc" și a reușit să imortalizeze pe hîrtie! prin multe desene artistice costume, obiceiuri, mijloace de transport, muzicanți, pe lîngă vederile luate a- supra orașului Giurgiu.Astfel, Raffet, în timp ce Demidof pleca de îndată la București, își va petrece toată ziua de 29 iunie în iarmaroc la Giurgiu și va pleca la București la 30 iunie, cînd poliția va raporta că la hanul Andonache An- ghele a tras monsiu Rafe Oghist de la Pariz cu pașaport franțozesc nr. 2438, împreună cu încă șapte membri ai expediției.Punîndu-i-se la dispoziție căruțele de poștă necesare atît pentru oameni cît și pentru „calabalîcul" lor, expediția compusă din paisprezece oameni, alții porniseră de la Paris pe mare direct la Petrograd, pleacă din București spre Iași în ziua de 5 iulie 1837.Pe tot parcursul călătoriei Raffet a desenat, pe diferite hîrtii ce le avea la îndemînă, sute de crochiuri privind mijloacele de transport, fie ale poștei, fie ale locuitorilor întâlniți pe drum, surugii și țimirași ai poștelor, îmbrăcați în pițoreștile lor costume, fîntîni cu cumpănă cu ciuturi din piele de animal, muzicanți, slujitori ai ocîrmuirii. arnăuți șî slujitori ai hătmăniei înarmați „pînă-n dinți" ,țărani stând la popas, rădva- ne boierești trecînd în goană cu cîte 6 perechi de cai etc.

Pentru cunoscuta stampă intitulată Trecerea Buzăului Raffet a folosit mai multe crochiuri făcute la fața locului cînd a văzut peripețiile acestei treceri și cînd rădvanul în care era Demidof abia a fost scos din rîu, împins de oameni călare pe cai.Raportul ispravnicului de Buzău, care a asistat la această dificilă trecere a rîului Buzău, crescut din cauza ploilor, atestă realismul cunoscutei stampe a lui Raffet. Despre orașe nu ne-a lăsat desene decît privitoare la acele unde a stat măcar o zi : Giurgiu, București și Iași.Ultimele desene sînt din carantina la Sculeni. unde întregul personal al expediției a trebuit să se supună neplăcutelor „reguli carantinicești" de 14 zile.Trecînd prin Focșani, Tecuci, Bîr- lad și Vaslui unde autoritățile locale, în frunte cu ispravnicul, au primit expediția cu ospitalitatea pe care o apreciază însuși Demidof în notele sale, ei ajung la Iași în ziua de șapte iulie, după o noapte petrecută la Bîrlad. fiind cartiruiți la o- tc-lul cu firma' Petersburg pe care-1 ținea Konrad Reghensburg, în casele mari de pe strada Goliei (astăzi str. Cuza Vodă eolț cu Vovidenia, sediul Consiliului județean al sindicatelor). In unele documente îl găsim numit Otelul Reghensburg. Ia Iași au stat pînă în ziua de 10 iulie.Albina Românească din 11 iulie 1837 publică o notă privind vizita la Iași a acestei expediții subliniind faptul că domnul Demidof și învățații francezi între care și domnul Raffet, zugrav, acel care a făcut o călătorie împrejurul pămîntului împreună cu căpitanul d’Urville, aui cercetat Academia și Cabinetul nostru de istoria naturală și au arăfat a lor mulțămire pentru rînduiala ce au găsit și pentru cîteva obiecte rare ce cuprinde ace] cabinet. In cadru solemn toți membrii expediției științifice au fost cooptați printre membrii societății. In arhiva veche a a- cestei vestite societăți științifice a Iașilor se păstrează condica de membri între care și Raffet (la nr. 242 este trecut Denis August Marie Raffet, Paris).Cît a stat la Iași, ca peste tot locul unde a călătorit, Raffet a fost un neobosit desenator. Tot ce i se părea deosebit și care ulterior ar fi putut fi folosit într-o compoziție de ansamblu, așternea pe hîrtie „cu acel ochi de observator dublat de un poet, spirit deschis și m.înă sigură" cum este apreciat în volumul Guide de l’amateur d'estampes.întors la Paris. Demidof a tipărit pe lîngă volumele cu note și un album intitulat Voyage dans Ia Russie meridionale et Ia Crimee, par la
MUZICĂ UȘOARĂ
Primăvara festival...Noi știm cum bat din palme două mîini Dar cum bate din palme o singură mînă ?— Paradox Zen —La începutul lunii aprilie a avut loc festivalul de muzică ușoară al elevilor, „Vlăstarele cîntului", ediția a III-a, 1973. organizat de Uniunea Tineretului Comunist, Comitetul municipal Iași, la Casa de cultură a tineretului și studenților. Festivalul s-a bucurat de o largă audiență în rîndul publicului ieșean, iubitor al muzicii ușoare. Buna evoluție a participanților a creat vii dispute în rîndul juriului, în ceea ce privește aprecierea valorii interpreți- lor, avînd în vedere calitățile vocale, interpretarea și evoluția scenică. La festivitatea de premiere a cîștgătorilor compozitorul Elly Roman a apreciat festivalul ca fiind „cel mai real concurs care ajută la propășirea muzicii ușoare".Eveniment :• Studioul de muzică și poezie „Top CRONICA" a prezentat în primul său program, joi 5 aprilie, la CCTS, un recital susținut de poetul Nicolae Turtureanu. In atmosfera de emoție, rar întreruptă de aplauze și de ritualul nedezmințit al „cafenelei" s-a văzut încă o dată că între poezie și muzică conjugarea poate fi perfectă. Sperăm într-un sprijin mai eficient din partea CCTS, în privința popularizării și a dotării tehnice.• Turneul formației „Mondial" a amintit ieșenilor de vremurile pe cînd „Roșu și Negru"... Concertistica de provincie nu a reușit să entuziasmeze suficient spectatorii; de vină este și amintirea unor concerte mai bune și nu atît de rare, din anii trecuți.

Hongrie, la Valachie et la Moldavie, Paris 1840, ediție ilustrată cu 64 desene de Raffet, căruia îi urmă o altă ediție în 1854 cu cîteva stampe în culori și a treia în anul 1856.In acest album se află importantele și mult folositele stampe în istoriografia noastră ca de exemplu, Iarmarocul de la Giurgiu. Infanteria română defilînd în pas alergător, București, 16 iulie 1837, Horă românească, în grădina publică București, Trecerea Buzăului, etc., iar despre Iași, Vedere din balconul otelului Petersburg și Biserica Trei Ierarhi.Asupra acestui album și în special asupra stampelor lucrate după crochiurile făcute în călătoria din 1837, Grand Dictionnaire universele du XIX-le siecle scrie următoarele : „Aici vom întâlni multă culoare locală și finețea incomparabilă a sentimentului. care se întîlnesc în cele mai mici crochiuri".In anul 1860, cîteva luni după moarte, toate desenele, toate studiile atelierului său au fost vîndute la licitație împreună cu eminentele a- cuarele pe care le executase pentru casa de editură Fume. A cumpărat oricine, unele ajungînd și la buchi- niștii de pe malurile Senei. Ulterior Biblioteca Națională din Paris a făcut tot posibilul pentru a achiziționa aceste valori. Astăzi se găsesc la Biblioteca Națională din Paris. Unele din aceste desene sînt în culori, altele în alb negru. Unele desene de costume în alb-negru cu însemnări ce culori ar trebui puse. Altele poartă însemnări ca „ișlic", „ceal- pac" etc. Competentul critic de artă N. Oprescu găsea, cu ani în urmă, desenele lui Raffet la Biblioteca Națională din Paris dar se pare că de atunci și pînă astăzi s-au mai a- chiziționat și altele.Pe la particulari sau buchiniști, se mai găsesc încă opere ale lui Raffet și care sperăm că cu timpul vor ajunge tot în patrimoniul Bibliotecii Naționale, care urmărește cu perseverență găsirea și achiziționarea tuturor stampelor de valoare care s-au risipit din diferite împrejurări, așa cum s-a întîmplat cu cele ale lui Raffet.Dat fiind faptul că albumul lui Raffet este astăzi o raritate și că, pe lîngă cele cîteva stampe tipărite în el privitoare la țara noastră, se găsesc astăzi la Biblioteca Națională din . paris, desenele originale, unele în culori, socotim că ar fi de un real folos tipărirea unui album care să cuprindă toate aceste stampe și crochiuri inclusiv notele de călătorie făcute pe drumul de la Orșova — Sculeni
Gh. UNGUREANU

• Formația „Experimental" în.tr-o nouă fornulă dar cu același conducător, Vifgil Botnăraș, susține programe de dans reușite și mult apreciate; pe cînd concerte ?Top C. : — Secția română1. Pseudo-Morgana — Phoenix ; 2 Jocul țambalelor — Aura Urziceanu ; 3. Senin de întrebare — Dida Drăgan ;4. Crăiasa din povești — Romanticii ; 5. Oameni de zăpadă — Roșu și Negru ; 6. Jumătatea asta —■ Mircea Florian ; 7. Ai, hai — Doru Stănculescu; 8. Prinzi oare jocul vîntului din drum — Marcela Saftiuc ; 9. Primăvară, primăvară — Mihaela Mihai ; 10. Frumuseții tale — Lucia Țibuleac.Secția străină1. The Curse Of Baba Yaga — Emerson, Lake & Palmer ;2. Crocodile Rock — Elton John ; 3. Blockbuster — Sweet; 4. Hard On Me — Gary Glitter ; 5. Crazy Horses — Osmonds ; 6. Sylvia — Focus ; 7 Easy Livin’ — Uriah Heep ; 8. Garden Party — Rick Nelson ; 9. From The Beginning — Emerson, Lake & Palmer ; 10. Papa Was A Rolling Stone — Temptations.Curier : Dan Savu, „Fifth Dimension" nu concertează la Iași, top bun ; Radu N., nu putem publica fotografii ale formațiilor sau interpreților, spațiul nu ne permite ; Sergiu Ioslfescu, încă nu s-a auzit ? în rest, nimic nou; mult succes. Doru Pană, pare destul de simplu, dar... ; Cornel & Co„ Topurile sînt individuale. Aștept în continuare.
Constantin DIMULESCU

TALON
TOP

CRONICA STUDIO

Acest talon, decupat, trebuie să însoțească biletul de intrare la emisiunea de muzică și poezie Top CRONICA STUDIO de la student Bar. Casa de cultură a tineretului și Studenților Iași.

POȘTA LITERARĂMIHAI BABEI — Nici dih ultimate plicuri nu am putut alege o poezie care să reziste în întregime. Mereu peste un vers inspirat stau altele formulate^ greoi, ca o traducere la prima vedere. Să exempificăm : „Mieii lunii nu mai pasc prin geamuri/ duhul beznei din odăi și oase/ apele și-au prins bălanii-n hamuri (!)/ să necheze în ramurii luminoase". Mai șlefuit este sonetul Ea (dedicat lui Mariana U.). In Te aștept (dedicat tot lui Mariana), sînt două poezii (atît cît sînt) : una pînă la „cău- tînd strălucirea unei umbre", cealaltă începînd cu „o, draga mea"... Desigur, cu puțină bunăvoință și cu titlu de încurajare s-ar putea tipări ceva, dar ... cui prodest ? Un nume nou ni se impune nu prin- tr-o singură poezie (care poate fi un accident... fericit) extrasă dintr-un teanc de subliteratură ei dintr-un florilegiu de poezii în stare să se susțină prin ele însele. Vă aștept, așadar, cu acel ‘florilegiu, dar nu vă grăbiți — mai este pînă să-1 puteți închega.GH. STANESCU — Reușiți niște cu totul stranii greșeli de ortografie : „î-mi rămîne umbra" ; „m-ă trimite mama mereu" ; „cînd m-ă întorc acasă,/ mama m-ă întreabă". Cînd rezolvați chestiunile gramaticale puteți trece și la acelea, nu mai puțin delicate ale versurilor.CRISTIAN DARABAN — Poezia Sfirșitul „îndreptată împotriva tuturor agresorilor care fac ca, în unele zone ale globului, să mai existe puncta „fierbinți", deși are o țintă atît de precisă, nu cred că o va atinge datorită lipsei de forță poetică. Dar sfînta dumneavoastră indignare este mai presus de precaritatea textului.ȘTEFAN SCHEIANU — Nu remarc un progres^ Dimpotrivă, stăruie senzația că aceleași versuri le-am mai citit, în variante aproximativ identice.CONSTANTIN BRINDUȘOIU — Noile Rezolvări nu m-au convins. Scrierea cu majusculă a unor cuvinte „mari" nu ridică tensiunea lirică a textului. Dimpotrivă.V. RUGINĂ —- Simple rostogoliri de cuvinte plus cîteva vocale pierdute pe drum: „Din vîrf de munte-o peatră/ Desprinsă e de stânca/ Ce-nce- pe iar să geamă/ Așa, ca mama-n plînset/ Ce-ș perde, iarăși ficaGEORGE ROMANESCU — „Oare numai talentul trebuie să existe ? Nu, cred că totuși prin muncă și voință vom reuși oriunde", adică se subînțelege, și în poezie. O experiență de veacuri acreditează, totuși, ideea că munca și voința, fără talent, nu pot crea poezie.
Nicolae TURTUREANU

TIMP LIRIC

farm surpat
Acolo — cumințenia pietrei 
nemaivisată de arșița gindului, 
gura de izvor singerînd 

în setea cerbilor,
umbră nemișcată de pasăre 
pe linia frintă a cerului 

și pace de fîntînă 
cu suflet mutat

în somnul pămîntului.
Acolo — nemăsurata durere 

a spațiului de-a fi 
dacă iți pipăi fruntea 

aerul te poate roti 
pină la frig de clepsidră 

prin care, 
timpul,

veșnic să-și treacă flacăra...

daca pleci
Ascultă, cineva-și cheamă 

pe sub aripa nopții 
zeul învins

Tulburat, somnul păsării 
desprinde sîngele lumii 
de sfera cuvîntului 

dilatind nemilos intre noi
___ cimpia tăcerii

O, și nu mai putem striga nimănui I

Dacă-nvinsă de spaimă-ai să pleci, 
uită-mă :

eu am să rămin aici —
lingă auzul pietrei — 
unde lumina
pare să fie mai pală

dar unde numai durerea celui învins 
poate sfinți aerul

cind strigătul frunzei 
aprinde trompetele crinilor 
pentru toate nunțile lumii

răsfringere
Doamne, cit de vag se mai aud clopotele 
atitor turle de trupuri 
acoperite de somn

în văile patriei...

Las fruntea să-mi cadă pe umărul nopții 
și-ascult
pămintu-și desface arterele 
cu tot albastrul ochilor stinși 
de parcă trupul mi-e un flaut

prin care
cineva dinspre cimpuri

îmi varsă-n timpane
ecoul Istoriei...

VALERIU SALCIE



sesiune 
științificaO sesiune științifică dedica- ;ă anului revoluționar 1848 a 'ost organizată, zilele acestea la Iași, de către Facultatea ie istorie-filosofie a Universității „Al. I. Cuza“, Institutul de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol" și Sectorul din Iași al Institutului de Studii istorice și social politice de pe lingă C.C. al P.C.R. In cadrul festivității de deschidere, la care a participat tovarășul Petre Mâlcomete, secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean, au luat cuvîntul prof dr. Aurel Loghin, prorector al Universității ieșene și prof. dr. Ilie Grămadă, decanul Facultății de istorie-filosofie . Cu un viu interes au fost urmărite apoi, comunicările prezentate, abordînd aspecte variate ale momentului istoric e- vocat : Revoluția burghezo- democrată din 1848 în Țările române. Menționăm, în acest sens : „Caracterul unitar al revoluției române de la 1848“ (lector univ. V. Russu) ; „Revoluția de la 1848 în Moldova" Țjonf. dr. Gh. Platon) ; „Relații trecut-prezent-viitor în concepția generației pașoptiste" (lector dr. V. Cristian) ; „Rolul lui Vasile Alecsandri în revoluția de la 1848“ (prof, dr. docent N. Corivan) ; „Revoluția română de la 1848 — parte integrantă a revoluției europene (dr D Ciurea) ; „E- migrația polonă și revoluția română de la 1848“ (dr. L. Boicu).

vociRadu Palade dirijînd corul Căminului Cultural din Ștefă- nești—Botoșani — e o imagine care merită a fi păstrată. Compozitor reputat, muzician de distincție, Radu Palade înțelege contactul cu muzica într-un mod care îl onorează, extinde de fapt acest contact dincolo de atmosfera propriei creații .Ocupîndu-se de un ansamblu coral al amatorilor dintr-un orășel îndepărtat, o- mul de artă nu face o simplă demonstrație de apostolat, ci formulează un principiu ,acela al relației care nu poate lipsi între profesionalitate și a- șa numitul amatorism.Și chiar dacă nu întotdeauna e vorba de o egalizare valorică între cei doi termeni, egalizarea pasiunii ține totuși de domeniul evidenței.
distincții 
acordate 

de „cronica**La concursul literar „Mihai Eminescu" al elevilor din întreaga țară, concurs a cărui fază finală s-a desfășurat la Iași, printre distincțiile ce s-au acordat de Ministerul E- ducației și Invățămîntului, C.C. al U.T.C.. diverse case de E- ditură și foruri culturale, fi
gurează și mențiunile speciale acordate de revista CRONICA. Iată numele elevelor ale căror lucrări scrise au primit aceste distincții : Diaconescu Olivia de la Liceul „Tudor Vladimi- rescu" din Tg. Jiu, Gui Liana — Liceul nr .2 "Oradea, Spî- 
neanu Doina — Liceul nr. 3 Drobeta-Turnu Severin, Sasu 
Carmen — Liceul Economic Brașov. Mențiunea „Cronicii" constă, în afară de cărțile în- mînate, și din cîte un abonament la revista noastră, pînă la sfîrșitul anului.
virtuțile spi
ritului criticSub acest titlu, Mihai Dragan susține în România literară cîteva puncte de vedere la care subscriem. E vorbă de „critica argumentată", e vorba de necesitatea unei „polemici constructive", e vorba de faptul că „unele spirite cu nostalgia autorității absolutei (în materie de literatură I) confundă spiritul critic, implicit polemica, cu o simplă gîl- ceavă..." Pledînd pentru o polemică principială, autorul articolului polemizează cu „spiritul criticastru, negativist, și- canator", respingînd pe bună dreptate negația „care lansează sentințe în loc de argumente".înțelegem articolul ca o opțiune necamuflată pentru o critică literară în afara atacului la persoană, în afara conjuncturilor și a criteriilor | diletante și incompetente.

M 0 M E N
In același număr România 

literară publică un excelent portret al criticului dur : „Unde sînt frumoasele parade ale criticii de altă dată, ironia fină, amăgitoare, ca un cîntec de sirenă ? Suplețea, farmecul, inteligența subtilă ? Criticul dur n-are vreme să-și aleagă mijloacele sau cuvintele, nu se complică în polite- țuri, el apasă pe trăgaci..."
caietele 

teatrului

Demne de interes, în continuare, „Caietele Teatrului Ba- covia" includ, în ultimul lor număr, un bogat material de referință privitor la opera dramaturgului Robert E. Sherwood, a cărui piesă „Pădurea împietrită" a fost prezentată, de curînd, în premieră, pe această scenă. Un interviu cu prof. Ernest Gavrilovici, vice-preșe- dinte al Comitetului județean de cultură și educație socialistă, despre „Fabuloasa moștenire a teatrului popular", „Sfaturi pentru tinerii actori și regizori (II)“ de Gordon E. Craig, „Grotowski și Svoboda" de arh. VI. Popov, prezentarea cărții de teatru, evocări, un jurnal plastic etc., oferă o lectură agreabilă și instructivă, nelipsind nici informația curentă. Aflăm, așadar, că „piesa luj _Mircea Radu Iacoban Sîmbătă la Veritas este în a- tenția Teatrului Bacovia" și că „Anca Ovanez va semna, în a- ceastă stagiune, regia spectacolului cu Intrigă și iubire de Fr. Schiller", scenografia fiind realizată de George Doroșenco.O piesă pentru copii. „Haplea, Neață și Nătăfleață la circ" de Marin Iorda, va fi montată de Zoe Anghel-Stanca, în decorul și costumele semnate de Vladimir Popov și Diana IoanVa mai fi montată piesa lui George Genoiu „Trecerea prin veranda verde", în regia lui Victor Tudor Popa, iar Mihail Sabin urmează să predea teatrului textul definitiv al piesei sale „Totul într-O' noapte".Tot din „Caiete" aflăm că spectacolul cu piesa „Unchiul nostru din Jamaica" de Dan Tărchilă va întruni, în curînd, o sută de reprezentații.O mențiune specială pentru ținuta grafică, varietatea și îngrijită redactare a numărului.
N. IRIMESCU

dreptul la replică
Stimate tovarășe 

redactor șef,In nr. 11 (16.III.1973) al vistei „Cronica" publicați articol 
tuale ■ vrea să fie o replică la studiul nostru Avangarda literară — 
termeni și semnificații, tipărit în „Revista de istorie și teorie literară" nr. 3/1972, deci acum o jumătate de an .Față de acestea, sperăm că precizările pe care le propunem la rîndul nostru nu vor afecta prea mult spațiul revistei dv.

re- un. 
Mici aberații concep- semnat Ignotus, care

★1. Articolul, semnat Ignotus, e mult prea incoerent și singura propoziție accesibilă e a- ceea că studiul nostru nu face decît să „răstoarne tot ceea ce știam despre această mișcare poetică". Nu prea se vede ce știe autorul despre avangardă, un lucru e sigur însă, că nu era nevoie de atîta risipă de vorbe, pentru a insinua ceea ce studiul nostru afirmă și demonstrează foarte clar. Intr- adevăr dovedim, în contrast cu multe opinii curente, favorabile avangardei literare, că poetica avangardistă (ne ocupăm de dadaism și suprarea- lism) e lipsită de logică, de sens și de valoare.Studiul nostru pornește la o concepție morală a culturii și artei (un oapitol are ca titlu : Avangarda și morala, amănunt ce-i scapă în chip ciudat colaboratorului Dvs. Ignotus). In virtutea unei asemenea concepții întreprindem un examen consecvent al cî- torva termeni esențiali pentru 

de

poetica avangardei. — libertate .individualitate’ .morală — și relevăm lipsa de temei logic cu care sînt vehiculați în manifestele dadaiste și suprarealiste.Studiul presupune așadar din partea noastră o atitudine fermă și în funcție de ea ,cercetăm și chiar dăm sentințe a- supra avangardismului. Astfel, discursul nostru critic poate suferi de multe lipsuri, în a- fară de lipsa preciziei și clarității.Putem prevedea noi înșine cîteva obiecții posibile .venind din direcția unor cercetători care adoptă alte metode și a- titudini în cercetarea fenomenului. Poate fi de pildă, amendat pentru că judecă unilateral conceptele avangardei, într- un plan strict logic și poate neadecvat obiectului, întrucît avangarda s-ar fi manifestat pe un teren pur estetic unde consecințele ei s-ar fi dovedit eficiente și productive .Nu împărtășim acest punct de vedere, dar repetăm, poate fi un punct de vedere clar, opus concepției noastre. Colaboratorul dvs. nu are nici un punct de vedere și nici o concepție, are cel mult niște a- finități elective cu dadaismul, care nu pot constitui (cum o denotă articolul său) premiza unei discuții serioase.2. Ca replică transcrie un șir de nume contemporane, Roland Barthes, Rend Lacote, etc., care pun într-adevăr fenomenul, într-o lumină pozitivă. Vom răspunde că e dreptul acestor critici să gîndească în chip propriu. Ii scapă însă erudiției lui Ignotus, alte nume, de pildă G. Călinescu, în „Principii de estetică" și el critic suficient de autoritar care taxează raționamentele avangardei drept false și naive raționamente ; sau Octavian Goga, marele poet, care le numește simpje „jocuri de artificii".Credem apoi că, pe Roland Barthes ,să zicem, nu l-ar surprinde atitudinea noastră cît îl surprinde pe Ignotus, pentru că, presupunînd că lucrarea noastră e subiectivă și unilaterală ,nu e Barthes acela care afirmă că discursul critic e fatalmente gîndim. totuși, că actul critic e obiectiv și * !rea că poziția noastră e adevărată și că va fi confirmată de viitor.3. Ceva despre etica bunului dvs. colaborator Ignotus. Ne atribuie propoziția : „ființa ilare nevoie de libertate" ; în textul nostru : „neființa n-are nevoie de libertate".Altă mostră : „Formulările dadaiste nu trebuie luate mot- ă-mot" — notează undeva M. 

discursul critic subiectiv ? Noiavem convinge- cea

saEsn IEȘENII DE DEPARTE-MI SCRIU JPublicăm, în numărul de față, una dintre numeroasele scrisori sosite pe adresa rubricii sportive. Precizăm de la bun început că împărtășim doar parțial opiniile corespondentului nostru ; imaginea de ansamblu pe care scrisoarea încearcă s-o contureze ni se pare excesiv dramatizată, iar tonul Ușor alarmist. O încredințăm totuși tiparului pentru motivul că pune în evidență punctul de vedere al unui observator din afara lașului, apoi pentru faptul că-i pornită din bune intenții, din dragoste pentru destinele sportului ieșean și. în fine, pentru că bănuim o umbră de legitimitate acestui act de a- tenționare publică a forurilor în drept. Așadar, să dăm cuvîntul tov. Petre Gheorghiade din București str Londra nr. 16 : „Nu uit cu nici 
un prilej’ că sînt ieșean • fac parte dintr-o gene
rație mai veche, iar inima mea continuă să ba
tă pentru Iași ca și acum 40 de ani, cînd l-am 
părăsit. Sînt abonat la publicațiile ieșene, citesc 
și urmăresc tot ce se întîmplă, _ se scne_ sau se 
realizează Ia Iași. Un fapt mă întristează și nu 
îl pot înțelege de loc : cum este posibil ca într- 
un oraș mare, cu zeci de mii . de studenți, cu ti- 
teret muncitor în noile fabrici, cu mii de elevi, 
sportul să se situeze la un nivel atît de oare
care, atît de aproape de mediocru? Pe vremea 
mea nu exista nici urmă din excelentele condi
ții create astăzi ,dar foarte mulți erau tinerii 
care făceau, la Iași, sport cu dragoste, obțimnd 
rezultate respectate în întreaga țara. lașul, fosta 
capitală, este pe cale de a fi întrecut de multe 
orașe mai mici (Bacău, Ploiești, Țg. Mureș. Ga- 
lăți) și în curînd ,mai știi, va fi întrecut și de 
Suceava .Roman, Tîrgoviște ș.a.m.d... Cum se 
poate explica aceasta ? Chiar dacă s-ar mai pro
duce și nedreptăți, chiar dacă înregistrăm, une
ori .arbitraje net defavorabile, cu ceva ambiție, 

y^utere de muncă, devotament, s-ar putea trece

V., fără a preciza că, puțini au fost acei critici care le-au acceptat ca atare".In textul nostru e scris : „s-a spus că formulările dadaiste nu trebuie luate mot-â- mot". Zicem, deci, exact invers ,anume că alții spun și cer așa ceva. Noi, dimpotrivă, le luăm mot-ă-mot, și nu putem fi de acord ou maniera de a justifica o absurditate logică plasînd-o în sfera metaforei care scuză tot. Mai departe Ignotus conchide că și „fanteziile" noastre, am vrea să nu fie luate mot-â-mot. Nici o speranță ! Dorim dimpotrivă ca ele mot-ă-mot, iar inversate cum să fie luate nu schilodite și o face Ignotus.*tovarășe redac-Permiteți-mi tor șef, să vă asigur că incidentul în discuție, nu va clătina respectul pe care vi-1 datorăm și interesul de lector pentru revista „Cronica".
Marian VASILE

N. R. Publicînd — în virtutea dreptului la replică — scrisoarea tovarășului Marian Vasile, redacția își menține totodată opiniile deja exprimate în legătură cu studiul „A- vangarda literară — termeni și semnificații".
tvDespre acei bărbați care s-au întrunit, temerar, pe Cîmpia libertății, proclamînd solemn și dîrz dreptul la viitor și națiune, am mai citit, firește, și în cartea de istorie. Cuvîntuli tipărit a fost, în timp, liantul către momentul evocat, dei curînd, pe micul ecran și particular sensibilizat prin dinamica unui montaj în care stampe și peisaje concurau în a defini un spațiu uman și u- nul geografic, un sentiment specific și o întreagă istorie. Vorbind despre 1848, documentarul prezentat luni seara a convocat, într-un fel de poematică ra, cu pentru supra nuități taforic destin. ________ t-------sens, în lumina căreia, prelungite peste secole, drumurile străbătute de Ștefan și Mihai Vodă Viteazul, de Horia și Do- ja, de legendari descălecători și de glorioși urmași ai acestora, s-au întîlnit, toate, în acea de neuitat zi, pe clocoti- toarea cîmpie a Blajului, unde, înainte de a se realiza. în 

expunere de motive, ța- trecutul și prezentul ei, a depune mărturie a- unei revelatorii conti- de gînd și faptă, me- exprimată prin cuvîntul Imensă proiecție de

faptă, unirea s-a realizat, manifest, în planul conștiinței u- nui brav popor. Iată de ce. pe acel pămînt, amplu rezonator al pașilor celor veniți din toate colțurile Țărilor Române, stă trainic împlîntat unul din maiestoșii stîlpi de boltă care susțin larg desfășurata istorie a țării,, urcînd năvalnic spre zenitul împlinirilor contemporane.Este meritul amintitei emisiuni de a fi deschis orizonturile unei astfel de fecunde înțelegeri a îngemănatelor fire ale trecutului nostru, prin acea sincretică panoramizare de stampe și gravuri, peisaje și monumente, omagiu adus căuzașilor, deschizători ai unor cumplit ferecate porți, prin care istoria va să treacă, pilduitor, de ieri spre azi, către mîine. Păstrînd și legănînd în apele limpezi a- le memoriei chipurile lui Bălcescu, Petofi, Roth, un revoluționar, un poet, un iluminist. Primul sfîrșit în exil, al doilea — pe cîmpul de luptă, al treilea — în fața plutonului de execuție comandat de cei condamnați de istorie să părăsească scena, pe care jucaseră un ultim, sîngeros rol.Să apreciem dar calitățile documentarului, ca informare, montaj, dramatism și fluență a expunerii, înscriind acest film într-un ciclu posibil din care ceea ce s-a realizat pînă acum constituie o foarte convingătoare invitație la ceea ce încă se poate realiza. Ca mijloc de nobilă conștientizare și de relevare a personalității u- nui popor, la temelia existenței căruia fiecare generație a avut și are a depune prinosul ei de sublimă dăruire.Așa cum, prin excelență s-a întîmplat și în acel, profund gravat în memoria noastră, an 1848.
AL. I. FRIDUȘ

In curs de apariție 
la Editura JUNIMEA

Traian 
Țanea

peste aceste accidente. Am auzit de cazul Cu- 
perman și nu înțeleg de ce, dacă a fost scos 
din echipă (o dată cu Moldoveanu), a primit, i- 
mediat, drept de joc la București, într-o forma
ție de Divizia A. Dacă a greșit, atunci care-i e- 
fectul educativ al sancțiunii? S-ar putea să aibă 
și Teașcă o urmă de dreptate : dacă lucrurile 
continuă astfel, atunci F. C. Galați poate emi
te pretenții la promovare. lanul și Stoicescu 
erau sufletul echipei ; acum sînt de-a dreptul 
șterși. Citeam cîndva că vinovat era Mărdăres- 
cu. Ce-i împiedică acum să joace la randamen
tul maxim ? De ce a plecat Iordache ? A ter
minat stagiul militar, de ce nu revine la Iași ? 
Oare nu-i clar că acest talentat jucător 
la București, să se 
mai spunem de Itu* 
care ne mîndream ?
Ce atletism se face 
rar cîte un nume ? 
dar scrima ________ ~ _
blicului larg... Apoi, încă o chestiune : o fi nor
mală dorința de afirmare, în numele căreia se 
produc desele „evadări" în Capitală, dar de ce 
nu pleacă elementele valoroase și din celelalte 
orașe ? Oare Dembrovschi, Domide, Anca, n-or 
fi fost curtați de către cluburile bucureștene ? 
Eu cred că așa cum s-a făcut o mare cotitură 
în viața orașului, în industrie, în cultură, în 
artă se cuvine provocată — prin muncă depu
să cu suflet — și-o cotitură seriosă în sportul 
ieșean. Urez din inimă tuturor sportivilor ieșeni 
să fie demni de orașul în care trăiesc".Stimate tovarășe Gheorghiade ,după cum vedeți, urările dv. au ajuns la destinație. Nu ne rămîne decît să așteptăm. Evident împreună.

începe. 
Ce să 

fete cu 
rugby ? 

auzim,

mediocrizeze rapid ?
de Ichim și de alte
Dar de echipa de 
la Iași, dacă abia

______ _  Ne fălim cu Dan Irimiciuc, 
rămîne Un sport greu accesibil pu-



PICASSO
o formă a timpului
„Picasso, nota Gertrude Stein, încerca să mă convingă că eu sînt tot attî de nefericită ca și el“. Acest impact profund cu înțelegerea comună a lumii este însăși imginea tulburătoare a „profesiunii de suferință11 din care se constituia ființa lui; măreție și dezgust, elan și durere, bucurie, amăgire, credință. Cassou colorează fața nevăzută a geniului spaniol arătînd că „eroul nu are memorie și nu se proiectează ca personalitate continuă". El, eroul, este etalonul stării de metamorfoză, expresia eliptică de auxiliar, esența a ceea ce măsoară judecata și vederea. „Totul este în noi, scria el, opera noastră este un fel de jurnal". Istoria artei l-a preluat dar el însuși este o istorie a artei. Lumea, așa cum i se înfățișează este o eboșă ; o suprafață aproape neprelucrată, care se tăinuiește cu îndărătnicie observării și dezvăluirii. Revolta împotriva „realității constituționale și academice" inițiată de suprarealiști și continuată de apropiații lui Matisse, Juan Gris, Braque, Leger, o accentuează într-o expresie furibundă, adevărat atentat etic la echilibrul formei umane. Refuză dintr-o virulentă neliniște anonimatul insolent al naturii. Unii au considerat ruperile de ritm și tentă simptome ale nehotă- rîrii. Geniu polimorf, ceea ce-1 subjugă însă ca o enormă centură de gravitație este puterea de a păstra liberă expresia conștiinței artistice. Eluard, cel care în volumul „Capitala durerii", publicat în 1926, intitulase un poem Pablo Picasso, dedicîndu-i un altul, observa cu subtilitate că el „ținea în mînă cheia fragilă a problemei realității". Izbutise să degajeze viziunea de lestul insignifiant, ajunsese la esență, de la „viziune la pre-viziune“. Pînza opacă a realului neprelucrat se spulberă într-o pictură care devine din ce în ce mai pregnant o victimă a geniului său. Transformă totul în Picasso. „Guernica, spunea nu s-a născut odată cu facerea ei. 

Guernica este fiecare zi de umilință a noastră".Malraux făcuse odată constatarea că „prima însușire a artei 

moderne este aceea de a nu povesti". Pentru acest secol XX cuvintele strivite de evenimente ce ultragiau ființa umană sfîr- șeau în jalnică inflație. Picasso avea să ridice pictura la rang de obsesie a mîniei. Crează legile deformării și revărsării materiei supusă violențelor exprimării. Forțează dislocarea formelor într-o convulsivă fragmentare. Aventura veacului văzută de el nu îmbracă formele apoteozei cubiste care emană răceală și stranietate prin maniera- geometrizantă, deși lecția cubistă îl va mai servi în multe din operele de bătrînețe. Expresia de vacuum, dislocarea anatomiei și echilibrului natural al formelor inaugurată cu „Trei 
dansatoare" se continuă exploziv în „Minotaur". Geniu proteiform, contorsionat, măcinat de o adevărată spaimă de re- paos, sculptează, face gravuri, lucrează febril ceramică, fresce de uriașe suprafețe, ca cea de la palatul U.N.E.S.C.O., sculptură monumentală pentru Chicago, sau desene în care vitalitatea aspră, nestăpînită a trăsăturii sale se poate asemăna poate doar cu aceea a lui Van Gogh. Nu odată opera finită naște cabale, este dezavuată. „Este o inepție... o absurditate", declara în 1958 președintele Academiei regale de pictură Charles Wheeler, în fața frescei de la sediul U.N.E.S.C.O. proaspăt i- naugurată la Paris. Acesta era însă drumul nedesțelenit al geniului croindu-și drum prin cohortele de lucruri comune. Nu-și putea stăpîni extraordinara intensitate a trăirii artistice nici atunci cînd pictează sau desenează chipuri de mare delicatețe ca cele ale Dorei Maar sau Nush, soția lui Paul Elifard. Din( această perioadă (1945—1946) datează și acea pînză de copleșitoare sugestie, „Femeia care plînge. De fapt este o temă ca- re-1 va urmări obsesiv, apărînd în compoziții de mai tîrziu, ca și altele ce revin ciclic. „Eu pictez așa cum gîndesc lucrurile, nu cum le văd ...“ Lanțul de violențe și conflagrații în care se angaja lumea îi apare ca un gigantic rău perpetuu, blestem al omului: „... pare să-i anime o voluptate a exterminării". Războiul i se înfățișează ca un paradox al rațiunii. Armele judecății stau cu greu în cumpănă 

cu taurul întărîtat. Figura taurului din Guernica, simbol al distrucției oricăror forme pașnice de viață, devastată de bestialitate este o expresie a carnagiului dintr-o viziune de coșmar. Disoluția formelor se accentuează grație războiului care pătrunde în ființa sa prin toți porii dezlănțuind noi devastări ale aparenței realului măcinat de foc și înecat în sînge. Un înveliș era tras de pe fața adevărului lumii, un fard aruncat în coșul cu minciuni și demagogie la o răspîntie de istorie și linia lui Picasso se încrîncenase. O muncă nestăvilită aflată sub semnul cumplitei drame pe care o străbătea umanitatea se dez- lănțuise în el îmbinîndu-se cu o nemărginită și silnică ură rece, tenace și îndîrjită împotriva valorilor-decor, a falselor valori ce se prăbușesc în jurul lui, împotriva acelor „minciuni fundamentale" pe care se clădiseră și din care se nutriseră. Dezgustul pentru ororile provocate de război este' dublat de credință în renașterea curată a acelui om care le-a produs. ,,... pictura este o armă de luptă contra brutalității și obscurității". Distrugerea formei consacrate a- tingea paroxismul. Nasuri duble, ochi decalați, capuri gigantice rezemate de corpuri decalcifiate, cefalopozi, o faună de a- vortoni schizoizi, strivită, scobită, tumefiată. Niciodată asemenea sete dg răscolire a adîncu- riior nu s-a abătut asupra ființei și formei umane. Picasso pictează ca și cum ar vrea să arunce afară, de acolo din a- dîncurile iudice toate malformațiile ascunse și camuflate.; „Pictura mea nu se oprește la învelișul corpurilor...“ Nici o- perele de vîrf ale expresionismului nu ating forța apocaliptică de exprimare a devastării spiritului. Puterea clu care e înzestrat geniul său developează una după alta fețele interioare ale realității. „Previziunea sa ansamblase doar în, 1906 într-o compoziție de un sublim grotesc prin contrast, cu distor- sionare caricaturală gingașele 
„Domnișoare din Avignon". Registrul formelor sale este impresia imediată a timpului. A amplitudinii și regrupării tramei sociale. Forma sa este captiva meditației asupra lumii. Este sinceritatea care se naște din 

sfîșierile și zbucimul acesteia. „Toată viața mea de artist, va spune el. n-a fost decît o luptă neîntreruptă contra reacțiunii contra uciderii artei... am crezut totdeauna și cred și acum, că artiștii trăiesc și lucrează cu valorii spirituale și nu pot, nu trebuie să rămînă indiferenți în fața unui conflict în care sînt puse în joc cele mai înalte valori ale omenirii și civilizației".Eforturilor răscolitoare de sublimare a aparenței li se a- daogă întinderea cunoașterii, actualizarea unor opere aparți- nînd lui Velasquez Goya, Cranach, Delacroix, Zurbaran în reluări și interpretări în care înnea- că în apa tulbure a timpului său descriptivismul istorio al operei pe care o avea în față. „Capodoperele sînt totdeauna ale altora" spune el subjugat de tentația asaltării timpului său. O escaladă totală. In acest fel pictează „Masacru în Coreea", inspirîndu-se din pînza cu valoare de simbol pentru grozăviile sîngeroase ale represiunii ; 
„împușcarea răsculaților" de Goya. Era un război acesta de ca
re nu-1 mai lega pămîntul și sufletul spaniol, un război care se desfășura departe într-o țară de la antipod dincolo de micile egoisme burgheze de fiecare zi cufundate în apatia liniștii postbelice europene. Dar mai fusese aruncată lumii o oroare nouă, Hiroshima, o spaimă modernă, o neliniște cu mii de fire tainice. Și pentru o sinucidere colectivă era deajuns ca un astfel de fir să se rupă. Ca și „Guernica", 
„Masacru în Coreea" este monocrom, o masă compactă, a- proape pătrată de ucigași în armuri de conquistadori, o masă de roboți moderni, educați în spiritul decimării. Ca și în alte ex_ presii ale exterminării și barbariei războiului, Picasso face o implicită trimitere spre plin Ev mediu. Este „... cotropit de a- ceastă neliniște, de această ură, de această poftă de a se bate cu neliniștea și ura", căci, cu un voluntarism amar abservă „... în momentul de față sîntem în stare să facem tot ceea ce vrem. Dar a voi și a nu mai putea, asta e îngrozitor! Trebuie să pictez „Templul păcii" acum, cît mai sînt în stare să mă cațăr pe schele".Nici un colț al sufletului nu-i rămăsese neexplorat. Lăsa liber uneori fiorul unui lirism discret, ascensiune a unui soare interior din care răzbătea pasiunea dragostei pentru oameni chiar în pînzele încrîncenate. Scria poeme, chiar și după douăzeci de ani, mai ales dictate de tunetul înfundat al nopților și zilelor sinistre ale războiului. In 1922 picta portretul unei femei pe care-1 intitula cu o sinceritate naivă: „O iubesc pe Eva“ sau, mai tîrziu, în 1946 „Femeia-floa- 

re“, o pînză în culori calde, delicate, un pastel străveziu, aproape păcătuind artistic prin sinceritate. Dar artistul știa că fericirea ca și durerea sînt solitare. Coșmarurile sînt aidoma visurilor cu zîne. Supranumită a- cum anticreație opera sa continuă seria provocărilor, continuă să propună realului mutația veșmintelor sale, o provocare la o continuă geneză aruncată naturii : „Eu nu cred că pen

Redactor șef: LIVIU LEONTE 
Redactori șefi adjunefi: ANDI 
Secretar general de redacție :
il * t f •n colegial de redacție

săptămînal politic, social, culti

, , < ... . ggp '
M1’ UL SONST C,OPRA<3A, ION CREANGA,
AL DIMA, ILIE GRAMADa, DAN HATMANU, ----------
RADU IACOBAN, GAVRIL ISTRATE. GEORGE 
P. MILCOMETE, CR. S1MIONESCU, CORNELIU 
CORNELIU ȘTEFANACHE, NICOLAE TATOMlR.

Prezentarea grafică : VAIER MITRU

MIRCEA 
LESNEA, 
STURZU,

tru toate acestea a fost necesar un Dumnezeu". Rațiunii de a exista, el îi acordă o șansă în 
„Bucuria de a trăi", revărsare frenetică de fantezie, construcție de prodigioasă vitalitate îm brăcînd un senzualism mitic într-o desfășurare de fast a plăcerilor visului și bucuriilor elementare. O uimitoare feerie transcrisă pe plăci de azbociment, Tripticul mitologiei lui personale pe care din pricina fantasticei revărsări fabulative nu mai poate aștepta, e nerăbdător și nu mai pregătește în preala- \ bil suprafețele de pictat. Va pic- ■ ta direct pe izorel care înegreș- te culoarea, o suge, o expune prematur degradării. Presiunea timpului i se pare acum insuportabilă. Castelul de la Antibes — muzeu Picasso — conservă această operă de un dramatism înverșunat ; încleștarea cu e- ternitatea, încercare unică în fața căreia artistul se simte neputincios. Acest timp indiferent și tern este singurul adevărat dușman al geniului său. In cursul unui singur an, din octombrie 1947 pînă în octombrie 1948, din mîinile lui ies aproape două mii de piese, planșe desen, litografie, ceramică. A- ceastă stare de lucru, feb’jjlă, posesivă, Malraux a numise k „intoxicare". Era torturat chiar r de fantasma nteajungerii Ia ideal, a perfecțiunii fără sfîr- șit, caută să străpungă cuirasa Jr lucrului anost, comun, agresiv prin indiferența și incomunica- bilul cu care se împrejmuiește. „Luam masa la „Catalanul", spune el, și de luni de zile priveam bufetul înaintea mea, fără a gîndi decît că: E un simplu bufet. Intr-o zi m-am hotărît să fac un tablou cu el. L-am făcut. A doua zi, cînd am revenit, bufetul nu mai era. Locul lui era gol. Pesemene îl luasem, fără să-mi dau seama, pictîndu-l“.A învins mărinimia trufașă a lui Franco la fel cum subjugase împotrivirea materiei. Cînd Franco își exprimase dorința de a-i acorda repatrierea și intenția de a-i face un portret, Picasso răspunde că nu intenționează să se întoarcă în Spania dar că, dacă domnul Franco dorește să i se facă portretul să fie trimis capul aces- tuia la Paris.Criticii de artă au făcut la timp cuvenita distincție că Picasso nu a impus un stil nou. Nu a creat o școală, un curent, ci a făcut ceva cu mult mai esențial : a cuprins timpul într-o formă și i-a dat un nume. „Cea mai mare ruptură din istoria picturii este Picasso, declară un critic francez, el nu este un nou moment în istoria picturii ci unul în istoria omului". Un nume care rezumă renașterea spiritului în tot ce are el mai strălucitor, un strigăt d^__ „uimire și indignare" cum a spus prietenul său Cassou. Picasso : o demonstrație de independență și revoltă consecventă față de o lume și împotriva unei lumi căreia într-un delir al fecundității adevărului, îi smulge oglinda strîmbă în care se privea. Nu aflase oare chiar el acele cuvinte ale lui Valery destinate parcă lui ? ,„Vai, eu sînt. Doamne, puter- -A nic și însingurat".
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