
„Unitatea și independența națiunii române au fost întărite prin alegerea colonelului Cuza ca domn al Moldovei și Valahiei".
K. MARX

-’roletari din toate țările, uniți-vă !
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FLORIN MIHAI PETRESCU

sub zodia-mplijiirilor de aur

Și stelele-s acuma pe pămînt 
Cum Domnul Cuza — prin popor 
înalte legi statornicind — auguste — 
Cînd oamenii au dreptul la cuvînt 
Și porumbeii liberi drept de zbor.

Legenda ta-i mereu o vie faptă
Slăvite fie largile tunele 
La capătul tristeții drept așteaptă 
Un Cuza luminos pe sacra treaptă 
A înfrățirii mai presus de rele.

La porți celebre tu erai un nume 
Renăscător de vise în muzee 
Cum soarele nu pregetă să-și deie 
Prin vremi mai radios și bun anume 
Căldura-n spade, zîmbetu-n condeie.

Cînd tu răsări senin în cadrul ușii 
Ca lacrima în iia românească 
Se iuminează-n veacuri dălcăușii 
Alaiurile-s gata să pornească 
Mărgăritare-n fir de basm se-adună 
Și de la daci suntem iar împreună 
Bătînd efigii și turnînd și diguri 
Grădini în mlaștini unde domneau friguri 
Sub zodia-mplinirilor de aur 
Mîndrie pură, inimi de tezaur.
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*MDI ANDRILȘ: Alexandru loan, unele die...

I. D. LĂUBAT: D. Cantemir

Lirică italiana

Cronica teatrală (București, Cluj)

Simbol al,, vroinței naționale"
Gh. PLATON

Prin formația intelectuală, 
■in concepția despre viață și
■ogres, prin activitatea militan- 

așezată, de la început, în
ujba emancipării politice a
iporului său, Al. I. Cuza este
i părtaș al generației de la 
48, al acelei generații care a 
st de față, prin fapta repre- 
ntanților ei, la realizarea cî- 
rva din marile acte ale isto- 
?i naționale. Iar prin misiu- 
<a pe care istoria și poporul 
u i-au încredințat-o, Al. I. Cu- 

reprezintă, se cuvine s-o spu- 
■m de pe acum, „floarea gene- 
ției de la 48“, cum Eminescu 

însuși, cu adevăr și recunoștință, 
a numit-o.

Născut în 1820, primele cu
noștințe, ca și Kogălniceanu sau 
Alecsandri, le-a căpătat la Iași, la 
pensionul francezului V. Cuenim, 
iar diploma de bacalaureat în 
litere o obține la Paris, în de
cembrie 1835. Pînă la 1848, ac
tivitatea desfășurată în armată 
și administrație ne este mai pu
țin cunoscută. Știm însă cu si
guranță că, alături de ceilalți 
reprezentanți iluștri ai genera
ției sale, a participat activ, în 
cadrul partidei naționale, la 
crearea bazelor ideologice și la 

organizarea revoluției românești 
de la 1848, menită să constituie 
o Românie modernă, în hotarele 
vechii Dacii.

In timpul revoluției, Al. I. 
Cuza s-a situat pe poziția acelora 
care preconizau lupta armată 
pentru înfăptuirea programului 
necesar dezvoltării țării. Atitu
dinea sa, profund patriotică, a 
fost consemnată în documentele 
vremii. „Dar fraților! — excla
ma el, propunînd ridicarea la 
luptă pentru răsturnarea dom
nitorului M. Sturza — să murim 
dar să ne pregătim pentru ca 
să murim. Cu moartea noastră 

trebuie să deschidem un viitor 
nației noastre vrednic de mări
rea trecutului strămoșilor noștri 
români. Astăzi toate națiile în
vie, trebuie să învie și a noas- 
tră“.

Victimă a represiunii domnești 
Al. I. Cuza, împreună cu alți 
revoluționari meldoveni, reu
șește o spectaculoasă evadare, și 
trece în Transilvania, unde par
ticipă la adunarea națională de 
la Blaj. După o scurtă ședere 
la Cernăuți, timp în care a ac
tivat în cadrul comitetului re
voluționar moldovean, călăto
rește la Viena, Paris și Constan- 
tinopol. Scurt timp după aceea, 
împreună cu ceilalți exilați mol
doveni, se reîntoare în Moldova 
unde ocupă posturi importante 
în administrație. Se remarcă 
printr-o cinste exemplară, prin- 

tr-un desăvîrșit respect al legii, 
printr-o dragoste fără margini 
pentru poporul său și o încre
dere deplină în destinele patriei 
sale. Se face cunoscut și în a- 
fara hotarelor țării prin demi
sia răsunătoare din postul de 
pîrcălab de Galați, în semn de 
protest împotriva abuzurilor 
grosolane săvîrșite de adminis
trația caimacamului Vogoride, cu 
prilejul alegerilor pentru Diva
nul ad-hoc, din vara anului 
1857.

Ziarele franceze, în frunte cu 
oficialul „Le Moniteur Univer- 
sel“, reproducînd împrejurările 
care au provocat demisia, pre
cum și textul acesteia, sublinia
ză, referindu-se la Cuza: a-
cesta, „pe bună dreptate, trece

(continuare în pag. 11)



tronicaliterară Zaharia SÂNGEORZAN
f r a g m e n t a r i u m

ION POP:

Poezia unei
Studiul de sinteză al lui Ion Pop despre Poezia 

unei generații (Editura Dacia, Cluj, 1973, 323 p.) 
contrazice ideea că tinerii critici de astăzi n-ar fi 
cei indicați să scrie Istoria literaturii române con
temporane, să elaboreze lucrări exegetice de am
ploare întemeiate și construite sferic pe un senti
ment al tinereții valorilor. Ion Pop și-a asumat 
riscul de a scrie despre o generație poetică a că
rei operă rămîne încă neîncheiată, iar imprevizi
bile metamorfoze valorice sînt încă ăe așteptat. 
Cine ne poate garanta ce evoluție va avea con
testatul de azi Marin Sorescu ? Este un act de 
curaj moral și estetic, care trebuie subliniat : cri
ticul și poetul Ion Pop ne-a oferit o sinteză a poe
ziei române dintre 1960—1970, a vîrstei ei lirice, 
într-o panoramă critică solid construită și în o- 
glinzile căreia cei mai reprezentativi poeți de as
tăzi își pot cu ușurință recunoaște măștile. Ion Pop 
înțelege prin conceptul de generație poetică ..o 
unitate (relativă) în diversitatea manifestărilor in
dividuale" (p. 10). Conceptul reflectă o experiență 
poetică care are anumite puncte de coincidență, 
dar și zone de diferențiere: „Este generația a 
cărei copilărie a fost răvășită de seismele ultimu
lui război sau de consecințele lui, dar mai ales 
a cărei maturizare s-a împlinit și se împlinește sub 
semnul unor mutații istorice structurale. Nivelul 
acestor transformări este nou în cazul ei, căci 
erorile proletcultiste au fost cu mult depășite 
în momentul cînd, la sfirșitul anului 1960, Nichita 
Stănescu, Cezar Baltag și Ilie Constantin inaugu
rau noua serie de cărți ale debutanților din colec
ția „Luceafărul". Dacă urmele învechitei mentali
tăți, cu limitările și rigiditățile ei se mai păstrea
ză in parte la începutul activității acestor scriitori 
tineri, ele sînt departe de a mai avea gravitatea 
fenomenelor negative manifestate anterior. Biogra
fiile prin excelență lirice, marcat individuale, ce 
alcătuiesc relativa unitate a noii generații înlătură 
incomodele carcase ale unei recuzite exterior- 
circumstanțiale, pentru a se impune, in cele din 
urmă, nestingherit. Un lucru ni se pare, cel puțin 
indubitabil: poeții acestei generații nu mai sînt 
dispuși să repete vechile erori, sensibilitatea lor 
rămîne deschisă celor mai îndrăznețe, înnoiri, se 
conturează prin aportul lor un nou nivel a ceea 
ce am putea numi etica creației. Căci, mai mult 
decît o relativă comunitate de teme, reprezentanții 
săi se înrudesc printr-o identică stare de spirit, 
consecință a unei experiențe existențiale aceeași 
în datele sale fundamentale; iar această unitate 
de spirit și-a găsit numele într-o formulare ră
masă memorabilă, pentru că e exemplară și defi
nitorie, „lupta cu inerția". Se înțelege deci că vom 
considera începutul în timp, al acestui contingent 
creator ca fiind marcat de prezența poeziei și exis
tenței lui Nicolae Labiș, poetul rămas, prin moar
tea sa tragică, la vîrsta adolescenței, și devenit 
astfel simbol al tinereții perpetue" (p. 18—19).

Generația poetică de care se ocupă Ion Pop nu 
a apărut însă intr-un spațiu steril, nefertil, ci 
intr-un teritoriu liric fecund, cel al tradiției și al 
avangardei interbelice. Continuitatea lirică este de 
netăgăduit. Ion Pop nu face greșeala de a izola 
în evoluția poeziei române această generație și 
nici nu ne-o prezintă critic ca pe o excepție, ca 
pe un fenomen de ruptură : în sinteza, atit de sem
nificativ intitulată, Sub semnul „luptei cu inerția", 
criticul reconstituie cu fidelitate și din perspecti
va unui excelent istoric literar (care ne-a dat a- 
cum cîțiva ani și un studiu al avangardei poeziei 
românești) seismele ideologice și estetice ale epo
cii, fenomenul de reîntoarcere spre o poezie au
tentică după o perioadă de versificări nesemnifi
cative întru totul. Este, de asemenea, repusă in 
adevărata ei lumină contribuția capitală a operei 
lui Nicolae Labiș în sensul modificării și consti
tuirii unui climat liric efervescent, a unei poezii 
care se descoperea ca existență interioară. Criticul 
Ion Pop are meritul de a fixa, cu claritate și in 
dimensiunile ei reale, imensa influență pe care 
poezia lui Nicolae Labiș, a exercitat-o asupra aces
tei generații, care s-a născut, a crescut și s-a ma
turizat sub semnul „ luptei cu inerția". Nicolae 
Labiș nu e considerat numai un mit, o funcție 
ci un descoperitor de drumuri noi, un vizionar. 
Poezia lui „.. .poate fi considerată deopotrivă ca 
marcînd sfirșitul unei epoci de lirism și înce
putul alteia" (p. 23). Generația care a urmat „alba
trosului ucis" nu i-a copiat ortodox temele, ci i-a 
întreținut și mărit flacăra tinereții ideilor, princi
piilor. Poezia lui Nicolae Labiș a devenit un eta
lon sau dacă nu o obseseie. Tinerii poeți au in
trat după moartea atit de timpurie a lui Nicolae 
Labiș intr-o competiție a depășirii idolului. Primul 
start a fost cel al „recuperării lirismului, al refa
cerii legăturilor temporare denaturate, cu marea 
tradiție modernă a poeziei interbelice" (p. 15), căci 
„această generație se definește prin excelență ca 
o generație dinamică, deschisă și receptivă, făcîn- 
du-și din receptivitate un program, și din conside
rarea lucidă a lumii un ideal". Elementul cel mai 
frapant al acestei generații din deceniul șapte este 
patosul confesiunii, căci „Ultimele rezistențe ale

generații
tendinței de „obiectivare" sînt înfrînte, se consfin
țește adevărata și definitiva victorie a confesiunii, 
expresia cea mai directă a lirismului. Poezia devi
ne prin excelență mărturia unei vîrste, care nu e 
alta decît a tînărului ce descoperă lumea și se 
maturizează odată cu succesivele descoperiri. Nici
odată în istoria liricii noastre portretul poetului 
tînăr, n-a fost trasat cu atîta fervoare și in atitea 
nuanțe, solidare totuși in substanța unei culori fun
damentale. Acea „biografie exemplară" pe care 
Nicolae Labiș o construise în cîteva linii, memo
rabile, sugerase în fond posibilitatea unei re-defi- 
niri a înseși poeziei: candoare a descoperirii uni
versului și luciditate a dominării lui, jubilație a 
dăruirii și sever echilibru contemplativ. Este o 
poezie a comunicării și a nelimitatei deschideri a 
eului spre real, reflex nefalsificat al dinamicii is
torice in dinamica subiectivă, identificare a bio
grafiei cu istoria" (p. 26—27).

Poezia unei generații mai cuprinde pe lingă am
pla introducere — adevărată sinteză de istorie li
terară — și unsprezece profiluri de poeți: Nicolae 
Labiș, Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ilie Con
stantin, Ion Gheorghe, Ion Alexandru, Adrian Pă- 
unescu, Ana Blandiana, Constanța Buzea, Gabriela 
Melinescu și Marin Sorescu. Problema care se 
pune și încă de la sine și care nu e deloc exte
rioară, ci esențială e dacă poezia analizată răs
punde sau nu ca valoare ideii de generație poetică. 
Opțiunea lui Ion Pop — ca orice opțiune — este 
discutabilă, căci, poeții antologați, pe lingă fap
tul că nu au aceeași „vîrstă" lirică, creația și evo
luția lor nu mai „corespunde" totdeauna principii
lor din introducere. S-a petrecut un fenomen care 
i-a scăpat cu totul criticului: generația poetică a 
anilor 1960—1970 a fost „atacată" de o alta, mai 
puternică, mai matură, și care numai dintr-un 
accident pur exterior nu a reușit să se integreze 
și să aparțină editorial generației deceniului șapte. 
Cei veniți din urmă, crescuți și maturizați artistic 
intr-un alt climat al experienței poetice, mai ae
risit de prejudecăți, mai flexibil, cu o altă viziu
ne a lumii și cu un alt concept al poeziei, folosind 
un limbaj modern, ni se pare că au depășit în va
loare pe mulți poeți din această generație. Mă gîn- 
desc la Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, Horia Zi- 
lieru (poet cu totul „inclasificabil !“), Grigore Ha
giu (care a debutat in același timp cu Cezar Bal
tag !), Ovidiu Genaru, Dan Laurențiu, Ileana Mă- 
lăncioiu, Adrian Popescu, Horia Bădescu, Dan Ve
rona și, mai cu seamă, la Mihai Ursachi pe care 
nu mă sfiesc să-l pun alături de Nichita Stănescu, 
dacă nu cumva îl și depășește, nu ca poet al poe
ziei, ci ca poet-poet. Fenomenul trebuie să ne dea 
serios de gîndit (clasamentele pot fi oricînd răstur
nate) și competiția valorică trebuie urmărită pînă 
la capăt, căci o generație poetică care nu și-a de
clinat „vîrsta", anii debutului editorial și care își 
crează destinul liric fără o publicitate zgomotoasă, 
nu poate fi nesocotită pe criterii pur formale (Gri
gore Hagiu este exclus inexplicabil din „generația" 
sa !). Ea există și face o serioasă concurență „con- 
sacraților". Generația poetică a lui Ion Pop este 
o generație în mers, nu e fixată, nu are barierele 
închise...

Profilurile critice ale lui Ion Pop sînt efectul 
unor analize substanțiale, cu intuiții și concluzii re
marcabile. Criticul comentează poezia acestei ge
nerații avînd în față harta completă a literaturii 
române. Totul este argumentat, totul dă impresia 
de soliditate, de definitiv. Să urmărim și să re
facem, sintetic, călătoria critică a lui Ion Pop în 
universul liric al poeților comentați. Să evidențiem 
de la început capacitatea interpretativă a lui Ion 
Pop, putința sa de a descoperi și defini nota fun
damentală a fiecărei opere. Locul lui Nicolae La
biș este cu exactitate stabilit în evoluția poeziei 
române : recuperarea lirismului, o dublă angajare 
(morală și estetică), crearea unei biografii lirice, 
influența lui Eminescu și Sadoveanu(...)

Poezia unei generații este o carte scrisă cu pa
siune, cu talent literar și, am spune, cu afecțiune. 
Poate era necesară și o bibliografie a operei și una 
critică. După fiecare profil era de așteptat ca Ion 
Pop să retranscrie titlurile volumelor de versuri 
(anul apariției, prefațatorul etc.) și toate refe
rințele critice în ordine cronologică. Atunci s-ar fi 
văzut cine a scris printre primii sau primul despre 
Nichita Stănescu sau Ana Blandiana; și, mai ales, 
ar fi trebuit reproduse, fragmentar, opiniile cri
tice intr-un capitol de note. In absența lor, citi
torul nu-și poate da seama de receptarea poeziei 
din deceniul șapte, pe poziția criticii. E drept că, 
în analize, Ion Pop face trimiteri la unii critici 
(Dumitru Micu, Eugen Simion, Lucian Raicu, Ni
colae Manolescu, Mircea Martin, Valeriu Cristea, 
Matei Călinescu, Mihai Ungheanu, Victor Felea, 
Marin Mincu ș.a.), dar omite nume ca Vladimir 
Streinu, Al. Philippide, Șerban Cioculescu, Al. Piru, 
Edgar Papu, Const. Ciopraga, Liviu Leonte, I. Sîr- 
bu, care s-au exprimat și altfel despre această ge
nerație poetică. Referirea la aceste autorități cri
tice ar fi schimbat perspectiva studiului și ne-ar 
fi convins că trandafirii mai au și spini.

POEME NOI »
Const. CIOPRAGA

Pe de o parte, lectura globală a liricii argheziene din ulti
mii săi ani de viață demonstrează mai mult decît lectura pe frag
mente o linie de continuitate, de solidaritate cu operele anteri
oare. Pe de alta, de remarcat, la poetul mai mult decît octoge
nar, tentația unor orizonturi spirituale noi, de unde cîntecul pe 
registre ample și frecvența întrebărilor privind sfirșitul. Culegeri 
numite cu cîte un singur cuvînt sau cu cel mult două, se succed 
aproape anual din 1961 pînă în 1967 cînd fecundul creator se 
stinge. A fost o epocă de goetheană contemplare a naturii și 
existenței, de melancolii reprimate, epocă de meditații și răs
punsuri, de accentuare a legăturilor cu „țara", cu înaintașii și 
contemporanii. După Frunze (1961) urmară Poeme noi (1963), 
Cadențe (1964), Silabe (1965), Ritmuri (1966). Semnificativ ulti
ma culegere antumă se intitula Noaptea (1967). Alături de a- 
cestea, sub titlul suplu de Poeme noi (cu un cuvînt înainte de 
Al. Piru) s-au tipărit în Editura Scrisul românesc, ciclurile Frun
zele tale, Crengi și X C, postume. Poate că titlul cel mai adec
vat al acestor poeme de crepuscul ar fi fost acela de Cadențe, 
sau mai potrivit încă, Ritmuri. Sînt strînse la un loc, aici, ritmu
rile cu care se rotunjește cercul unei existențe. Ritmuri rărite, 
patetice, dată fiind vîrsta cîntărețului, care, obosit, dornic să re
genereze, invocă soarele, pădurea, frunzele deținătoare de ener
gii. „Rouă, stropește colțul ierbii mele I" Frunzele sînt „murmur" 
și forță vegetală, simbolizînd, în ciuda efemerității lor, ideea re
înnoirii ciclice. „De-ar dura măcar cît frunza doina mea de 
pe-nserate I „De-ar mai ține frăgezimea coardelor înseninate !" 
Primăvara se înscrie între „cadențele" tonice, devenind uvertura 
unui ciclu, atunci cînd biografia poetului a înregistrat „opt vre
muri pline". Adică opt decenii. Dar „silabele" ce sînt ? Frag
mente ale timpului, frînturi ale unor sensuri care odată destră
mate nu se mai pot reconstitui. Din poemul Sufletească respiră 
un aer elegiac, o tristețe sublimată care tronscende de la indivi
dual într-o perspectivă largă spre întreaga umanitate: „Dau sufle
tului tău ocol / Prin spini uscați și l-am găsit tot gol / O sală-n suflet 
și ea goală,/Cu bănci tot goale. Pare-a fi fost o școală. / O ta
blă neagră. Parcă era-ntr-un colț și-un vers / De tibișir, aproape 
șters. / Parcă și numere și parcă o formulă / Cu semnul infini
tului și-o nulă. / Aș descifra căznindu-mi ochii, poate, / Silabe de 
sentință, pe sfert, pe jumătate, / Un grai de semne mut, / Care- 
ar fi fost și s-a pierdut. / Fusese un sfîrșit ? Un început ?"

Regăsim în cuprinsul Poemelor noi modalități poetice felu
rite, psalmi și blesteme, inscripții, cîntece, tranziții de la impre
cație și sarcasm la patetic. De remarcat în același timp cîte o 
baladă și un interes special pentru versul de aspect gnomic. 
Persistă din limbajul arghezian mai vechi „vulturi" simbolici, 
traducînd ideea de elevație spirituală : astfel de vulturi „rămîn 
pe creasta șue". Se aud „vuiete line", răzbat „mfhniri" nedes
cifrabile, privirile se-nțeapă în mărăcini și scaieți, rătăcesc în 
„beznă" ori în ceață", oameni suferind de „lingoare" așteaptă 
„în lumină ștearsă, de faclă și feștilă arsă". Pe cămașa de bo- 
rangic din Bună dimineața, primăvară! sînt figurate „boance și cră
ițe și-albastre flori de ac". Psalmii, mai mult de zece (psalmi chiar 
cînd poartă expres acest titlu) continuă, între mîhnire și orgo
liu, monologul pe tema existenței sau inexistenței divinității : 
„Te-am urmărit prin stihuri, cuvinte și silabe... / încerc de-o via
ță lungă, să stăm un ceas la sfat / Și te-ai ascuns de mine de 
cum m-am arătat". Un foarte reușit psalm poate fi considerat 
poemul Harul, în care ingenuitatea și privirea lucidă nu fac de
cît să sporească îndoiala : „Mi-am cercetat uneltele cu mîna, / 
Am măsurat cu ochii și ceața și furtuna... / Dar ciutura, cînd fuge 
pe frînghje,/Am așteptat-o ani și ani să vie / Și s-a întors de 
prin adîncuri goală". Tot psalmi sînt poemele Ție și Răsvrătire, 
cu tipicul final interogativ sfîrșind în incertitudine. Variațiuni în 
spiritul blestemelor din Cuvinte potrivite, noile Blesteme de babă 
sau acelea din Dedicație reafirmă strălucit vocația cuvînului 
plastic în asociații de mare expresivitate. Să trecem însă peste 
acestea, ca și peste fragmentele din seria Florilor de mucigai, 
pentru a semnala poeme realmente noi. Pentru realizarea aces
tora, poetul își dorea „o coardă nouă la vioară", destinată să 
exprime ca în Marile tăceri mîhniri existențiale greu de transpus 
în partitură : „Voiai să uiți de tot, să uiți de toate, / Șl, încer- 
cînd, văzuși că nu se poate...". Un dualism chinuitor, o perpetuă 
balansare între material și spiritual conferă tensiune disputei 
clasice din Sufletele mele-s două. Pe coarde noi, abordează 
Arghezi al acestor ani drama morții, accentuată prin dispari
ția partenerei de cămin. Paginile cele mai vibrante din Poe
me noi sînt, în special, acelea în care tulburătoarea imagine 
a „Paraschivei de la Bunești", scurgerea timpului și spectrul 
dispariției converg într-o durere a spiritului. „Toată ziua-n drum 
mă uit / Și-aștept ziua ca să uit", ni se spune în Așteptarea. La 
baza culegerii Noaptea stă o nostalgie a unui timp lumină : 
„Vreau s-amuțească tot ce cîntă, / Flaute, naiuri, orgi și stru
ne... / Intr-un albastru fund de noapte...". Spațiile dintre vii și 
morți devin pretext de Litanii. „Mă chemi din depărtare și 
te-ascult, / N-am să te fac, pierdut-o, să mă aștepți prea mult..." 
O parafrază după Petrarca (Mi-e dor de tine) transformă amin
tirea celei moarte într-o solară cîntare a femeii, văzută ca pa
văză împotriva morții. Vechea „lăută" cîntă, aici, un cîntec de 
„copil bătrîn«, tentat să elogieze lumina.
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Cu Mircea Radu IACOBAN, director al Editurii „Junimea" despre

„EMINESCIANA" SI ALTE 
INITIATIVE EDITORIALE

— Se împlinesc, la 15 mai, 
trei ani de la lansarea primelor 
aărți editate de „Junimea". Cu 
?e sentiment priviți această ani
versare ?

— Aș spune că, acum, „Juni
mea’1 trebuie să-și propună a re
aliza ceea ce numim „saltul ca
litativ”. Ne-am înființat, exis- 
;ăm, am tipărit aproape 200 de 
âtluri, într-un tiraj total de or- 
iinul milioanelor, editorii au 
căpătat experiență, toate com
partimentele instituției s-au ro
dat, colectivul redacțional s-a 
completat și întărit — iată te
meiuri în baza cărora socot că 
„Junimea” poate și trebuie să 
>e manifeste mai decis și mai 
activ în peisajul editorial româ
nesc.

—■ V-ați propus să întreprin
deți anumite acțiuni concrete ?

— Nu se poate construi nimic 
temeinic fără o perspectivă clară 
și certă. Exceptînd (și așteptînd) 
manuscrisele ce nu pot fi, de
ocamdată, prevăzute, ne-am con
turat un plan — sau, mai e- 
xact spus, program — editorial 
pînă în anul 1980. Pentru aceas
ta, au fost organizate întîlniri 
de lucru cu colectivele principa
lelor catedre din învățământul 
superior ieșean, cu cercetătorii 
de la institutele Filialei Acade
miei R.S.R., cu Asociațiile de 
creatori, cu bibliotecarii, cu 
membrii cenaclurilor literare 
din Moldova și, evident, cu ci
titorii. Un amplu sondaj, bazat 
pe buletine adresate prin inter
mediul poștei tuturor categorii
lor de cititori, ne-a oferit infor
mații directe privind preferințe
le publicului larg. In fine, un 
grup de lucru condus de redac
torul șef al Editurii, poetul Cor- 
neliu Sturzu, a investigat în a- 
mănunțime perimetrul moșteni
rii culturale ieșene și moldove
ne, stabilind o primă listă de 

„titluri uitate”, care, după opi
nia noastră, merită a fi recoman
date atenției cititorului de as
tăzi. Pregătim pentru tipar o 
broșură intitulată „Proiecte, in
tenții, perspective”, cu ajutorul 
căreia vom pune în discuție lar
gă programul editorial al „Ju
nimii” pe anii 1974—1980, ur
mând ca, după aceasta, să ne 
punem de acord cu proiectele 
celorlalte edituri și, în fine, să 
definitivăm lista generală a ti
tlurilor, seriilor, colecțiilor.

— înțelegem, deci, că s-ar pu
tea vorbi chiar în momentul de 
față despre acest proiect-pro- 
gram. Ne-ar interesa unele de
talii.

— Incepînd cu anul 1974, „Ju
nimea” va lansa, sub îngrijirea 
criticului Mihai Drăgan, colec
ția EMINESCIANA, care-și pro
pune să cuprindă tot ce s-a scris 
de și despre Eminescu, la noi 
și pretutindeni. Intenționăm să 
contribuim astfel la constituirea 
unei imagini sistematice și quasi- 
complete a lui Eminescu, pen
tru a cărui cunoaștere s-au fă
cut pînă acum (cu excepția e- 
xegezei călinesciene și a tru
dei lui Perpesscius), eforturi to
tuși sporadice, prilejuite mai a- 
les de datele comemorative. Co
lecția va porni de la contribuți
ile fundamentale, fără a ignora 
cercetările originale de mici 
proporții, uitate prin reviste și 
volume. Evident, vor fi propu
se și interpretări noi, inedite, a- 
lături de traducerea celor mai 
importante exegeze eminesciene 
apărute peste hotare. Nu vor fi 
neglijate nici datele vieții po
etului, mergîndu-se de la cule
geri de mărturii și documente, 
pînă la romanțări de genul ace
lora semnate de Lovinescu și 
Cezar Petrescu. Primele șapte vo
lume (pe care intenționăm să le 
lansăm „pachet”) vor cuprinde 

„Poezii" (antume și postume), 
„Corespondență", G. Ibrăileanu, 
„Eminescu", Tudor Vianu, „E- 
minescu", „Luceafărul" (culege
re de studii consacrate capodo
perei eminesciene), Cezar Petres
cu, „Romanul lui Eminescu", 
Florin Tornea, „Eminescu și tea
trul. In anii viitori, în afara ope
rei poetului, colecția va publica 
volume de Eugen Lovinescu, G. 
Călinescu, A. Guillermou, C. 
Noica, Rosa del Conte, Al. An- 
driescu, I. Kojevnikov, G. Ivă- 
nescu, Mihai Drăgan, Const. 
Crișan, L. Galdi, alături de mai 
multe lucrări colective („Studii 
eminesciene”). Lista este în curs 
de definitivare ; în momentul 
de față purtăm discuții cu mem
brii catedrei „Eminescu” de la 
Universitatea București, pentru 
a include în colecția noastră și 
cercetările întreprinse de specia
liștii din Capitală, urmînd apoi 
a lua legătura cu critici și isto
rici literari din alte orașe ale 
țării. Pentru „Junimea”, colec
ția EMINESCIANA constituie, 
ca să spun astfel, o obligație de 
onoare.

— Ideea ni se pare remarca
bilă și...

Nu ne aparține. Ne-a sugerat-o 
un cititor, prin intermediul re
gistrului de impresii al Editurii 
„Junimea” la cel de al II-lea 
Salon național al cărții.

— Ce ne puteți spune despre 
ținuta grafică a cărților din co
lecția EMINESCIANA ?

— In mare, discuțiile prelimi
nare (cu întreprinderea Poligra
fică Bacău, unde am găsit o în
țelegere deosebită și entuziastă) 
sînt încheiate. Vom imprima 
toate volumele pe o hîrtie spe
cială, slab colorată și, dacă va fi 
posibil, filigranată. Fiecare nu
măr al colecției va fi tipărit în 
două variante obișnuită și bi
bliofilă. Cărțile vor fi difuzate 
și pe bază de abonament. Un 
prospect general va fi pus la 
dispoziția publicului încă din a- 
cest an.

— Intenționați să lansați și 
alte serii și colecții ?

— După trei ani, ne-am pu
tut da seama exact care sînt 
posibilitățile noastre. Ceea ce 

ne-a determinat să renunțăm la 
colecția „101 de cărți”; dezide
ratul inițial, acela de a oferi o 
selecție reprezentativă din ca
podoperele literaturii universa
le, clasice și contemporane, n-a 
putut fi servit, dintr-un motiv 
sau altul, așa cum doream și 
cum ne-am propus. Bineînțeles, 
vom continua să publicăm tra
duceri, dar fără a le înseria în- 
tr-o colecție cu un titlu atît de 
pretențios. Va fi restructurată și 
re-intitulată colecția destinată 
copiilor (întrucît intenționăm să 
venim cu cîteva interesante no
utăți de ordin tematic și grafic). 
Pentru a valorifica mai eficient 
potențialul de cercetare științi
fică în domeniul medicinei, vom 
crea seria „Noutăți în...“, ca
re va apare sub îngrijirea unui 
comitet alcătuit din reputați 
oameni de știință ce activează 
în învățămîntul superior medi
cal din Iași. Seria „Amințiri des
pre ...“ va căpăta, începînd cu 
acest an, o prezentare grafică 
unitară. Nu ne propunem să a- 
ducem vreo modificare colecți
ei de poezie „Lyra”, care, după 
opinia noastră, servește scopu
lui inițial propus.
— Ce loc ocupă moștenirea li
terară în proiectele „Junimii" ?
— Fiindcă ne aflăm la Iași, u- 
nul dintre primele locuri. în 
curînd va apare volumul I din 
„Cartea Convorbirilor Literare" ; 
retipărirea selectivă a revistei 
ieșene am eșalonat-o de-a lun
gul a cîțiva ani, ea fiind înso
țită' de „Cartea Vieții Româneș
ti”. In afara colecției EMINES
CIANA, capitolul „Valorificarea 
moștenirii literare” cuprinde 
zeci de titluri, datorate unor a- 
utori cum ar fi Iulia Hasdeu, 
D. Anghel, Costachi Conachi, 
Magda Isanos, Vasile Alecsan- 
dri, Mihail Codreanu, B. Fundo- 
ianu, G. Călinescu, G. Topîrcea- 
nu, E. Bucuța, E. Camilar, Tra
ian Chelariu, C. Stere, N.D. 
Cocea, Mircea Damian, P. Co- 
marnescu, Teodor Scorțescu, 
Ion Călugăru, Nicu Gane, Mir
cea Eliade, G. Ibrăileanu, C. 
Hogaș, Sandu Teleajen, Ionel 
Teodoreanu etc. etc. etc.
— In intervalul 1974—1980 vor 

avea loc o serie de importante 
aniversări și comemorări...

— .. .în întîmpinarea cărora, 
„Junimea” a comandat circa 25 
de lucrări, mai ales în domeniul 
social politici și beletristic. Nu
meroase cărți vor fi publicate în 
cinstea aniversării a 30 de ani 
de la insurecția armată din au
gust 1944, altele cu prilejul îm
plinirii unei jumătăți de mile
niu de la victoria lui Ștefan la 
Vaslui, cu prilejul centenarului 
războiului de independență, a 
celor 70 de ani care se vor îm
plini de la răscoala din 1907, 
etc. etc.

— V-aș ruga să încercați o 
incursiune și printre titlurile a- 
flate la capitolul „carte științi
fică".

— Contăm, în momentul de 
față, pe 172 de lucrări din toa
te domeniile. îmi este absolut 
imposibil să selectez aici un ti
tlu sau altul. V-aș putea spune 
doar că „Junimea” va tipări do
cumente și studii istorice și po
litice, lucrări de economie poli
tică, economie națională și eco
nomia ramurilor, studii din do
meniul filozofiei, sociologiei, psi
hologiei, eticii, esteticii, tratate 
cu caracter medical, juridic, en
ciclopedii și dicționare, lucrări 
de matematică, fizică, chimie, 
biologie-geografie, filologie, ling
vistică. Printr-o necesară „ri
dicare a ștachetei” exigenței e- 
ditoriale, sperăm că cele mai 
multe din aceste cărți vor prezen
ta interes atît pentru specialiști 
cît și (unele) pentru publicul 
larg.

— O întrebare foarte directă: 
care sînt satisfacțiile unui e- 
ditor ?

— Apar, în medie, două cărți 
pe săptămână cu emblema „Ju
nimii”. Vă rog să mă credeți, 
cărțile bune șl adevărate parcă 
au o răsuflare a lor, parcă în
călzesc în jur.

— Și îngrijorările editorului ?
— Au început să se strecoare 

cărți mediocre. Ba chiar, în ulti
ma vreme, într-un procentaj ce 
depășește indicele normal de 
risc. In producția unei edituri 
mici, aceste cărți sar în ochi i- 
mediat. Fiindcă mult mai repede

interviu consemnat
de Al. I. FRIDUȘ

(continuare în pag. 13)
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EXIGENTĂ SI NEGAȚIE
7 7 7

N. BARBU

Exigența criticului se fundamentează pe recunoaște
rea valorii. Dacă Maiorescu nu ar fi intuit și nu ar fi’ 
atras atenția asupra unicității lui Eminescu, după ce re
cunoscuse calitățile lui Alecsandri, dacă nu ar fi admis 
talentul lui Caragiale, ca și pe acela, diferit, al lui Crean
gă, pînă la Goga și chiar pînă la Sadoveanu, — saluta
rul său gest de îndepărtare a prozaismului și a vulga
rității din cîmpul literaturii rămînea lipsit de sens, ne
concludent și — probabil — de un ecou mult prea re
strains. înalta exigență maioresciană s-a putut astfel de
fini în funcție nu numai de ceea ce el nega, ci mai ales 
prin raportarea la valorile pe care le afirma.

Negația și afirmația reprezintă aspecte corelate, mo
mente caie se presupun reciproc în dezvăluirea unei 
concepții critice, în măsura în care o asemenea concepție 
există ca atare, deci este reală și consecventă.

Unii pot considera cu ușurință că imperativul consec
venței ar duce la pietrificare, la atitudine stagnantă, în- 
trerupînd comunicarea cu opera. Prevenind o asemenea 
obiecție de altfel destul de naivă, să ne gîndim la E. 
Lovinescu : cine l-ar putea învinui de inconsecvență, — 
chiar în revizuirile sale pe care le-a justificat chiar 

teoretic ? Dar această calitate care presupune să poți a- 
precia astăzi așa cum ai făcut-o și ieri se referă mai 
ales Ia un criteriu interior, la identitatea morală, fără 
a exclude o firească evoluție în aplicațiile la obiect. Chiar 
după ce încheiase întinsa și, chiar de el însuși socotită, 
completa sa cercetare eminesciană, G. Călinescu a con
tinuat șă mediteze asupra acestui domeniu, aprofundînd, 
reluînd formulări, găsind de fiecare dată noi unghiuri de 
valorificare și înțelegere critică. La fel — asupra lui 
Sadoveanu și mai ales asupra lui Rebreanu, la care, mult 
timp după ce apăruse Istoria literaturii adaogă un su
prem adjectiv de admirație.

întregirile de acest fel, reformulările de natură să 
modifice măcar parțial optica asupra unui scriitor, sînt 
în fond expresii ale exigenței critice, ale exigenței față 
de sine însuși, probînd contactul neîntrerupt cu universul 
respectivelor opere.

Contrazicerile flagrante, însă, exprimate sentențios, 
răsturnările spectaculoase pe care unii le încearcă, de cele 
mai multe ori fără procedare analitică și — cu deosebire 
— schimbarea criteriilor ca și a recuzitei lexicale de la 
un autor la altul, au fost totdeauna suspectabile de nesin- 
ceritate. Abia în acest caz, acea delicată și complexă co
municare spirituală pe care judecata de valoare o impli
că se dovedește întreruptă. Expresia analitică a criticii 
dispare, prin absența acelui cîmp de observație echiva
lent cu o stare interioară de un ordin aparte, o stare de 
grație — cum le place unora s-o numească. Și atunci, cu 
ce rămîne critica ? Rămîne doar intenția de a admite ori 
a respinge. Rămîn sentințele, proclamațiile, invectivele, 
rămîne suficiența dată drept „exigență”, rămîne privirea 
infatuată sau obedientă, după caz și împrejurări, îndrep
tată spre persoană, spre autor și nu spre operă. Și au
torii se-mpart ușor în două categorii : cei antipatici și 
cei simpatici. Primii sînt ori cei decedați care, ca per
soane, nu mai pot fi simpatici, ori cei care nu-s „de-ai 

noștri” și nici măcar nu dețin vreo funcție interesantă. 
Toți ceilalți sînt simpatici, deși mult mai puțini la nu
măr. Și astfel, în numele unei pretinse exigențe care nu-și 
află nicăieri punctele de reper, într-o tabelă de valori 
admisă de ei, unii „iconoclaști” mai recenți, spun, de pil
dă, că G. Călinescu e insuficient, că „o notă de superbă 
facilitate și bufonerie plutește peste întreaga sa istorie” ; 
alții — ostracizează mari scriitori care au activat și du
pă 1944 — un Camil Petrescu, un Blaga, un Sadoveanu sau 
Arghezi, cît mai departe, în epoca interbelică, spre a nu 
deranja tabloul talentelor actuale.

Argumente ? Dar cine mai stă să le caute ? Cît de 
naiv putea fi Maiorescu atunci cînd se ostenea să mai și 
demonstreze că scrierile unor autori minori ai epocii erau 
caduce, lipsite de fior, de sinceritate, ba și de logică, fi
rește, în măsura în care prozaismul, excluzînd poezia, 
presupune cel puțin coerența logică !

Să reținem totuși că Maiorescu, care era considerat 
critic de autoritate, precum a și fost, nu se mulțumea să 
enunțe negația, ci o sublinia prin analiza pe text, o ana
liză de multe ori agrementată de ironie, totul însă în mar
ginile perfectei civilități.

Dar exigența nu este echivalentă cu negația, pentru 
că ea implică și un model. In orice contestare a valorii 
este conținută subsidiar afirmarea modelului. Și aceeași 
exigență presupune, în continuare, confruntarea. modelului, 
ideal sau real, mărturisit sau nu, cu opera în discuție. 
Or, confruntarea înseamnă, în fapt, argumentarea la o- 
biect, al doilea moment al actului critic, deloc neglijabil, 
și care constă în explicitarea afirmației sau a negației. 
Mai ales negația, se cere cu mai multă grijă explicitată 
și cu o cît mai mare deferență. Pentru că, după cum 
exigența -- în numele căreia unii își permit doar șă nege 
cu o obstinare în care vor fi găsind secrete delicii. — nu 
înseamnă numai negație, nici negația nu este sinonimă cu 
denigrarea.
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ION MARIN SADOVEANU:
Scrieri, /// *j

De pe lista consacrată a romanelor importante scrise în 
deceniul al șaselea, lipsește, de obicei, Ion Sîntu de Ion Ma
rin Sadoveanu, operă care, dacă nu se ridică, în întregul ei, 
la un nivel de artă excepțional, are, totuși, merite ce nu pot 
fi ignorate. Ele țin, mai cu seamă, de caracterul de frescă 
al romanului — o frescă amplă, cuprinzătoare, în care so
cietatea românească dintre 1900 și primul război mondial e 
reconstituită cu o remarcabilă forță evocatoare și într-o vizi
une critică de o asemenea acuitate, cum puține pot fi întîl- 
nite în ansamblul epicii noastre mai noi.

Ion Sîntu e un Bildungsroman, adică romanul unei for
mații — aceea a unui intelectual născut la 1893, într-un me
diu burghez — de fapt, biografia deghizată a scriitorului în
suși. Calitatea de mărturie sinceră și lucidă, realizată în ca
drul unui proces de detașare și obiectivare față de o lume 
cu alcătuiri potrivnice unei adevărate împliniri umane — îi 
conferă scrierii o semnificație aparte, situînd-o, chiar dacă 
nu pe o treaptă valorică egală, în categoria lucrărilor de 
orientare similară, reprezentative pentru un anume moment 
din dezvoltarea literaturii române : Desculț, Bietul Ioanide.

Itinerarul spiritual al lui Ion Sîntu se desfășoară pe 
fondul evenimentelor social-istorice de la începutul veacului 
al XX-lea. Evoluția eroului e destul de liniară, fără fapte 
spectaculoase și înscrisă în limitele unui dogmatism caracte
rologic care, pe alocuri, devine jenant; dar partea prețioasă 
a romanului e dată de rotirea caleidoscopică a unor ambi
anțe diverse, fiecare impregnată de un colorit uman și so
cial distinct.

Drumul de viață al lui Ion Sîntu e plasat între două 
extremități geografice, care au, pentru el, o semnificație 
morală : Constanța, unde se află tatăl, doctorul Matei Sîntu, 
rămas credincios fibrei lui țărănești și despărțit de Amelica, 
fiica lui Iancu Urmatecu (scriitorul reia existența clanului 
familial burghez care a făcut obiectul memorabilei cărți 
anterioare, Sfîrșit de veac în București) și București, ora
șul bunicului și al mamei. Primul e locul visărilor și avîn- 
turilor generoase, al doilea — locul ce-i relevă definitiv 
decrepitudinea și cupiditatea clasei burgheze, pe care ne
potul intrepridului arhivar de odinioară o consideră, mai 
tot timpul, cu un ochi contrariat și străin. Interesul roma
nului stă, printre altele, în această desprindere treptată și 
dureroasă a vlăstarului de trunchiul pe care-1 reprezintă 
familia Urmatecilor și cei de seama lor, fenomen care îm
bracă forma unei negări implicite, lipsite de stridențe și 
convenționalisme, și care se rezolvă într-un sentiment gene
ral de inadaptabilitate și alienare. Cuvintele pe care le 
rostește tatăl, într-una din acele grave confesiuni destinate 
fiului, și în care doctorul Sîntu reia, fără să știe, o remar
că a lui Renan, înseamnă capătul unei puternice crize mo
rale, trăite, în final, de tînărul Ion: „...întotdeauna am avut 
impresia că sînt chiriașul lumii... Ăsta e adevărul ! Dar 
numai chiriaș..." (p. 542).

Aria umană a romanului e de o extensiune și varietate 
impresionante; titlul proiectatei trilogii, Lume, demonstrea
ză cum romancierul însuși era fascinat de această desfășu
rare panoramică de personaje, pe care le-a înregistrat me
moria eroului său. De la Paraschiva, Berta von Grodde, ba
ronul Barbu B. Barbu, Iancu State Ciuboțel, Manea Stra- 
palea, Ewunia — ca să ne referim la cîteva din cercul 
existenței imediate a lui Ion Sîntu — și pînă la Henri-Eugen 
Crihan, Bazil Poroineanu, Costache Lămotescu, stîlpi ai eli
tei corupte și depravate a vremii, iată tot atîtea pretexte ale 
cunoașterii morale și sociale pe care o realizează Ion Sîntu, 
etape care marchează alcătuirea propriei ființe interioare și 
relațiile ei cu spațiul înconjurător.

Roman de structură balzaciană, căreia educația culturală 
de esență germană a autorului îi adaugă sugestii din Goethe 
și Thomas Mann, Ion Sîntu își întemeiază construcția pe trei 
momente istorice, particularizate într-o serie de destine sem
nificative : sfîrșitul de veac XIX, cu luxura și aparențele 
lui senine, prima decadă a secolului următor, zguduită de 
răscoalele țărănești, și, în sfîrșit, preparativele și declan
șarea celui dintîi război mondial, cu intrarea României în 
conflagrație.

Dacă interpretarea unor fapte de istorie suferă de o anu
me incertitudine, imprecizie, ca și de influența unor teze 
conjuncturaliste, dacă firul principal al narațiunii, privind 
dezvoltarea sufletească a personajului titular, își _ întrerupe 
curgerea liberă, datorită unor procedări forțate, didacticiste, 
sectorul în care Ion Marin Sadoveanu excelează este acela 
care vine în continuitate cu preocupările din Sfîrșit de veac 
în București : studiul social aplicat vieții păturii dominante, 
tribulațiile economice și politice din sînul acestei grupări, 
operațiile tranzacționiste de tot felul, analiza resorturilor în
seși ale puterii ce guvernează treburile obștești.

însuflețind documentul de epocă prin verva și pasiunea 
rememoratoare a eroului său, autorul a creat o operă care ar 
merita, în urma unei valorificări critice amănunțite, un loo 
mai demn în ansamblul prozei românești de azi.

I. SÎRBU
*) Text ales, stabilit, note, variante de I. Oprișan. Ed. 

Minerva, 1973.

Ion GINJU : „Liane"

ersistă încă ideea că rea- 
>/ lismul ar însemna adec- 

g varea imaginii artistice la 
realitatea concretă. O ase

menea înțelegere simplistă a 
problemei poate avea o serie în
treagă de consecințe asupra a- 
precierii valorilor, cit și asupra 
practicii artistice înseși. In pri
mul rînd, arta modernă ar fi 
amendabilă în numele realismu
lui, întrucît nu respectă princi
piul adecvării. Apoi arta ar ră- 
mîne permanent aceeași pentru 
că scriitorilor nu li s-ar permi
te să părăsească tiparele presta
bilite, în vreme ce criticii ar 
consulta dicționarele care consa
cră un anume tip de realism și 
ar deveni polemici atunci cînd 
li s-ar părea că termenul „a- 
decvare" trebuie „repus în drep
turi".

Dar ce înseamnă în definitiv 
adecvare ? Modul în care reali
tatea concretă este reprezenta
tă sau reprodusă ? Credem că 
în funcție de acceptarea unuia 
sau altuia din cei doi termeni 
se pot aduce lămuriri nu nu
mai în legătură cu realismul 
dar și cu alte noțiuni cum ar 
fi mimesisul, frumosul, funcția, 
conținutul, forma etc., despre 
care orice știutor de tratate de 
estetică se crede chemat să le 
explice odată pentru totdeauna 
dar care, dacă are puțină înțe
lepciune, se vede nevoit să în
cheie asemenea lui Socrate din 
Hippias Major al lui Platon : 
„Sînt tare grele cele frumoase".

Dacă prin adecvarea imaginii 
la realitatea concretă înțelegem 
reprezentarea naturalului pe 
planul ficțiunii înseamnă că a- 
cordăm credit subiectivității 
creatoare. Autorul își permite 
libertăți de invenție îngăduite 
de convenția artistică și în a- 
cest caz nu mai avem convin
gerea că imaginea realizată este 
adecvată, fie că ne gîndim la 
Stendhal sau la Rebreanu. Mo
delele create îi aparțin în ex
clusivitate și nu mai pot fi 
confundate cu cele din realita
tea concretă. Ideea că ele con
curează starea civilă trebuie în
țeleasă metaforic și nu efectiv, 
fiind vorba de funcția lor eti- 
co-estetică și filosofică, de sem
nificații umane mai largi. Dacă 
ar fi simple duplicate ale rea
lului nu ne-am putea imagina 
forța lor modelatoare. Ar fi 
absurd să se creadă că din mo
ment ce Rebreanu a pornit de 
la documente autentice în ela
borarea romanelor sociale, Ion 
și Răscoala, s-a lăsat copleșit 
de realitatea concretă. Din con
tra, el o forțează adică selec
tează, comprimă, corectează, in
ventând în ultima analiză o 
materie nouă, suplă, transparen
tă. Dacă am transcrie limba
jul artelor plastice personajele 
din Ion ori Răscoala, am spu
ne că Rebreanu cultivă arta 
figurativă. De aici posibilitatea 
obținerii unor termeni de refe
rință și a unor concluzii pri
pite : arta figurativă (bazată pe 
veridicitatea reprezentărilor) es
te realistă, în schimb cea non
figurativă nu poate obține acest 
atribut deoarece nu putem re
cunoaște caracterele imaginilor. 
Evident, o asemenea împărțire 
schematică și atât de tranșantă 
nu poate fi acceptată. Artistul 
care cultivă nonfigurativul, deci 
principiul neadecvării, „forțea
ză" și el realitatea concretă pen
tru plăsmuirea formelor sale. 
Dar în vreme ce unul o face cu 
intenția tipizării, celălalt stră
bate de asemenea la esențe, dar 
cu riscul înlăturării elemente
lor individualizatoare. In ambe
le cazuri însă se pornește de la 
datele naturalului ceea ce este 
foarte important. Din acest 
moment nu mai putem stabili 
cu exactitate întinderea sferei 
noțiunii de realism, (desigur, cu 
referință nu la curentul în sine, 
ci la procedeul mai larg de re
prezentare). Cel mult putem 
vorbi de două moduri de trans
figurare a realității concrete pe 
planul artei sau de angajarea 
mai mult sau mai puțin afișată 
în zonele cotidianului și atâta 
tot. Utilizarea unor termeni ca 
veridic, posibil, tipic trebuie fă
cută cu prudență pentru că ei 
definesc calitatea unui tip de

discuții

DESPRE 
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reprezentare dar nu epuizează 
întreaga sferă a realismului în 
artă. Ce este, de pildă, veridic 
și chiar posibil în basm ? Și cu 
toate acestea noi vorbim ade
sea de „realismul basmului". 
Sau, ca să continuăm exemple
le, ce este adecvat (și la ce ?) 
în Coloana infinitului ori în Pa
sărea măiastră ? Rezultă că pu
tem vorbi de un tip de invenție 
determinat de caracterul repre
zentării, adică veridic, tipic, 
posibil și de altul în care ac
centul cade pe simbolizarea u- 
nei atitudini general umane, 
zborul, sărutul, germinația, vic
toria binelui etc. Faptul nu tre
buie absolutizat dar nici nu cre
dem că e bine să se susțină 
fără nici o urmă de îndoială 
că arta figurativă concepută în 
perspectiva tipicului, posibilului 
și veridicului (căci există și o 
artă figurativă dar „absurdă" în 
basme sau în proza fantastică 
modernă, de exemplu), ar fi re
alistă iar cealaltă, nonfigurativă 
și neveridică, din contra, anti- 
realistă. Cele două tipuri de in
venție se diferențiază din punc
tul de vedere al organizării 
formale, în schimb se solidari
zează datorită mesajului comun. 
De aceea considerăm că realis
mul în artă poate avea o ac
cepțiune mult mai largă decît 
se crede de obicei și că ar tre
bui să ne ferim de clasificările 
simplificatoare. Nu pledăm ne
apărat pentru arta nonfigurativă. 
Dar cine susține că aceasta (ne 
referim la capodopere, nu la re
buturi), datorită tendinței de co
dificare este pe de o parte o 
gratuitate și un experiment iar 
pe de alta se sustrage realului 
face afirmații riscante. Creația 
folclorică este prin excelență o 
artă a esențializării și a stiliză
rii și cu toate acestea nu s-au 
născut îndoieli în legătură cu 
funcția ei majoră în viața colec
tivităților arhaice. In orice caz, 
realismul în artă ar trebui să 
ne ducă cu gîndul la modul de 
reprezentare a realității concre
te și nu la reproducerea aces
teia. Cine folosește pentru defi
nire cuvîntul „adecvare" are în 
vedere, conștient ori nu, al doi
lea termen, adică reproducere 
cu sensul de copie fidelă. Pro- 
cedînd astfel se găsește în afara 
discuției despre realism în spe
cial și a problemelor artei în 
general.

In discuțiile despre realism, 
criticii încrezători în definițiile 
culese din tratate și dicționare 
mai invocă termenul de mime
sis. Există chiar tendința de a 
echivala cuvîntul realism cu a- 
cela de mimesis, susținîndu-se 
că cine îl neagă pe unul îl nea
gă și pe celălalt în mod auto
mat. Nu-i de mirare că nici de 
data aceasta nu disociază bine 
lucrurile, mai ales că mimesisul 
privește mijlocul și nu scopul, 
„calea" pe care se ajunge, dar 

nu opera însăși. A invoca moti
vul că și vechii greci acordau 
mimesisului o accepțiune mai 
largă ni se pare o dublă eroa
re, întâi privind realitatea isto
rică și apoi de metodă. Adevă
rul este că la greci părerile 
despre mimesis erau împărțite, 
cum sînt de altfel și astăzi. 
Cînd Aristotel formula teoria po
sibilului polemiza în mod ta
cit cu Platon, așa cum face mai 
peste tot în Poetica sa. Auto
rul pleda pentru reprezentare și 
invenție, în timp ce elevul lui 
Socrate nu avea încredere în re
prezentarea în artă, aceasta fiind, 
cum se știe, cel mult o copie palidă 
și neînsemnată a „realității", de 
fapt a lumii ideilor. Pentru Ho
mer avea cuvinte aspre întrucît 
și-a permis să imite vorbirea 
unui oștean, a unui preot sau 
corăbier, fără a fi el însuși oș
tean, preot, corăbier. De aceea 
Iliada cuprinde numeroase pa
saje false din punctul de vede
re al adevărului, după părerea 
lui Platon, cu alte cuvinte copii 
palide, adică infidele, inadecva
te. De altfel termenul mimesis 
a fost tradus la noi din textele 
clasice grecești prin acela de 
imitație și așa a pătruns în con
știința publicului, deși era de 
preferat accepțiunea dată de A-4. 
ristotel, mult mai apropiată de 
cea modernă.

Ni se pare limpede că cine 
folosește termenul „adecvare" e- 
chivalează mimesisul cu imitația 
iar realismul cu copia fidelă. 
Omului însă nu-i este proprie 
imitația, ci creația. El poate in
venta forme noi după modelul 
naturii sau după modele proprii, 
inexistente în mediul înconju
rător. Un exemplu clasic a fost 
evidențiat de Engels. Omul a do
rit să realizeze deplasarea rapi
dă în spațiu și astfel a inventat 
roata, a cărei formă este ine
dită. Arhitectura este arta care 
nu-și caută modele în natură, 
dovedindu-se cu toate acestea o 
formă utilă omului social.

Din punct de vedere metodo
logic, pare deficitară citarea ex
clusivă a autorilor de altădată 
pentru lămurirea problemelor 
artei contemporane. Desigur, pot 
fi instructivi dar atunci cînd 
sînt interpretați eronat efortul 
nu are nici un sens, chiar dacă 
nu lipsesc bunele intenții. Tri
miterile la Aristotel ori la 
Stendhal sînt utile pentru înțe
legerea teoriilor despre mimesis 
și persistența lor în timpurile 
mai noi sau pentru cunoașterea 
părerilor despre realism din pe
rioada clasică, adică din secolul 
al XIX-lea. De atunci însă s-au 
produs schimbări evidente pînă 
și în cadrul acestui mod de re
prezentare pe care noi îl nu
mim îndeobște realism. Să rea-, 
bilităm mimesisul, realismul ? 
Foarte bine, dar să-i lăsăm pe 
artiști s-o facă. Criticii au dato
ria să procedeze inductiv, adi
că de la analiza creației la ge
neralizări și nu invers. Dacă re
alitatea artistică nouă se justifi
că din punctul de vedere al 
funcțiilor sale, dar nu se mai 
încadrează cuminte în cutare , 
formulă memorată cu conștiin
ciozitate din dicționare sîntern 
datori să-l lăsăm pe Stendhal 
în pace și să explicăm noi în
șine, în măsura în care este po
sibil, asemenea mutații de pers 
pectivă. In cel mai rău caz, ne 
vom convinge din nou că e mai 
ușor să explici ceea ce nu este 
realism în creația contempora
nă, decît să formulezi o defini
ție general-valabilă, tocmai da
torită contradicției dintre carac
terul etern, „în marș", înnoitor 
al artei și caracterul limitat, 
înghețat, al definițiilor din tra
tate, destinate să constate doar 
fenomene deja petrecute. De a- 
ceea dacă, pornind de la crea
ția contemporană sau alte peri
oade, ne formăm convingerea 
că prin realism nu înțelegem 
adecvarea imaginii, copierea 
servilă a realității concrete, a- 
ceasta nu înseamnă că spunem 
lucruri total inedite. In schimb, 
ne-am desolidarizat încă o dată 
de procedeele criticii deductive, 
fapt stimulator, sperăm, pen
tru practica artistică.



Dimitrie Cantemir este cel mai eru
dit cărturar al literaturii noastre vechi. 
Prin aproape fiecare scriere a sa a des
chis un drum, nou, în istoria culturii româ
nești, fiind în aceeași măsură filozof, 
istoric, geograf, etnograf și muzician de 

f prestigiu. Cu el, numele de român a 
trecut granițele țării căreia aparținea.

Tinerețea lui Dimitrie Cantemir se 
petrece sub semnul unor variate ex
periențe culturale. Este mai întîi uce
nicul lui Ieremia Cacavelas, retor poli
glot, grec cu studii în Germania, care 
i-a descoperit frumusețile culturii antice 
și l-a inițiat în tainele teologiei, disci
plină de bază a studiilor timpului. In 
același timp, l-a. orientat și în ideile 
umanismului occidental, pe care le cu
noscuse el însuși ca elev al elenistului 
german Olearius.

Trimis la Constantinopol ca ostatec al 
tatălui său, D. Cantemir a folosit șe
derea aici, pentru studiu. Marea capi
tală a imperiului otoman avea privile
giul de a fi locul de întîlnire al ideilor 
înaintate ale apusului cu acelea ale o- 
rientului care trăia din tradițiile trecu
tului. Spiritualitatea- 'capitalei era lu
minată de Academia grecească a Patri
arhiei. In această prestigioasă instituție 
se înfrunta spiritul tradițional al bise
ricii ortodoxe cu cel al filozofiei neo- 
aristotelice al Padovei cu care era r 
legătură această) instituție. In Academia 
grecească de aici, ucenicii făceau cunoș
tință cu comorile vechii culturi clasice 
în limbile respective, .studiau teologia 
precum și discipline ca : matematica, as
tronomia, anatomia, geografia ș.a. Ră- 
mînînd în Constantinopol peste 20 de! 
ani, aici și-a însușit pe lîngă cultura 
europeană și pe aceea a orientului în- 
vățînd limbile: turcă, arabă și persană. 
Prin ele a cunoscut nu numai produc
țiile culte, dai- și creația populară de
venind cel mai mare orientalist al vre
mii.

La Constantinopol. locul de întîlnire 
al. occidentului cu orientul, D. Cante
mir a cunoscut lumea diplomaților. Aici 
era ambasadorul lui Ludovic al XIV-lea 
al Franței, al Olandei, al Rusiei ș.a. Prin 
ei, D. Cantemir se familiarizează cu at
mosfera culturală din țările respective. 
Mai tîrziu, cînd va începe să scrie, sem
nul acestei influențe culturale îl consti
tuie folosirea limbii latine, limba ope
relor științifice din occident.

Cu o asemenea cultură, D. Cantemir 
este personalitatea cea mai complexă a 
vechii noastre culturi și deschizătorul se
riei de enciclopediști români. Contempo-

aniversarea unui mare umanist: 

DIMITRIE CANTEMIR
ran cu Leibnitz, Montesquieu, Voltaire, 
Cantemir este în ■ bună vecinătate spiri
tuală cu ei- In toate direcțiile reprezen
tate de scrierile sale, este un înnoitor, un 
deschizător de drumuri.

Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu 
lumea sau Giudețul sufletului cu trupul, 
tipărită la lași, în 1698, în grecește și ro
mânește, prima carte a învățatului prin
cipe era o replică dată intelectualității 
muntene de la cuutea Cantacuzinilor și 
a lui Brîncoveanu. In același timp ea a- 
rată voința de a se afirma în fața cercu
rilor politice și culturale europene cu 
care se cunoscuse la Constantinopol. Di
vanul a însemnat pentru Cantemir nu 
atît „o judecată", în sensul cuvîntului 
grecesc critirion, cît o „culegere", o „an
tologie", un „florilegiu" de sentințe din- 
tr-o serie de opere care dezvoltau tema 
atît de răspîndită în literaturile me
dievale europene a „disputei dintre su
flet și corp". Cei care s-au ocupat de) 
modelele și izvoarele acestei scrieri (P. 
P. Panaitescu, Dan Bădărău, Virgil Cân- 
dea ș.a.) au indicat unele scrieri apro
piate de aceasta, dar concluzia ieșită din 
comparația dintre ele este că Divanul 
lui D. Cantemir face parte din genul 
„disputelor dintre suflet și trup", fără a 
se găsi dependența de vreuna din scrie
rile indicate ca asemănătoare cu ea. în
vățatul principe moldovean nu-și funda
mentează concluziile numai pe învăță
tura bisericii, ci aduce în discuție și 
textele filozofilor antichității, a căror 
morală se apropia de cea teologică. Pe 
de altă parte, cartea pune problema ra
portului om-univers, suflet-corp, rezol- 
vînd-o pe o bază largă, din care nu lip
sesc considerații umaniste. In dialogul 
Lumea—înțeleptul cea din urmă lămu
rește încetul cu încetul pe prima asupra 
deșertăciunii ce se ascunde în tot ce iu
bește aceasta. Pozițiile celor două per
sonaje nu sînt însă ireductibile, căci 
prin unele sentințe înțeleptul acceptă și 
unele bucurii aici pe pămînt, trăind însă 
viața în conformitate cu principiile eti
cii creștine. Divanul lui D. Cantemir ră- 
mîne o carte de reflecții adînci asupra 
problemelor fundamentale ale vieții. Si
tuată în vreme, ea este pe linia poemu
lui în versuri al lui Miron Costin Viața 
lumii depășind-o pe aceasta prin adîn- 
cime. Nici o carte scrisă în acel timp, 
din aria pe care o reprezintă, n-o poate 
înfrunta.

Imaginea științei sacre care nu se poa
te zugrăvi (Metafizica) ca și Logica sînt, 
de asemenea, opere de tinerețe. Despre 
prima dintre ele, Lucian Blaga afirma: 
„Metafizica ne impresionează prin sigu
ranța cu care autorul folosește noțiunile 
metafizicii și îndrăzneala cu care atacă 
cele mai abstracte probleme" (Isvoade, 
p. 148). In tezele fundamentale, ambele 
lucrări sînt puternic influențate de gîn- 
direa teologică a vremii și de mediile în 
care s-a format Cantemir.

Originalitatea personalității lui Dimi
trie Cantemir se vede însă în lucrările 
alcătuite mai tîrziu, opere care apar
țin muzicologiei, literaturii. geografiei, 
istoriei și etnografiei. Aceste scrieri ne 
pun în fața unui umanist, a unui spirit 
universal „care și-a propus să îmbrăți

șeze întregul cîmp al cunoștințelor o- 
menești și anume domeniul științelor des
pre om" (P. Vaida, D. Cantemir și uma
nismul p. 22).

Istoria ieroglifică — scrisă în limba 
română — este una din cele mai ori
ginale opere din literatura română. Din 
ea transpare protestul autorului împotri
va lăcomiei imperiului otoman, a exploa
tării boierimii din ambele țări românești 
și a lipsei de patriotism a acesteia. Și 
ca revers al medaliei, aici este oglindită 
simpatia lui D. Cantemir față de masele 
largi ale țărănimii impilate de alte pă
turi sociale. Se știe că în a doua sa dom
nie a urmărit înfrînarea poftelor del 
îmbogățire a marii boierimi pe seama 
statului și a poporului, refacerea stării 
materiale a locuitorilor Moldovei : fie 
oameni liberi, fie mazili, răzeși, fie ță
rani vecini. Istoria ieroglifică reflectă pe 
de altă parte amărăciunile și decepțiile 
unui spirit superior în raporturile lui cu 
realitățile sociale, politice ale timpului. 
Pe deasupra lumii incifrate în simboluri, 
lucrarea îneîntă prin fantasticul care se 
degajă din această atmosferă atît de vie, 
atît de reală. In prima parte a lucrării 
stilul este greoi. Armele variate folosite 
de dușmani pentru pieirea „Inorogului", 
răspunsul acestuia cu reflecții filozofice, 
cu torente de epitete izvorînd dintr-o 
fantezie bogată, îngreuiază înțelegerea 
cărții, acțiunea trenează. Spre sfîrșitul lu
crării, cînd situația devine favorabilă lui 
Cantemir, rivalii săi sub măști variate 
rămîn niște odioase animale cu caractere 
care zdrobesc pe cei ce sînt în dosul lor. 
Aici, stilul se limpezește, cititorul nu 
mai are nevoie să vadă corespondenții 
alegorici, căci acțiunea este clară, mer- 
gînd în cursul normal al faptelor vieții: 
răul este strivit de bine.

Tot o carte legată de realitățile na
ționale este și Descrierea Moldovei, al
cătuită în limba latină, la cererea Aca
demiei de științe din Berlin. Rămasă în 
manuscris la moartea autorului, a fost 
tipărită pentru întîia oară în 1769 în 
limba germană, iar în limba română în 
1825. Este o lucrare originală prin con
cepția ei. In prezentarea monografică a 
țării peste care domnise, D. Cantemir se 
oprește în partea întîi asupra datelor de 
geografie fizică și economică; în partea 
a doua se ocupă de istoria Moldovei, de 
obiceiurile moldovenilor în diferite mo
mente ale vieții, de mitologia lor. Sînt 
interesante apoi datele despre organiza
rea țării, despre instituțiile ei. In par
tea a treia se ocupă de viața culturală 
a Moldovei și de caracteristicile graiului 
locuitorilor țării. Unele date referitoare 
la un trecut mai îndepărtat au fost rec
tificate de istoriografia nouă. Erorile se 
datoresc condițiilor în care s-a alcătuit 
lucrarea și în special lipsei izvoarelor 
pe care nu le putea avea la îndemînă 
pentru o lucrare așa de personală. Des
crierea Moldovei rămîne totuși lucrarea 
cu cele mai multe date valabile pînă 
azi din întreaga operă a autorului ei.

Faima de orientalist, pentru care nu
mele său a circulat cu autoritate în ță
rile de veche cultură, i-a creat-o Istoria 
creșterii și descreșterii imperiului oto
man. A fost scrisă în limba latină și tra
dusă în limba engleză (1734), în limba

I. D. LĂUDAT

franceză (1743), în germană (1745). In 
limba română a apărut în 1876. S-a spus 
despre operele istoriografice că se în
vechesc și ies din uz repede. Cartea lui 
D. Cantemir, mai puțin informată decît 
a lui Hammer, Zinkeisen și Iorga rămîne 
totuși în atenția oricărui cercetător al 
subiectului respectiv prin ceea ce lipseș
te acestora : relațiile despre starea cultu
rală, viața intimă, amintirile personale. 
Relatarea vie a bătăliei de la Stănilești, 
la care a participat cu tot elanul autorul 
cărții, încununează seria memoriilor din 
partea a doua a ei. Față de Istoria prea 
puternicilor împărați otomani" a lui Ie- 
năchiță Văcărescu, în care superioritatea 
turcească este privită cu evlavie de rob, 
prin aceea a lui Cantemir circulă suflul 
patriotismului.

Cea mai însemnată lucrare de istorie 
a lui D .Cantemir prin concepție și me
todă de lucru este Hronicul vechimii ro- 
mano-moldo-vlahilor, lucrare care impre
sionează și azi prin mulțimea izvoarelor 
citate, prin îndrăzneala concepției, prin 
criteriile puse la baza ei, rămase vala
bile și în istoria modernă. Varianta pri
mă a acestei monumentale opere istorice 
este Historia moldo-vlachica alcătuită în 
limba latină la cererea aceleiași presti
gioase instituții berlineze. După ce a ter- 
mlnat-o s-a gîndit s-o amplifice în lim
ba română pentru a fi cunoscută și de 
moldovenii săi. Alcătuindu-și scrierea, la 
cererea Academiei germane, D. Cantemir 
era urmărit de cîteva idei. Mai întîi 
voia să arate oamenilor de știință ai 
vremii originea poporului de la gurile 
Dunării, moștenitor direct al gloriosului! 
popor român. Și în al doilea rînd, de- 
monstrînd romanitatea și continuitatea 
românilor în locurile unde odinioară au 
venit coloniștii romani, D. Cantemir vo
ia să atragă atenția Europei asupra 
soartei tragice pe care o avea acest 
popor cu înaintași așa de prestigioși. 
Hronicul este o scriere cu implicații a- 
dînci în istoria culturii noastre prin i- 
deile pe care le conține, chiar dacă ri
nele dintre ele s-au dovedit mai tîrziu 
exagerate. Ideea continuității elementu
lui romanic în Dacia, ca și a romani- 
nității noastre au fost preluate de Școa
la Ardeleană și Ie-a pus în slujba cau
zei românilor ardeleni. Aceste idei consti
tuie baza istoriei noastre și sînt legate 
strîns de unitatea etnică a românilor de 
pe toate teritoriile unde se găsesc. Ur
mărind să cîștige interesul Europei pen
tru români, D. Cantemir atrage atenția 
asupra poziției strategice a statelor româ
nești de adevărată poartă a orientului. 
Prin sacrificiile făcute de statele româ
nești s-a asigurat liniștea Europei mij
locii și occidentale. Ridicarea statelor ro
mânești în rîndul popoarelor libere, ar 
însemna o mai mare siguranță a Euro
pei și o răsplată binemeritată făcută a- 
cestui popor.

Fiecare dintre scrierile alcătuite de D. 
Cantemir își are mesajul ei. Multe din 
ele au apărut aproape pe loc gol, deve
nind deschizătoare de drumuri. Prin ele, 
D. Cantemir a ridicat vertiginos o treap
tă înaltă în cultura noastră. Europa cultă 
a timpului le-a receptat și prețuit la ni
velul exigențelor culturii ei. Prin ele, 
numele de român a dobîndit o prețuire 
deosebită.

CONSTANTIN PRICOP
★

eu plîng iubito 
dintre strămoși ultimul 
n-a încăput în mormîntul 
sîngelui tău, ca un greier, 
înspre apus păsările sînt tot mai palide 
tu mă-nconjori 
singurătatea are tristețea ta 
și-o ploaie de aur 
mi-a îmbolnăvit inima.
eu plîng iubito
tu și iubiții tăi peste ani 
veți pîngări liniștea stelei 
sau veți zbura cu aripi bolnave 
prin somnul aducător de noroc.

♦

... sau în verdele jocului pierdut 
iubita mea ca un frate 

pentru căile rătăcitoare ale mării, 
și-n carnea aspră a vinului 
o zi cuprinzătoare cît un suspin 
atîtea zile de mers 
dincolo de chipul tău 
cîmpurile uscate ale letopisețului 
nuferii carnivori își mistuie destinul 
și-o tristețe de aștri 
plutește in oase.
în ceața sîngelui oșteni străini 
iți aruncă chipurile în luptă 
și stelele cad pe rînd 
una în ochii alteia
subțiind lumea spre regatul 
nevăzut al fluturilor.

*
ca o ceață ochiul meu 
deasupra mărilor : 
îmbrăcînd pielea tremurătoare 
a stelelor,
iată iubita mea cum ar fi 
trebuit să începem ;
dar nopțile obosite în peștera 
clopotului,

dar nopțile ...
și, iubito, sălbatecă in ținutul 
florilor,

cind te ating, tot mai palid
inima mea
în mijlocul lacului 
se-ncumetă ca o plantă ....

¥

în mijlocul unei păduri de obișnuințe, 
și luna, o, ghemul nehotăririlor, 
te cheamă.
și slabe speranțe printre arbori, 
slabe
ca licuricii.
poate cîntecul ei iți va 
auzi sîngele tăcînd în trup, 
tăcută clepsidră, 
sau poate pasărea pereche 
va acoperi pămintul cu gind de taină 
sau poate eu voi afla
în sfirșit
tainicul prizonier subțiind tainițele 
subțiindu-mi sufletul.



București

MITICĂ POPESCU
lie Camil PETRESCU

La Teatrul „Ion Vasilescu" am 
văzut Mitică Popescu de Camil 
Petrescu. într-adins nu am evitat 
aici repetarea sufixului atît de 
specific patronimicelor românești; 
rezonanța lui sugerează in plus 
frecvența socială a unui prototip 
echivalent cu omul obișnuit, în 
sensul cel mai bun al cuvîntului, 
exponent al mulțimii anonime, al 
celor simpli, corecți, un pic senti
mentali, însă devotați și modești, 
pe ai căror umeri se sprijină un 
întreg edificiu al relațiilor inter- 
umane, caracteristice, la un mo
ment dat, unei părți a societății 
românești. Se poate vorbi de con
densarea, în această piesă, a unor 
fine observații de psihologie so
cială, așa cum autorul a realizat 
și în atîtea alte lucrări, la diver
se niveluri ale realității.

S-a spus că Mitică al lui Camil 
Petrescu ar constitui o replică a 
personajului caragialian cu ace
lași nume, și acela băiat bun“, 
dar „poltron" versatil, interesat, 
egoist etc. S-ar putea ca afirma
ția să fie exactă, autorul lui Dan
ton dovedindu-se și un consecvent 
admirator al lui Caragiale, a că
rui artă și a cărui faună morală 
a disecat-o cu luciditate. Dar nu 
cred că numai motivul literar ca 
atare l-a îndemnat pe autorul lui 
Mitică Popescu să abordeze acest: 
personaj, dîndu-i o altă coloratu
ră. Decantarea propriei observații 
asupra realității românești în ca
re a urmărit însă esențialitatea u- 
mană, nu poate fi neglijată nici 
aici, după cum nu poate fi contes
tată nici în celelalte lucrări ale 
sale. Există și în această piesă re
sorturi de conștiință care sînt ase
mănătoare cu cele ale atîtor per
sonaje însetate de absolut din o- 
pera celui care a scris Jocul iele
lor sau romanul Patul lui Procust. 
Faptul că avem de-a face cu o 
comedie nu trebuie să ne deru
teze: autorul a manifestat o acută 
curiozitate a sondajului la toate

Cluj

SUBIECTUL ERA TRANDAFIRII
de F. GILROY

Includerea în repertoriul unei sta
giuni, destul de frămîntate, a pri
mei scene transilvane a piesei lui 
Frank Gilroy, Subiectul era tranda
firii, ni se pare un cert „act de 
cultură" — nu numai fiindcă ea se 
prezintă împodobită cu laurii a trei 
prestigioase premii literare ameri
cane, ci pentru că ridică o proble
mă deosebit de acută, aceea a fa
miliei, și o rezolvă în spiritul unui 
profund umanism de concepție prin 
intermediul unei construcții drama
tice excelente, atît sub raportul ne
prevăzutului acțiunii, cît și a difi
cultăților, stimulatoare, presupuse 
de reducerea distribuției la trei per
sonaje. Asemenea premize cuprind 
în sine posibilități aproape infinite 
de demonstrații artistice, privind 
toate compartimentele ce alcătuiesc 
un spectacol, valorificînd din plin 
potențele calitative ale unui colec
tiv. în bună măsură, ultima premie
ră a izbutit să impună încă o da
tă publicului cartea nobilă de vi
zită a Naționalului clujean, dar și 
să dezvăluie, pregnant, (moneda are 
întotdeauna două fețe...) carențele 
care încă îl grevează intim. Am do
ri ca ambele „fețe" să fie înțelese 
în sensul unui omagiu sincer pe 
care-l aducem, implicit, noii direc
țiuni : știe foarte bine ce are de 
făcut (pentru public), cît poate fa
ce la un înalt nivel (certitudini asu
pra actorilor și scenografiei) și nu 
se ferește să „spună" deschis ce 
mai are neapărat de făcut (regia).

„Lectura" piesei se poate efectua, 
în principiu, din mai multe perspec
tive : toate converg, însă, spre ace
lași mesaj și oferă teren pentru 
mari desfășurări de tehnică tea
trală, vizînd, alternativ, comparti
mentele despre care vorbeam, res
pectiv localizarea lor în relieful 
spectacolului. Opțiunea, nu e nici

nivelele, și repudia orice prejude
cată snobă în ceea ce privește 
mediul de viață din care-și re
cruta eroii. în orice caz, această 
ipoteză exegetică merită atenție, 
altfel piesa rămîne o apariție stin„ 
gheră în opera scriitorului care 
prezintă o indiscutabilă unitate 
sub latura aspirațiilor pe care 
le surprinde. Mitică al lui Ca
mil Petrescu poate fi curajos fă
ră emfază, mîndru fără a-și răpi 
bucuria sincerității și a caldei 
prietenii, generos — maseîndu-și 
de fapt renunțarea. E o esență de 
umanitate, ca o rază venită de 
sus, luminînd și modestele flori 
sălbatice dintr-un adine de pră
pastie. Și dacă împrejurările de 
viață și cercul de preocupări in 
care-l aflăm pe Mitică Popescu 
nu mai este actual, calitățile sale 
morale rămîn exemplare, definind 
o prezență umană pe care ne-o 
putem imagina in orice moment.

Am urmărit multe spectacole cu 
această piesă (ni-l amintim bine 
și pe Miluță Gheorghiu în rolul 
protagonist) și-mi dau seama căi 
intriga este tributară unor locuri 
și unei epoci cînd se putea vorbi 
de bancă particulară, de „patroa
nă", afaceri etc. De aici, poate, 
tentația regizorilor mai recenți tie 
a considera această lucrare a lui 
Camil Petrescu ieșită din peri
metrul dramaturgiei aceluiași au
tor, și de a o trata ca pe o operă 
„realist-critică". Calea aceasta e 
posibilă, dar ea înăbușe întrucît- 
va semnificația camilpetresciană 
a personajului. Este linia pe care 
a adoptat-o și Olimpia Arghir, 
semnatara regiei de la Teatrul 
„Ion Vasilescu" și scenograful Se
ver Frențiu. Impresia de sordid, 
prin accente prea susținute în de
cor și costumație, prin asimilarea 
personajelor secundare modului 
prea comun de a trata scenic 
funcționari automatizați și — mai 
ales — așazisa „lume mare" nu 
este de natură să servească ideea

un secret, aparține regiei. Iată so
luția adoptată de Eugen Mercus (de 
la Teatrul de Stat din Brașov) : se 
merge destul de mult pe un pito
resc al „modului de viață ameri
can" — iar cui 1 se va părea o so
luție cam comodă, îi vom mai spu
ne și că, în aceste condiții, semni
ficația simbolică a piesei, mai ales 
în modul cum a fost îndrumată in
terpretarea actoricească, este destul 
de șovăielnic pusă în evidență. Să 
ne înțelegem : o piesă care poartă 
un titlu metaforic atît de apăsat, 
implică, mai ales sub pana unui 
mare scriitor, ipoteza tratării meta
forice a tuturor elementelor ei. Fi
rește, e vorba despre o mamă, un 
tată, un fiu ; ce nu ne-a apărut 
suficient de clar, mărturisim, nici 
după două vizionări succesive ale 
spectacolului, este : ce fel de tată, 
ce fel de mamă, ce fel de fiu ? Su
gestii multiple pentru toți trei a- 
bundă în detaliile textului, fiind 
necesară o selecție a lor în planul 
unei configurații precise, care să 
demonstreze, ca „supratext", o anu
me tipologie umană, indiferent de 
calitatea ei condamnabilă sau ac
ceptabilă. Ceea ce am putut înțe
lege, pînă la urmă, este doar că 
omul e o ființă complexă, cu cali
tăți și slăbiciuni, indiferent de vîr- 
stă sau de sex. Concluzie nu numai, 
relativ, deprimantă, dar și devalori- 
zînd, în fond textul. De aci, din ab
sența unuî punct de vedere foarte 
precis (fie el și exagerat de su
biectiv, eventual), derivă, credem, 
toate celelalte neîmpliniri ale spec
tacolului : ritmul lent, care egali
zează atmosfera dramatică, ’ latent 
explozivă, lipsa de rigoare expresi
vă în mișcarea scenică, utilizarea 
plată a spațiului de joc, în general 
banalitatea mijloacelor funcționale. 
Declarațiile contradictorii anterioa

piesei, așa cum am înțeles-o în 
cele arătate mai sus. Calitățile 
reprezentației, care rămîne agrea
bilă, în mare parte, și emoțio
nantă se datoresc în primul rînd 
lui Ștefan Bănică (Mitică Popes
cu) sincer, nuanțat, cu o tehnică 
a reținerii efectelor facile pe care 
nu i-o bănuiam atît de fertilă în 
sublinierea neostentativă a gravi
tății. Actorul care se bucură de 
atîta „priză" la public a izbutit 
să impună prezența unui personaj 
care trece dincolo de limitele cre
ate prin calambururi și poante, 
și care se înscrie, prin discreție și 
prin reținută dar cu atît mai au
tentică sensibilitate, pe orbita u- 
nui interesant și memorabil per
sonaj literar. Am certitudinea că 
interpretul, care joacă acest rol cu 
o evidentă plăcere, își va perfec
ționa încă această creație prin lu
minozitate și poate printr-o notă 
de optimism sub care eroul își 
ascunde funciara sa timiditate. Al 
doilea, în ordine, pe linia suc
ceselor, este C. Rășchitor, volubil, 
cald, convingător, în Jean Gol- 
demberg, prietenul lui Mitică. Să 
recunoaștem însă că partitura sa 
este mai generoasă, datele compo
ziției fiind mai la îndemînă. Ce
ea ce nu înseamnă că interpretul 
nu are meritul de a le fi dozat 
cu inteligență, cu un simț al pon_ 
derei fiecărei replici, cu o tehni
că în totul remarcabilă. In prin
cipalul rol feminin, Marieta Lu
ca aduce grație comunicativă, 
calm, stăpînire și chiar o bineve
nită candoare, gradină stările 
complementare evoluției partene
rului său, cu excepția actului I 
în care apare crispată și — in 
plus — dezavantajată de o rochie 
total lipsită de gust. Din restul 
distribuției se remarcă, dezinvoltă, 
exactă, Cristina Deleanu, apoi 
Cornel Gârbea, într-o conștiincioa
să compoziție, insinuantul rol în 
care „se joacă" puțin alintat Bo
ris Olinescu.

în totul, este un spectacol că
ruia i se poate prevedea seria, 
și tocmai de aceea e regretabilă, 
poate, tratarea cam neglijentă și 
sărăcăcioasă a ancadramentului 
scenic, ca și caricarea persona
jelor feminine din scena petrece
rii. Nu s-ar putea, oare, revizui, 
printre picături, măcar unele amă
nunte de natură să sporească acu
ratețea reprezentației ?

N. BARBU

ION GANJU :

Vînzâtori de clopote"

re (în presa locală, în programul 
de sală) făcute de E. Mercus, ex
plică, bineînțeles, toate acestea.

Dar — pot fi și o justificare T
Actorii, despre care regia are, a- 

prioric, numai considerații omagia
le și de sfială personală, sînt Va
lentino Dain, Silvia Ghelan și An
ton Tauf. Nimic de reproșat primu
lui : a intuit foarte bine valoarea 
partiturii, perfect adecvată perso- 
salității sale, drept care a realizat 
un personaj demn de toată atenția. 
Silvia Ghelan este o mare actriță, 
neîndoielnic, dar — ne înșelăm oa
re ? — o „actriță de regizor" : uti
lizarea tuturor mijloacelor sceni
ce de care dispune, fără o indicare 
atentă de modelare a lor în favoa
rea acestui rol, a situat-o în zona u- 
nui patos suprem, cu rezonanțe din 
teatrul grec sau, să spunem, din 
Racine. Cîteva momente foarte bu
ne de interiorizare și simplitate ex
presivă dovedesc, însă, că avea mari 
șanse de integrare impecabilă în 
rol. Anton Tauf e, la rîndu-i, bun, 
foarte bun. Dar, pentru tinerețea 
lui, acest rol al fiului (poate cel 
mai interesant conceput de autor) 
putea să devină rolul de consacra
re : sensibilitatea, capacitatea de 
transmitere a emoției, stilul modern 
de joc în vizibilă formare, degaja
rea cu care se integrează în comu
nicarea cu cel mal „greu" tandem 
al Teatrului, o indică cu prisosință.

Și iarăși Mircea Matcaboji ne 
convinge că este un scenograf de 
prima mînă, tocmai fiindcă ne sur
prinde, de data aceasta, cu un de
cor „naturalist", nelipsit, însă, de re
cuzită simbolică (excelent detaliul 
steagului american !), adecvat cu to
tul singular sensurilor metaforice 
ale piesei, printr-o rafinată inten
ție de „afirmare prin negație". Poa
te că exact datorită lui am înțeles 
foarte bine ce vrea să acuze Gil
roy : falsitatea totală a unei apa
rențe conformiste, care nu poate re
zista izbucnirii, îndelung și trau
matizant comprimate, a unui ade
văr esențial și determinant pentru 
viața noastră, a tuturor : adevărul 
dreptului la fericire, adevărul da
toriei de a lupta pentru ea. „Tran
dafirii subiectului" sînt iubirea și 
luciditatea.

Monica LAZĂR

„CANTO II" de Aurel STROE
In revista „MUZICA" a apărut un original studiu de mu

zicologie de Corneliu Dan Georgescu, despre „Canto 11“ de 
Aurel Stroe.

„Canto II — afirmă Corneliu Dan Georgescu — scrisă 
în 1971 este ultima piesă a ciclului intitulat „Demarche mu
sicale", ciclul ce cuprinde în total 8 lucrări simfonice, cu
noscute, în cea mai mare parte, publicului nostru (Arcade — 
1962, Armonia — 1963, Muzica de concert pentru pian, ală
muri și percuție — 1964, Cantata Numai prin timp poate 
fi timpul cucerit, pe versuri de T. S. Eliot — 1965, Laude I 
— 1966, Canto I — 196?, Laude II — 1968 și Canto II 1971); 
continuînd preocupările din Canto I, ea constituie în același 
timp o concluzie firească a întregului ciclu în sensul cris
talizării, simplificării, a regăsirii unei libertăți în tratarea 
elementelor de bază enunțate în Arcade, piesă ce deschide, 
considerăm, drumul afirmării depline a personalității com
ponistice a lui Aurel Stroe.

Problematica intimă a piesei Canto II neputînd fi înțe
leasă în profunzime decît corelată cu cea de ordin general, 
a întregului ciclu, ne vom limita, pentru început, la o suc
cintă prezentare a particularităților ei structurale, urmînd 
ca ulterior, să revenim, generalizând, asupra unor date, ne
cesare încercării de a descifra concepția despre muzică a 
autorului ei...".'

Studiul lui Corneliu Dan Georgescu — o lucrare de sin
teză — analizează expresivele creații ale lui Aurel Stroe 
de o frumusețe melodică austeră, nelipsite de delicate ste- 
reofonii. Deși nu utilizează exemple muzicale, autorul studiu
lui știe să facă analize adînci, departe de acel arid spirit 
tehnicist. Concluziile lui Corneliu Dan Georgescu se împle
tesc cu cele ale lui Aurel Stroe. Totodată se apelează la com
parații și trimiteri la cultura contemporană, la estetica 
timpului nostru și ceea ce este mai important: la fenome
nul de întrepătrundere al culturilor mondiale, — ceea ce nu 
înseamnă despersonalizare. Reținem și citatele obiective ale 
lui Stroe : „... Aleatorismul a adus muzicii și mult bine, dar 
și o sărăcire extraordinară a muzicii ... sau „... Mă intere
sează să construiesc o muzică noninformațională" ... „a scăl- 
da auditoriul într-o anumită structură*..., care-și epuizează, 
în fond, noutatea informației după cîteva secunde, pînă a- 
ceasta „se îmbibă de ea ca o sugativă de umezeală" .... Minu
nate ne apar cuvintele din studiul respectiv : ...„Chiar în ca
zul lui Mozart, maestrul de necontestat al transmiterii in
formației muzicale, important nu este numărul de modula
ții pe minut sau variația ritmică, — de altfel relativ reduse 
— ci faptul că acestea se integrează într-o anumită viziune 
clasică asupra artei"... Tăioasă, dar semnificativă este fraza : 

lucrare, nereușită însemnează o lucrare insuficient 
simplificată, „spălată", noțiunile de frumos și urît avînd, în 
tr-o viziune estetică generativă, valoarea de reușit sau ne
reușit în funcție de gradul de relevare a unei „forme-mumă“. 
Urîtul și frumosul se asociază cu o mentalitate neoplatoni
că, or mentalitatea mea este generativă''... „eu prefer lucru
rile duse pînă la ultima expresie''...

Multe s-ar putea reliefa în acest studiu. El ne oferă o 
imagine complexă a lucrărilor unui compozitor matur, im
pus definitiv în multe săli de concerte din Europa și Ame
rica.
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SPAȚIUL 
ÎN PICTURĂ (I)

Spațiul constituie ițiră în
doială tiparul primordial al 
gîndiriî umane. Cu ajuto- 
rut spafiului are loc co-* 

muniunea cu universul, prin in
termediul spațiului se operează 
integrarea noastră în lume. 
Structura și raza întinderii sale 
oglindesc experiența noastră cos
mică, aventura omului cu restul. 

Rezultă în mod firesc că re
prezentările spațiale ale picturii 
dispun de o încărcătură filosofi
că deosebit de semnificativă, ace
ea de a reflecta, în diversele e- 
poci ale evoluției spiritului uman, 
raporturile — văzute sub unghi 
ontologic — dintre om și lumea 
din jur. Picturii îi revine privile
giul de a surprinde cel mai adec
vat și mai pregnant aceste relații 
om-cosmos — pe o anumită treap
tă a conștiinței, intr-un anumit 
climat de sensibilitate umană. Re
flectă coloratura afectivă, tempe
ratura comuniunii, gradul osmo
zei dintre ins și univers.

Reprezentarea spațială planime- 
' ’ trică este expresia unei anumi

te modalități de comunicare cu 
lumea, spațiul euclidian, tridi

mensional, expresia unei alte mo
dalități. Pe de altă parte, există 
diverse viziuni bidimensionale, 
fiecare fiind corespondentul unui 
anumit model de raport. Repre
zentarea în suprafață nu presu
pune automat un moment mai
puțin dezvoltat al tehnicii pictu
rale, ci este cerut de logica inter
nă a sensibilității umane dintr-o
anumită epocă, tot așa cum pers
pectiva albertiană, renascentistă, a 
apărut ca o necesitate chemată de 
un anumit tip de relație om-uni- 
vers.

Privind grosso-modo, arta pictu
rală a evoluat de la spațiul bidi
mensional prerenascentist la cel 
tridimensional inaugurat în Quat
trocento, pentru a se întoarce, o- 
dată cu impresionismul și mai 
ales în veacul nostru, din nou la 
spațiul în care perspectiva linea
ră este abolită. Departe de a fi 
produsul întîmplării sau al unor 
•gratuități estetice, acest mers in. 
spirală își are rațiunea profundă 
în nuanța pe care o îmbracă sen
timentul cosmic al omului acestor 
•diverse momente.

Arta cavernelor este cea mai 
veche expresie a spațiului lipsit 
•de cea de a treia dimensiune. Spa
țiul este indefinit, organizarea sa 
făcîndu-se prin ajutorul ritmului. 
Acesta crează un orizont locuibil 
care face posibilă inserția omului 
în univers. Este un spațiu tensio
nal, pe cale de constituire, în des
fășurare, care se cere a fi comple
tat de către imaginația mitică a 
spectatorului, acesta confundîn- 

® du-se ontologic cu spațiul astfel 
cucerit.

La fel, în pictura murală egip
teană perspectiva lineară lipsește, 
ritmica avind Și aici rolul pri
mordial in arhitecturarea spațiu
lui. Aspațialitatea picturii pira
midelor corespunde sentimentului 
■de conjuncție a omului cu un tă- 
rim metaterestru, cu o perspectivă 

suprareală, aflată dincolo de lu
mea efemeră.

In frescele indiene de la Ajantă 
și Bâgh ritmica înscrie un spațiu 
particular, sugerînd concentrarea 
spirituală prin care omul intră în 
comuniune cu universul, pînă la 
identificare.

Identificarea cu natura, și ca
racterul lăuntric, spiritual al spa
țiului lipsit de fugă lineară în a- 
dîncime, domină, de asemenea, 
pictura chineză clasică, exprimînd 
concepția potrivit căreia omul și) 
universul sînt una și aceeași sub
stanță. Esența lumii fiind schim
barea, tabloul trebuie să repre
zinte sufletul surprins în insta- 
neitatea unei clipe fugare. Peisa
jele aperspectivale ale picturii ja
poneze clasice constituiesc mo
mente ale „iluminării", ale con
fundării cu universul.

Vitraliile gotice oferă, și ele un 
exemplu de spațiu plan de esență 
psihică și a.vînd funcție mistică de 
integrare cosmică. Tot așa spațiul 
în suprafață al picturii bizantine 
are menirea de a sugera, comu
niunea nemijlociiă, cu o esență 
universală. Acest lucru apare deo
sebit de pregnant în frescele ex
terioare ale mănăstirilor . din Bu
covina.

In exemplele arătate mai sus, 
spațiul plan este expresia unui 
tip particular de raport între om 
și univers, acela în care cele 
două entități sînt indistincte, co
incid, astfel că realitatea de pe 
tablou este o proiecție a spiritului. 
Din acest motiv, între artist și ta
blou nu există, nici o distanță su
fletească. Toate elementele se .află 
în prim plan, în imediata apro
piere a sufletului. A treia dimen
siune nu se află pe tablou, ea se 
dezvoltă în spiritul nostru, care 
devine astfel un factor activ, par- 
ticipind la crearea tabloului.

în Renaștere, are loc o mutație 
hotărîtoare în sistemul de repre
zentare picturală a spațiului: pă
răsirea viziunii planimetrice și in
troducerea perspectivei lineare a 
tridimensionalității monoculare ba
zată pe legile opticii. Faptul a- 
cesta marchează apariția unui tip 
de relație între om și cosmos.

Incepînd din secolul XIII, omul 
începe să nu se mai considere 
consubstanțial cu divinitatea, ce
tățean exilat al unui spațiu trans
cendent ipotetic, contaminat de 
mister. Progresele științifice, mai 
ales în domeniul matematicii, și 
studiul clasicismului antic fac ca 
omul să domine tot mai mult prin 
cunoaștere și încredere în rațiu
ne, realitatea. In modul acesta, el 
se depărtează de orizonturile me
tafizice și se aproie de spațiul fi
zic ,devenit accesibil posibilități
lor sale de a-l explora Și pă
trunde.

în construirea spațiului, în pro
cesul de continuă perfectare a in
serției omului în univers, drumul 
pe care pictura îl parcurge de la 
prerenastere la renaștere este de 
la indefinit la definit, de la indis
tinct la distinct. Universul tablou
lui devine o construcție integral 

rațională. Nici un colț de pe pîn- 
ză nu trebuie să rămînă extrafi- 
zic, mistic, transcendent. Totul 
devine inteligibil, controlabil de 
către intelect. Omul Renașterii a- 
junge stăpin pe universul său cu
bic. Acum spațiul nu mai este o 
stare virtuală, o creație actuală, 
în curs de desfășurare, necesitind 
participarea privitorului pentru 
a-l întregi, ci un datum fix, un 
receptacol prestabilit care urmea
ză să fie umplut cu oameni și 
lucruri.

Dar adoptarea perspectivei geo
metrice a marcat, de asemenea, 
distanțarea de natură a omului, 
conturat ca entitate izolată în cos
mos. Se ajunge la conștiința ex
teriorității lumii. Și omul ambi
ționează să-și anexeze universul 
exterior, străin, din jur prin au
toritatea rațiunii. Se găsesc față 
în față două planuri existențiale, 
denivelate printr-o distanță axio
logică în raport cu conștiința eu- 
lui. Noul spațiu, — „obiectiv", 
„real", „științific", nemaifiind în
cărcat cu tensiuni spirituale, cu 
fior cosmic, va fi locuit adevărul 
retinian ,de nenumăratele întîm- 
plări ale realității fizice.

Esența materială a ființei uma
ne, cu implicațiile ei hedoniste, 
este supravoltată tocmai ca o re
acție împotriva deprecierii lumii 
materiale de către religie, ca o 
delimitare în raport cu imaginea 
medievală care vedea în făptura 
umană o emanație de al doilea 

grad a divinității.
Rezultă în mod logic că marile 

introspecții și crearea unor spații 
ale inferiorității, străbătute de e- 
moția osmozei cu lumea, se situau 
în afara momentului respectiv al 
evoluției sensibilității umane. Ma
rele sentiment al lumii, năzuința 
de contopire cosmică, este înlo
cuită cu utilizarea epicureică a 
lucrurilor.

Or, această scădere a tempera
turii spiritului și amputarea de 
universal prin disjuncție față de 
lumea din afară, nu a fost accep
tată de toți artiștii Renașterii. E- 
vident, stadiul dezvoltării cunoaș
terii nu mai permitea o gîndirc 
magică, mitică sau mistică prin 
care să se restabilească identita
tea dintre ins și restul lumii. Pic
torul trebuia să afle o altă moda
litate de a ieși din finit către 
cosmic. Cum omul își înstrăinase 
realitatea fizică, în sensul că nu 
mai făcea una Și aceeași sub
stanță cu el, acest univers nu pu
tea fi decît pur sufletesc. Se nasc 
astfel spațiile spirituale ale lui 
Leonardo da Vinci, El Greco, 
Rembrandt, Vermeer. In aceste 
spații, cea de a treia dimensiune, 
specifică lumii fizice, își pierde, 
sensul, logica lor internă nemai
fiind de ordin, geometric, ci spi
rituală. Care va fi conținutul unor 
astfel de spații lăuntrice, din mo
ment ce vocabularul de exprimare 
aparținea tot lumii din afară ? El 
nu putea decît să reflecte diverse 
aspecte ale dramei înstrăinării: 
neliniștea și interogarea la Leo
nardo da Vinci, meditația și su
ferința la Rembrandt, încercarea 
de transcendere la El Greco, nă
zuința spre mutația spirituală a 
lumii materiale la Vermeer.

George POPA

„Autoportret"

Galeriile Cupola din lași

Din volumul Semnificațiile 
spațiului în pictură, aflat sub ti
par la Editura „Meridiane".

ION GÂNJU
Pictura lui Gânju poate fi raportată doar la ea însăși, fără 

a se recurge la trimiteri, oricît ar părea ele de captivante. Pen
tru cel care îi urmărește aplicat specificitatea, această raportare 
strictă este nespectaculoasă; demersul critic strălucește desigur 
cînd se recurge la cît mai multe date, cînd se vehiculează trimiteri1 
neașteptate, în schimb nu prea are sorți de a epata cînd se re
zumă parcimonies doar la obiectul discuției. Există însă posibi
litatea fericită ca, în a doua ipostază, actul critic să riște mai 
puțin. Hazardarea în paralelisme este oricum mai mică aici, iar 
posibilitatea stabilirii unor concluzii adecvate mai apropiată de 
adevăr. Desigur, această pictură nu este nici ea străină de asi
milări, aerul general al tablourilor, căruia îi găsim o explicație, 
dealtfel cea mai logică, în originalitatea viziunii, ne spune totuși 
de pătrunderea în circuitul universal modern. Dar preluările pe 
care Gânju le face dintr-o zonă aflată la confluența picturii zu
gravilor anonimi de minuni, din vechile și coloratele bîlciuri ro
mânești, cu pictura expresionistă cultă, sînt făcute de un artist 
dotat cu o intuiție exemplară. Există o inteligență specifică fie
cărei îndeletniciri, nu e inteligent cel care crede că pricepe 
toate, ci acela care își dă seama de posibilitățile sale, de apli
cația sa, și mai ales de riscul superficialității. Probabil astfel de
finim și vocația, o inteligență specifică, unică, profundă. Gînju 
este, din aceste motive, un artist inteligent, pentru care pictu
ra nu înseamnă alinierea la o modalitate faimoasă, la un sin
gur mod de exprimare, oricît ar părea el de accesibil, la un mo
ment dat, tuturor. Pe Gânju nu-l poți prinde cu nici unul din 
expresioniștii ultimei sute de ani. Da, în tablourile sale îi poți 
descoperi pe toți aceștia, îți dai seama că simbolica nu e abso
lut nouă, dar nu-l poți raporta la nici unul din expresioniștii 
europeni care au reanimat arta secolului, aducîndu-i dinamis
mul și vigoarea. Gânju vrea să fie el însuși. Și reușește. Două 
sînt avantajele care determină originalitatea acestei noi pic
turi : inteligența și rafinamentul, o inteligență de natură intui
tivă, într-o permanentă oxigenare, dezvoltîndu-se pe un fond 
afectiv de sensibilitate aparte, un rafinament nemaladiv, avînd 
ca suport plăcerea de a picta în culoare, fără tenebre, cu stră
luciri de agate, rubinuri, onixuri și smaralde. Tonurile interme
diare dețin și ele un loc important, brunurile, griurile, cobaltu- 
rile sînt straturi mate, în care pigmenții sună metalic. De unde și 
metafora predilectă, cu acele clopote aeriene creînd mereu im
presia unui imens spațiu rezonator. Culoarea e totul, sau, cel 
puțin, convinge că e totul, pentru ca sub ea să stea suportul 
rezistent al unui desen savant, făcut fără ostentație, cu acea 
siguranță a deprinderii lui sistematice.

Cu indubitalibe înzestrări native, de colorist și de desena
tor, Gânju poate imagina, cu aparenta ușurință a creatorului 
predestinat, tărîmuri în care visul e purtat pe falduri de alizeu, 
învăluind regnurile și făcîndu-le să se întîlnească într-o osmoză 
nouă, negîndită încă. Să numim cîteva din aceste frumoase 
tărîmuri : Grădina Semiramidei, Maree, Himera amurgului, Ri
tual, Vinătorii de clopote, Dans țigănesc, Melopee, Drumul bar
dului.

Val GHEORGHIU
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(Un fond sonor de mare de
licatețe și discrefie. Ceva care 
nu e liniște, dar care, in 
•mod ciudat, te duce cu gîn- 
dul întîi la liniște.)

CUZA : Istoria nu va ști nicio
dată că într-o noapte frumoa
să, cu stele și cu greieri, eu, 
Alexandru loan Cuza și dum
neata, Mihail Kogălniceanu, 
am stat întinși pe fîn cu bra
țele sub cap și cu ochii cău- 
tînd cerul, îmbătați de liniște 
și de prospețime ...

KOGÂLNICEANU: Istoria nu 
va ști niciodată că Domnul 
Unirii arată acum ca un băr
bat istovit de dragoste, cu tu
nica descheiată și cu centiro
nul aruncat alături...

CUZA : ... în timp ce bunul său 
ministru, vajnicul om de stat 
deschizător de căi neumblate, 
vijeliosul și neiertătorul ora
tor și-a ridicat ochelarii pe 
frunte — doamne, o postură 
atît de neministerială — și-a 
ridicat pe frunte ochelarii a- 
ceștia mici, ovali și elastici 
care vor deveni fără îndoială 
piese clasice.

KOGÂLNICEANU : Istoria se va 
mulțumi cu ceea ce trebuie 
neapărat să știe. Seara aceas
ta ne-o lasă nouă.

CUZA: Viețile noastre demult 
nu mai sînt ale noastre. Nu 
știu, poate greșesc, dar une
ori nu sînt în stare să mă 
descopăr, să mă conturez. Nu 
mă mai aflu în mine, ci par
că sînt risipit într-o mie de 
locuri deodată .,. Cuza... A- 
îexândru loan ...

KOGÂLNICEANU : Ai spus ce
va, Alteță ?

CUZA : Am spus Alexandru 
loan.

KOGÂLNICEANU : De ce ?
CUZA : Nu mă pot obișnui. 

Trebuie neapărat ?
KOGÂLNICEANU : Trebuie. Te 

numești Alexandru loan, prin 
voința națională. Nu e doar 
un nume, e o efigie.

CUZA : Adineauri aveai drep
tate. Sînt cam obosit. Regă
sesc priveliștile — de cîte ori 
am făcut drumul acesta — 
recunosc dealurile și răscruci
le, am învățat pomii și fîn- 
tînile ... Simt satele și le dis
ting după zgomotul roții și 
după tropăitul cailor. Știu to
tul pe de rost, crede-mă, dar 
de fiecare dată cînd trec aflu 
altceva, sau poate nu altceva, 
ci încă ceva. De cîte ori am 
făcut drumul ăsta de la Iași 
la București și de la Bucu
rești la Iași ?

KOGÂLNICEANU : Nu mai știu. 
Știu doar că trebuie neapă
rat să fii și într-o parte și-n 
alta. Ești un principe cu un 
singur popor și cu două capi
tale.

CUZA : încă.
KOGĂLNICEANU : încă, desi

gur. Din cauza asta spiritele 
sînt destul de înfierbîntate.

CUZA : Noi, cei din frunte, 
n-avem voie să ne înfirbîn- 
tăm din cauza asta, chiar da
că nu sîntem oameni răbdă
tori din fire, chiar dacă în 
alte chestiuni ne plac numai 
hotărîrile rapide.

KOGÂLNICEANU : Unii pornesc 
tocmai de la acest du-te-vino 
al domnitorului între Iași și 
București, de la această gu
vernare fărîmițată care nu în
găduie, trebuie să recunoaștem, 
o organizare administrativă 
cum se cade, o. omogenizare 
mai evidentă a legilor și a 
aparatului de stat.

CUZA : Nu vorbi, te rog, de ne- 
răbdările unora în legătură cu 
Unirea și nu cădea în toate 
aceste exagerări ale unor gru
puri.

KOGÂLNICEANU : încerc. Sau 
mai bine zis încercăm. nu-i 
așa ?

CUZA : Și reușim. Unirea este 
un fapt cîștigat, avem nevo
ie numai de puțină răbdare 
ca să o avem recunoscută și 
solidă. M-ați ales...

KOGÂLNICEANU : Țara.
CUZA : M-ați ales domn în Mol

dova și domn în Muntenia, 
nu de mult, m-ați ales să fiu 
pentru un timp — am știut 
cu toții asta, nu ? — singura 
punte care să lege pasiunea 
românească, chiar în condițiile 
în care există încă două gu
verne, unul la București și u- 
nul la Iași. Ați procedat cu 
înțelepciune...

KOGÂLNICEANU : Țara.
CUZA : Ați procedat cu înțelep

ciune, indiferent de persoana 
mea. Puteau fi atîția alții în 
locul meu, puteai fi și dum
neata și Alecsandri, și Negri, 
țara e plină de bărbați capa
bili s-o conducă, puteam fi 
acum sfetnic sau oștean și-atît. 
Și, crede-mă, aș fi procedat 
cu aceeași patimă. Să fim în
țelepți în continuare.

KOGÂLNICEANU : Acum înțe
lepciunea pleacă de la tine 
către țară.

CUZA.: Să reținem termenul, 
înțelepciune, nu ambiție. Ar 
trebui să fiu eu nebun de am
biție, ca acela care în antichi
tate arse un templu ca să 
treacă în posteritate, ar trebui 
să fiu eu nebun de ambiție 
ca să compromit Unirea și să 
arunc această sărmană țară, 
lacomă de dreptate și de li
niște, pe tărîmul întîmplări- 
lor neprevăzute, prin grăbire.

KOGÂLNICEANU : Am exact a- 
ceeași părere. Dar cred că și 
unul și altul îi înțelegem su
fletește pe cei care vor să se 
nască odată pentru totdeauna 
România cea atît de mult vi
sată.

CUZA : Sufletește ! Dar cît su
flet e în politică și cîtă min
te, care e proporția, ai putea 
să-mi spui ? Atîtea legi noi 
se cer făcute, nu de azi, ci 
dintotdeauna se cer făcute și 
pentru totdeauna.

KOGÂLNICEANU : La legi noi, 
oameni noi. Iartă-mă, mi se 
pare că nu spun asta pentru 
prima dată. Și din nou iartă- 
mă, cred că nici pentru ulti
ma dată.

CUZA (ride ușor): Ți-ai pus 
din nou ochelarii pe nas, fă
ră să vrei... Am uitat amîn- 
doi că e o seară frumoasă, în 
afara istoriei, o noapte cu 
stele și cu greieri, undeva pe 
drumul dintre Iași și Bucu
rești, am uitat, doamne, că 
sîntem îmbătați de liniște și 
de prospețime ...

(Pași pe pardoseală vastă, pași 
rari care se apropie în rezo
nanțe ample, apoi se opresc.) 

CUZA : Alexandru loan .. Noi,
Alexandru loan !... Dar bine, 
formula asta de autoritate ar 

trebui să sune așa : Noi, pă- 
mîntenii acestei țări, noi, po
por întîi prin mila nimănui 
stăpîn al țării !... De ce Ale
xandru loan ? Mi-e greu să 
mă obișnuiesc. Domnesc de cît- 
va timp și mi-e greu să mă 
obișnuiesc. Nu sînt bătrîn în
că, nici prea tînăr nu sînt, 
am vîrsta vigoarei și a ener
giei, dar mi-e greu.. . (Pașii 
lui.) O sală, un tron, candela
bre, perdele... Mișc perdeaua, 
privesc, afară e strada cu oa
meni, iată-i trec, unii privesc 
și ei încoace, nu-și închipuie 
poate că exact în aceeași cli
pă îi privesc și eu, că de fapt 
privirile ni se încrucișează ... 
Sau poate își închipuie și poa
te tocmai de asta privesc în
coace, cine știe ? ... O sală în 
care acum nu e nimeni și prin 
care îmi place să mă plimb și 
să-mi ascult pașii, nu pentru 
că pașii aceștia ar fi prea im
portanți, ci pentru că ascul- 
tîndu-i am impresia că asist 
detașat la un dialog între mi
ne și timp... Cînd am fost 
ales și cînd Kogălniceanu a 
rostit cuvintele acelea către 
mine, cuvintele acelea care nu 
erau numai ale lui...

VOCEA LUI KOGÂLNICEANU 
(reverberată): Prin înălțarea 
ta pe tronul lui Ștefan cel 
Mare s-a înălțat însăși națio
nalitatea română . . .

CUZA : Copleșitoare formulare ! 
Nu numai pentru că o țin 
minte, dar o simt, pot parcă 
s-o ating cu mîna ca pe-o ce
tate de piatră. M-am întrebat 
și atunci, mă întreb și acum, 
cum se poate numi înălțarea 
aceasta a mea ? Șansă sau ne
fericire ? E o întrebare pe ca
re n-am mărturisit-o nimănui, 
o pun și o port în mine, o 
repet... Am avut norocul să 
fiu eu acela sau am avut ne
fericirea să port pe umeri o 
răspundere fără seamăn ...

VOCEA LUI KOGÂLNICEANU : 
Alegîndu-te pe tine domn, am 
voit să arătăm lumii ceea ce 
țara dorește ...

CUZA: Putea fi altul fără ca 
eu să fiu altul, nu-i așa?
Asta aș vrea să știe urmașii 
despre mine, că am fost înăl
țat prin cinste, nu prin vi
cleșuguri și dedesubturi, că 
n-am rîvnit la mărire, ci m-am 
supus măririi cu care țara a 
înnobilat viața mea.

VOCEA LUI KOGÂLNICEANU : 
Fii dar omul epocii.

CUZA : încerc să fiu omul epo
cii, vreau pînă la ultima mea 
moleculă să fiu omul epocii. 
Dar ideea aceasta de epocă es
te elastică și răspunzătoare, 
aproape că nu are limită de 
timp și de substanță. Să fii 
om al epocii tale înseamnă a 
prelungi prin tine valoarea e- 
pocilor dinaintea ta și de a în
țelege epocile care vin după 
tine. Istoria neamului nostru 
crește din glorie și din luptă, 
se adaogă epocă la epocă, ca
pătă strălucirea faptei și pa
tina vremii. De aceea aș vrea, 
aș vrea din tot sufletul, să 
nu fiu doar omul acestei e- 
poci, ci să fiu acceptat ca 
termen constructiv de către

epocile care vin. Aș vrea să 
fac tot ce pot pentru epoca 
asta cu gîndul și cu convin
gerea că pregătesc epocile vi
itoare. Nu știu de ce, dar cred 
că nu e nimic mai frumos 
decît să știi că poți fi regă
sit peste vremi și că cei care 
vor vorbi despre tine nu vor 
surîde batjocoritor.

VOCEA LUI KOGÂLNICEANU :
Fă ca legea să înlocuiască ar-
bitrarul. Fă ca legea să fie
tare.

CUZA : Eram foarte tînăr, îmi
aduc aminte, cînd am muncit 
un timp la judecătoria ținu
tului Covurlui. Eram însetat 
de lege, în fiecare zi vedeam 
oameni încovoiați de lege, tră- 
gînd legea spre ei cu desnă- 
dejde, lovind cu pumnii în 
ea ca să se deschidă sau ca 
s-o înțeleagă sau ca s-o dis
trugă. Eram foarte tînăr și 
am înțeles că legea pleacă de 
la om către om și că omul de 
la care pleacă legea trebuie 
s-o aibă în sînge, în ființă, 
în ideal, că trebuie s-o alcă
tuiască numai pe principiile 
demnității umane, izbind dacă 
e nevoie, fără cruțare, în jos
nicia socială sau morală ... 
Legea nu trebuie să ierte, tre
buie doar să fie a țării, a tu
turor, și atunci iertarea sau 
neiertarea capătă dimensiune 
istorică, mai presus de mo
ment și de individ (Pașii lui). 
O sală, un tron, candelabre 
și perdele. Aici se zămislesc 

legi, iar eu. Alexandru loan, 
trebuie să le iau asupra mea. 
Știi asta, trecătorule, pe 
care nu știu cum te cheamă 
și care treci acum prin fața 
palatului căutînd prin perdele 
ochii Domnului tău ? Știi că 
legile vreau să ți le dau nu
mai ție, să le semnezi alături 
de mine și să le folosești pen
tru dreptatea ta eternă...

VOCEA LUI KOGÂLNICEANU : 
Iar tu, Măria Ta, ca domn, 
fii bun, fii blînd.

CUZA : Vocea lui Kogăl- 
ceanu de atunci, n-o uit nici 
o dată, nu era doar vocea lui. 
Creștea parcă din pămînturi 
către mine și mă ridica fă- 
cîndu-mă greu de țară și plin 
de popor.

VOCEA LUI KOGÂLNICEANU : 
.(pierzindu-se treptat): Fii bun 
mai ales cu aceia pentru care 
mai toți domnii trecuți au fost 
nepăsători și răi...

CUZA : Alexandru loan... Nu 
mă pot obișnui. Dar conduc 
eu întreaga vîrstă a vigoarei 
și a energiei pe care o am. 
Stau pe tronul acesta conside-

rînd că nu e vorba nici de șan
să, nici de nefericire, ci pur 
și simplu de destinul unui neam 
care urcă. Eu nu sînt. eu, eu 
nu exist prin mine și pentru 
mine. Alexandru loan Cuza e 
un slujitor al țării care s-ar 
fi numit la fel chiar dacă era 
oștean sau sfetnic, care ar fi 
trăit cu aceeași patimă româ
nească chiar dacă aici ar fi pă
șit altul pe care istoria l-ar fi 
scris în locul meu. Pașii mei 
prin palatul pustiu, viața e 
de fapt afară, pașii «ei, îi aud 
depărtîndu-se... Cît aș vrea să 
trăiesc viitorul de aur pe care, 
fără îndoială, îl vor trăi ur
mașii, viitorul acela perfect rîn- 
duit și cu omul pe cea mai înal
tă treaptă... E rece aici. Hei, 
aghiotant, vreau să ies să mă 
plimb două ore.

AGHIOTANTUL : Singur, înălți
mea Voastră ?

CUZA : Nu singur. Cu oamenii 
aceia care privesc încoace. Ii 
vezi ?

(Glasul vizitiului zorește caii. 
Cortegiul domnesc se aude 
pînă departe. Tropot uniform, 
disciplinat. Surugii preiau în
demnurile. In trăsură, Cuza și 
Bolintineanu.)

BOLINTINEANU : Sîntem la 
Galați, Alteță.

CUZA : Văd, domnule Bolinti
neanu, văd. Și simt, totodată. 
Și sînt emoționat, crede-mă. 
înainte de a fi ministru, dum
neata ești scriitor, ai să mă în
țelegi.

BOLINTINEANU : Vă înțeleg,. 
Alteță. Dacă-mi permiteți să: 
vă spun, și eu sînt emoționat. 
Mi-ați făcut onoarea de a mă 
numi în rîndul celor care vă 
însoțesc la Constantinopol, a- 
cesta e un veritabil prilej e- 
moțional. Se pare că și orășe
nii de aici sînt la fel de emo
ționați. După cîte îmi dau sea
ma, mai toată populațiunea v-a 
ieșit înainte.

CUZA : Mulți mă cunosc mai 
demult.

BOLINTINEANU : Galații se fă
lesc a fi într-un fel patria Mă
riei Voastre. Vă aclamă.

CUZA: Nu-mi plac manifesta
țiile cu facle. Știu cum se ob
țin.

BOLINTINEANU : Poporul e 
sincer. Se vede asta în ochii 
fiecăruia.

CUZA : Da, domnule Bolintinea
nu, se vede. Pe cei mai mulți 
îi cred. Dar cred că există și 
vreunul sau vreo cinci sau vreo 
douăzeci care aclamă fără su
fletul lor, ci numai pentru că 
ceilalți se bucură și poate nu
mai pentru că au fost puși să 
mă aclame. De aceea nu-mi 
plac manifestațiile cu facle.

BOLINTINEANU : Priviți, toți
soldații din garnizoană sînt
sub arme. ’

CUZA : Ei da, soldații noștri în
cep să arate a armată. Mi-am 
dat seama de asta încă din 
timpul taberei de la Florești. 
M-am încredințat atunci de spi
ritul de disciplină și de senti
mentul de onoare militară a 
oștirii. Dar iată că oprim.

BOLINTINEANU : Vă întîmpină 
toată municipalitatea.
(Formule de salut, mulțime, 
ostași: „Loc, faceți loc ! Nu vă 
îmbulziți, oameni buni!“)

CUZA : Uite-1 pe Costache Ne
gri !

NEGRI (șoaptă): Mi-era dor, 
CUZA : Să ne îmbrățișăm, prie

tene. Iți mulțumesc că ai ve
nit să mă întîmpini tocmai la 
Galați. De ce nu m-ai așteptat 
la Constantinopol ? Te-ai obo
sit.

NEGRI : Era datoria mea. Sînt 
trimisul țărilor noastre pe lin
gă Turcia, ti-ebuia să-mi înso
țesc domnitorul încă din țară. 
Și-apoi. . . îmi îngăduiți, Măria 
Voastră, să vă mărturisesc ceva, 
confidențial, nediplomatic, ne
protocolar, la ureche ?

CUZA : Mai e vorbă !
NEGRI (șoaptă): Mi-era dor, 

Alecule, vroiam să te văd mai 
repede.

CUZA : Eh, Costache Negri, Cos- 
tache Negri, bărbat demn și 
întotdeauna adorat de compa- 
trioți, ai rămas tot sentimenta
lul acela de la Mînjina. Hai, 
strigă-mă ca atunci, tare, să se 
clatine copacii...

NEGRI : Te-aș striga, Alecule,^ 
dar aici nu mi-e îngăduit. (Cu 
voce tare.) Alteța Sa dorește 
să se odihnească, nu-i așa ? Ii 
auzeam pe cei de la municipa-

■ litate că au pregătit cele mai 
frumoase case pentru noaptea, 
asta. Rămîne doar de ales.

CUZA : Pentru noaptea asta ? 
Dar bine, dragul meu prieten, 
pentru noaptea asta am un 
proiect cu totul și cu totul ieșit 
din protocol. Cu totul și cu 
totul personal. N-aș vrea să su
păr pe nimeni, dar în noaptea 
asta sînt numai al meu și încă 
al cuiva.

NEGRI : Nu cumva. ..
CUZA : Ba da. O femeie, trebuie 

să recunosc.
NEGRI : Poate că la începutul 

unei asemenea călătorii, într-o 
asemenea atmosferă...

CUZA : Dar dimpotrivă, voi 
merge în casa ei cu fruntea 
sus, cine vrea să afle asta n-are 
decît s-o facă. In casa aceea 
mică și caldă, întocmai ca a- 
tunci cînd nu eram decît un 
simplu pîrcălab. .. Mă înso
țești ? Stai un ceas, două, cu 
noi, ea ne pregătește ceva de- 
ale gurii — doamne, n-ai mîn- 
cat de cînd ești o mîncare de 
seară ca aceea făcută de mîna 
ei — apoi ne lași singuri, mă 
lași acolo să mă simt mai tî
năr cu niște ani. Trebuie să 
ne simțim mai tineri, Costache 
Negri, fie și numai cu cîtiva 
ani. Mergi ?

NEGRI : Merg.
VOCI : Să trăiești, Măria Ta ! 

Trăiască Vodă Cuza !



MINERII SUCEVENI

IȘI RESPECTĂ 
ANGAJAMENTUL

M
inerii din țara de sus nu 
precupețesc nici un efort 
pentru a fi mereu la înăl

țimea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului și statului 
nostru privind dezvoltarea eco
nomică a țării. Despre o indus
trie minieră în plină dezvoltare 
pe meleagurile sucevene putem 
vorbi abia după 1965, odată cu 
intrarea în exploatare a zăcă
mintelor de sulfuri complexe 

diin bazinul „Lesu Ursului".
Astăzi, Combinatul minier su

cevean, ca unitate coordonatoa
re a mineritului din județ, par
ticipă cu o pondere în industria 
metalelor neferoase a țării de 
peste 15’/». Volumul producției 
marfă în actualul cincinal este 
în continuă creștere, iar prin 
eforturile colectivelor de muncă 
se va reuși ca prevederile a- 
cestuia să fie îndeplinite în 4 
ani și 3 luni. In 1972, planul 
anual a fost realizat cu 48 de 
zile mai devreme, reușindu-se 
astfel ca pe primii 2 ani ai cin
cinalului să se obțină un avans 
în realizarea acestuia de 135 
zile.

îndeplinirea exemplară a in
dicatorilor de plan și în trimes
trul I al acestui an la producția 
globală și marfă, realizarea și 
depășirea principalelor sortimen
te de metale neferoase (cupru, 
plumb, zinc) ne dă garanția rea
lizării și depășirii angajamen
telor asumate în acest cincinal.

Este demn de evidențiat 
exemplul colectivului de muncă 
de la Exploatarea Minieră l.esul 
Ursului care deține o pondere 
de peste 70% din întreaga acti

vitate a combinatului minier. 
Aici s-a reușit ca, printr-o mun
că perseverentă, să se coordo
neze munca politică în mod u- 
nitar în sensul realizării exem
plare a sarcinilor de producție 
lună de lună. Cu doi ani în 
urmă, metodele de exploatare a- 
plicate generau pierderi consi
derabile de metale în procesul 
de extracție, pe deoparte dato
rită unor caracteristici geologi- 
ce-miniere deosebite ale zăcă- 
mîntului, iar pe de altă parte 
datorită factorilor legați de res
pectarea disciplinei tehnologice 
în abataje. Analiza detaliată 
a cauzelor care generau aceste 
pierderi, studiile de sinteză ela
borate și apoi jalonarea sarci
nilor ce reveneau fiecărui com
partiment din exploatarea și tre
cerea la înfăptuirea prevederilor 
din programele de lucru au de
terminat ca în scurt timp rezul
tatele să fie evidente Gradul de 
valorificare a metalelor din ză- 
cămînt a crescut cu peste 5% 
față de realizările anului 1971, 
iar productivitatea pe abataj a 
înregistrat o creștere de peste 
12% față de anul 1971. Condu
cerea Combinatului minier, 
printr-o coordonare competentă 
a întregii activități de extrac
ție și preparare a minereurilor, 
reușește să îmbine armonios 
realizarea sarcinilor de plan cu
rente cu asigurarea perspecti
vei, prin lărgirea continuă a ba
zei de materii prime. In activi
tatea de extracție, lucrările de 

prospecțiuni și explorări precum 
și cele de construcții miniere și 
geologice trebuie să devanseze 
lucrările de exploatare, aceasta 
fiind o condiție esențială pentru 
asigurarea unui echilibru normal 
între lucrările de exploatare și 
cele de deschidere și pregătire. 
Exploatarea minieră pentru lucră
ri miniere și geologice Bistrița, 
înființată în 1969 odată cu Com
binatul și la inițiativa acestuia, 
îndeplinește cu succes această 
cerință majoră. Fiind unitate 
specializată pentru construcții 
miniere în subteran a reușit an 
de an să realizeze volume im
portante de lucrări, puțuri care 
deschid zăcământul în adînci- 
me, galerii transversale etc., 
și-a sporit continuu vitezele de 
avansare în lucrări printr-o or
ganizare superioară a muncii. 
Deosebit de aceasta aici se re
marcă o serie de echipe de mi
nieri care în decursul anilor s-au 
specializat în execuția unor lu
crări speciale în condiții grele 
în subteran.

Activitatea de prospecțiuni și 
explorări are un perimetru vast 
pe teritoriul județului Suceava. 
Amintim doar că cercetarea ge

ologică în cuprinsul Carpațnor 
>

orientali este abia la început. Se 
deschid largi perspective mai a- 
les în zonele dintre Lesu Ursu
lui și Borșa. întreprinderea mi
nieră de prospecțiuni și explo
rări (I.P.E.G.) cu sediul în Cîm- 
pulung Moldovenesc adaugă an 
de an noi resurse de minereuri 
la potențialul rezervelor de sub
stanțe minerale utile printr-o 
activitate laborioasă de cerce
tare geologică în condiții tot 
mai eficiente. Deși sectoarele 
de activitate sînt dispersate și își 
desfășoară activitatea în condiții 
de izolare, de cele mai multe 
ori grele, fiecare șantier este 
bine dotat și aprovizionat cu 
materiale ,indicatorii de plan 
fizici în mod deosebit se reali
zează exemplar așa este cazul 
rezultatelor obținute la șantie
rele Pîrîul Colbului, Broșteni și 
Fundul Moldovei unde brigada 
condusă de comunistul Rusu O- 
vidiu a realizat 3 luni consecu
tiv o înaintare de peste 100 m 
pe front lună. Exemplul ei a 
fost urmat de brigada lui Isac 
Gheorghe.

Largi perspective se deschid 
valorificării unor resurse minera

le noi așa jvm esre cazul sul
fului din munții Călimani și a 
hidrocarburilor de pe Valea 
Moldovei. In munții Călimani, 
la o altitudine de peste 1600 m. 
se dezvoltă o mare exploatare 
minieră.

Este o muncă eroică ce se des
fășoară fără întrerupere înfrun- 
tînd toate capriciile anotimpu
rilor dar mai ales ninsorile și 
ploile torențiale de la aceste 
cote înalte. Chiar și aici, munci
torii dispun de condiții civili
zate de cazare și alimentare, lo
cuind în garsoniere confortabile 
și servind masa la o cantină 
dintre cele mai moderne.

Meseria de miner-preparator- 
sondor implică o optimă dirijare 
a eforturilor spre a se asigura 
valorificarea cu grijă, în condiții 
de eficiență mereu sporită, a bo
gățiilor subterane In acest sens, 
repartizarea direct în producție, 
prin realizarea noilor structuri 
organizatorice ale unităților e- 
conomice, a unui important nu
măr de specialiști care dețineau 
pînă acum funcții administrative 
și de coordonare, răspunde pe 
deplin dezideratelor amintite mai 
sus.



Fabrica 
de ciment 
„TEMELIA" 
—Brașov—

na din întreprinderile 
mari producătoare de ma
teriale de construcții, este 
și Fabrica „Temelia" din 

Brașov. Zilnic pe poarta fabri
cii sînt expediate spre șantiere
le țării și la export sute și sute 
de tone de ciment de diferite 
sorturi, var, mozaic, criblură și 
alte materiale pentru construcții. 
Ancorîndu-se tot mai activ în 
ritmul construcțiilor din țara 
noastră, colectivul acestei fabrici 
răspunde prompt cerințelor con 
structorilor de a livra cantități 
tot mai mari de ciment și de 
cea mai bună calitate. Pentru 
calitățile sale superioare, cimen
tul de la fabrica din Brașov, 
este solicitat tot mai mult pe 
șantierele de construcții ale hi
drocentralelor, cum este Hidro
centrala de pe Lotru, termocen
tralele de la Rogojelu și Lacul- 
Sărat. De asemenea, de aici au 
fost trimise însemnate cantități 
de ciment pentru construcția 
sistemului hidroenergetic de la 
Porțile de Fier precum și pen
tru hidrocentralele de la Argeș, 
Bicaz și altele, apoi pentru 
construcțiile industriale și so- 
cial-culturale care se ridică la 
Brașov, Timișoara, Constanța. 
Mozaicul realizat tot aici este 
expediat pe adresa constructori
lor din Iași, Hunedoara, Con
stanța, Timișoara și alte locali
tăți.

Primul trimestru din acest an, 
hotăritor in îndeplinirea planu
lui cincinal înainte de termen, 
a fost încheiat de colectivul fa
bricii cu realizări deosebite. Toți 
indicatorii de plan la nivel ma
ximal au fost îndepliniți și de
pășiți. Cîteva cifre sînt elocven
te. La producția marfă s-a ob
ținut o depășire de 1 285 000 lei; 
la producția globală 685 000 lei. 
Au fost date peste plan mai 
mult de 2 300 tone ciment, 4 000 
tone filer, 43 810 calcar vanda
bil etc.

Așa cum ne spunea și tov. in
giner Ion Stoica, directorul fa 
bricii, aceste rezultate scot în 
evidență eforturile și hărnicia 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor care, punînd mai bine 
în valoare potențialul tehnic și 
uman, au ridicat eficiența econo- 
mică a întregii activități la ni
velul cerințelor actuale.

— 'Cum au fost obținute aces
te frumoase realizări ?

— In lumina sarcinilor trasate 
de plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie anul trecut, eforturi
le întregului colectiv au fost în
dreptate spre folosirea integrală 
a capacităților de producție și a 
timpului de lucru, organizarea 
mai judicioasă a producției și a 
muncii, ridicarea măiestriei pro
fesionale și a responsabilității 
în muncă. In baza studiilor și a 
propunerilor făcute de salariați, 
au fost aplicate noi măsuri care 
au asigurat creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost, valorificarea superioara 
a rezervelor locurilor de muncă. 
Aici se desfășoară o acțiune sus
ținută pentru introducerea teh
nologiilor moderne, a noului în 
producție. Din cercetarea amă
nunțită a fluxului tehnologic de 
fabricație, — cariere, transport, 
concasare, măcinare brută și 
mori ciment — a reieșit că în 
unele sectoare nu se lucrează 
din plin, din cauza unor locuri 
înguste, care frînau bunul mers 
al producției. In urma acestor 
studii, s-a>u aplicat o serie de 
măsuri privind îmbunătățirea 
transportului, ceea ce a dus la 
o aprovizionare ritmică a secții
lor de bază.

Intr-o fabrică de ciment, o 
importanță deosebită pentru bu
nul mers al producției o are 
funcționarea la întreaga capaci
tate a utilajelor și instalațiilor. 
Iată de ce se acordă toată aten
ția respectării riguroase a pla
nului de reparații, îmbunătăți
rea calității acestora și scurtarea 
termenilor de execuție. Activi
tatea de reparații a fost în ulti
mul timp mai bine organizată 
pe echipe, pe specialități cum 
sînt: mori, cuptoare, reductoa- 
re etc. Echipele își pregătesc 
piesele, subansamblele și tubula
tura de schimb, astfel ca totdea
una, cînd încep lucrările de re
parații, acestea se execută în
tr-un timp scurt și la o înaltă 
calitate.

O nouă acțiune se desfășoară 
în prezent în fabrică. Este vor
ba despre întărirea rolului șefu
lui de echipă. Fiecare șef de e- 
chipă conduce un colectiv de 
15—20 de oameni. De felul cum 
lucrează echipele depinde înde
plinirea ritmică, zi de zi, decadă 
de decadă și lună de lună, a 
sarcinilor de plan. In acest scop, 
în fabrică s-a stabilit ca șefii de 
echipă să răspundă mai îndea
proape de activitatea fiecărui

membru al colectivului, urmă
rind atît îndeplinirea sarcinilor 
de plan cît și disciplina în pro
ducție.

Colectivul fabricii se preocupă 
îndeaproape de realizarea unor 
noi materiale de construcții. 
Merită să fie consemnat faptul 
că la secția din Comarnic a fost 
realizat, pentru prima dată în 
țară, ciment alb, mult solicitat 
pe șantiere. La secția „Răsări
tul" s-a realizat, tot pentru pri
ma dată în țară, varul hidra- 
tat. După noua tehnologie varul 
hidratat nu se mai stinge pe 
șantiere, ci se livrează direct în 
saci, folosindu-se asemănător ca 
cimentul.

Nu peste mult timp vom asista 
la fabrica „Temelia" la o nouă 
„premieră". Aici se va realizai 
pentru prima dată în țară pro
duse din bazalt topit. Pînă in 
prezent, bazaltul se întrebuința 
în construcții ca piatră spartă 
de diferite dimensiuni, lată că 
prin studiile și cercetările efec 
tuate s-a reușit ca bazaltul să 
fie modelat. In instalații și cup
toare speciale, la temperaturi 

înalte, bazaltul se topește, apoi 
se toarnă în forme, transformîn- 
du-se in cărămizi, blindaje pen
tru mori de ciment, bile și alte 
produse. Cărămizile din bazalt 
topit sînt mult mai rezistente și 
mai ieftine, iar plăcile de blin
daj care se folosesc la morile 
de ciment înlocuiesc metalul.

In fabrică se desfășoară o in
tensă acțiune pentru combate
rea poluării. Se urmărește mo
dernizarea instalațiilor de des- 
prăfuire astfel că atmosfera din 
jurul fabricii să nu mai fie vi
ciată de praf. Graficele stabili
te și măsurile luate ne dau cer
titudinea că prin funcționarea 
permanentă a instalațiilor de 
absorbție, praful va dispare.

Dorința de afirmare în entu
ziasta întrecere socialistă, ce se 
desfășoară în țară pentru înde
plinirea planului cincinal în pa
tru ani și jumătate, este o nă
zuință a tuturor muncitorilor și 
tehnicienilor. Vorbindu-ne des
pre oameni, despre acțiunile lor, 
tovarășul Constantin Palade, se
cretarul comitetului de partid pe 
fabrică ne spunea; „Avem un. 
colectiv harnic, oameni care nu 
precupețesc nici un efort cînd 
este vorba despre prestigiul fa
bricii în care lucrează. Comitetul 
de partid, organizația de bază 
se preocupă îndeaproape de edu
carea oamenilor în spiritul unei 
exigențe sporite față de mun
că, față de îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce le re
vin, folosind în acest scop toa
te mijloacele specifice unei acti
vități atît de importante. Din 
inițiativa comitetului de partid, 
comitetul oamenilor muncii se 
preocupă îndeaproape și urmă
rește ca participanților la în
trecere să li se asigure condi
ții optime pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate.

Constructorii de pe șantiere 
și-au luat angajamente de a pre
da o serie de obiective indus
triale și social-culturale înainte 
de termen. Se știe că aceste o- 
biective nu pot fi realizate fără 
ciment. Iată de ce și noi acor
dăm toată atenția ca angajamen
tele mobilizatoare pe care le-am 
luat în acest an să fie îndepli
nite. Dintre cei care s-au evi
dențiat în ultima perioadă se 
remarcă: echipele conduse de 
Popa Ion și Patrichi Constan
tin, conducătorul auto Brașovea- 
nu Dedu; maistrul Dumitrașcu 
Dumitru care s-a distins prin 
ridicarea la noi performanțe a 
utilajelor la uscare mori brute, 
cocătorii Vișan Dumitru și Ho- 
su Francisc. Pe lista celor care 
se evidențiază cu realizări deo
sebite se află înscrise și numele 
lui Bălan Gheorghe, forjor, Gal 
Sigismund, sculer, Gordea Ion, 
maistru energetic, Bereș Ente
ric, lăcătuș. De la secția „Ră
săritul", Abraham Belea, mais
trul Costea Margareta, Trăista- 
ru Vaier și alții.

Muncitorii, inginerii și tehnici
enii fabricii, alături de întregul 
nostru popor, își consacră în în
tregime energia, pasiunea și ta
lentul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan la ni
vel maximal, aducîndu-și contri
buția la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

T. B.
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Uzina mecanică „NICOLINA"

Uzina Mecanică „Nicolina" Iași veche citadelă indus
trială, însă destul de tînără prin noul său profil și prin 
prefacerile ce au avut loc, mai ales în ultimii ani, — con
tinuă vechile tradiții de muncă, în scopul de a produce 
cît mai mult, pentru economia națională.

Din zi în zi ea își capătă _ un loc tot mai im
portant în industra constructoare de mașini. Astfel i

— în cadrul planului cincinal producția marfă fa
bricată va spori an de an în așa fel ca sporul de produc
ție în anul 1975, față de 1970 va fi de peste 3 ori.

— Ritmul de creștere al producției, în plină ascen
siune, este posibil prin înzestrarea treptată a uzinei cu 
noi mașini și utilaje de mare productivitate.

în cursul acestui an uzina continuă să fabrice :
— Diverse tipuri de betoniere cu o largă întrebuin

țare pe șantierele de construcții.
Dintre centralele de beton putem cita un nou tip și 

anume :
— Centrala de beton cu malaxor de 700 1. capacitate 

45 mc / h bucata.
— Se continuă fabricarea diferitelor produse, necesa

re exportului, — în colaborare cu Uzina „Tractorul" 
Brașov:

— Echipament buldozer pentru tractor S 1500.
— Scarificator pentru tractor S 1500
— Echipament buldozer pentru tractor S 651
— Scarificator pentru tractor S 651

în afara produselor specifice profilului, — uzina mai 
fabrică diferite tipuri de boghiuri pentru vagoane, în 
colaborare cu Uzinele de Vagoane Arad.

în acest an sînt prevăzute în planul de asimilare noi 
produse ca :

— Echipament buldozer pe tractor industrial pe roți 
de 180 C.P.

— Echipament de încărcător frontal pe tractor indus
trial pe roți de 180 C. P.

— Echipament de buldozer pe tractor industrial pe 
șenile de 360 C. P. (2 X 180 C. P.).

— Autofreză pentru zăpadă pe autoșasiu ROMÂN — 
Diesel etc.

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii și conducerea între
prinderii acordă o atenție deosebită calității produselor 
fabricate, care de la o perioadă la alta o fost ridicată pe 
o treaptă mai înaltă.

Fabri ca

„ȚESĂTURA" - lași

Ce vă oferim?

ncepînd cu trimestrul a-

Icesta, fabrica „Țesătura" 
pune în funcțiune finisa
jul de țesături din polies
ter. Prin prelucrarea a- 

cestor sortimente pe utilajele noi, 
moderne, din dotare, aplicîn- 
du-se noi tehnologii de fabrica
ție, se conferă țesăturilor cali
tăți deosebite pentru purtare, co
lorit, eleganță, lucru ce va face 
posibil mărirea sferei de între
buințare a acestora în diferite 
confecții.

Informăm cumpărătorii noștri 
că țesăturile poliester termofi- 
xate și tratate neșifonabil cua- 
preturi speciale sînt superioare 
țesăturilor de bumbac pentru 
grupa confecțiilor de tip cămăși 
rochii, bluze, costumașe copii, 
uniforme etc.

In afară de acest lucru, dată 
fiind valoarea de întrebuințare 
sporită, se prezintă o nouă șl 
bogată gamă coloristică în nuan
țe frumoase, luminoase, specifi

ce primăverii și verii, în con
cordanță cu linia de modă lan
sată.

S-a ținut cont de preferințele 
compoziționale în crearea con
fecțiilor, cu privire la asorti
ment, fapt pentru care se pre
zintă interesante noi familii de 
culori și triplu ansamblu de uni- 
dungi-caro, pe aceeași paletă.

Acest lucru face posibilă con
fecționarea din țesăturile. Ci- 
cita, Daniel, Ștefanei, Rochii 
National, Andrei, Aurelia, Da 
na, Fantezia, a ansamblurilor 
fantezi pentru tineri, tinere, co
pii, rochii și bluze, sarafane 
pentru vară, după toate prefe
rințele.

Doriți o cămașă bărbătească 
frumoasă, elegantă, de bună ca
litate ?

Confecționați-o din creațiile 
nqastre; Romeola, Văratic, Vio
rel, Ingo.

Cît privește structura de e- 
fort a țesăturilor aceasta se o- 
feră în majoritatea variantelor 

clasice; pînză, diagonal, atlas, 
crep, panama, unice sau mixte.

In foarte scurt timp vom a- 
părea pe piață cu sortimente 
din poliester vopsite in bucată, 
în culori închise, prin procedeul 
termosol, gamă coloristică de o 
excepțională frumusețele pentru 
ansamblele vestimentare.
, Toate aceste produse se des

fac în serie mică prin magazi
nul nostru „IASITEX." de pe 
strada Socola, vizași de Casa 
de Cultură a Sindicatelor, in 
. orpul de clădire de la fațada 
fabricii.

Magazinul „IASITEX11 este 
permanent aprovizionat cu țe
sături de serie și serie mică de 
o mare utilitate pnv.ru fiecare 
din grupa sortimentelor de 
tipul: albiturilor în toate lăți
mile, șifoane, gradele, pijama
le precum și tricotaje de bum
bac.

In magazinul nostru se face 
testarea gustului și preferințelor 
Dumneavoastră.

Este suficient să vă exprimați 
dorința unei țesături, legături, 
culori, pentru ca în scurt timp 
aceasta să fie prelucrată de 
creatorii noștri pentru noul pro
dus apărut în magazin.

După cum am mai anunțat, 
stăm la dispoziția tuturor în li
nia și tendința modei pentru o- 
rice virstă și pentru orice a- 
no imp.

Vizitați magazinul nostru cu 
încredere.

In el găsiți noutate, elegan
ță, utilitate, rafinament, infor 
mări asupra modei viitoare.

Niciodată nu trebuie să uitați 
că marca „IAȘITEX- se bucură 
de un deosebit prestigiu în ța 
ră și străinătate, înmănunchind 
creativitatea, hărnicia și talentul 
țesătorilor ieșeni.

Ing. Aurel ZVONARU

pnv.ru


Locuințe proprietate personală prin O.C.L.P.P. lași
——————______ - ■ ■ ■■ — -- ---------------- V-

Printre măsurile luate de către 
conducerea de partid și de stat 
în vederea ridicării nivelului de 
trai al populației, trebuie men
ționate și cele privind extinde
rea construcției de locuințe.

In perioada anilor 1966—1968, 
s-au construit din fondurile sta
tului și ale populației aproape 
353.000 de locuințe, iar planul 
cincinal în curs, prevede de a- 
semeni construirea a aproxima
tiv 500.000 apartamente din care 
mare parte vor fi locuințe pro
prietate personală.

Sporirea volumului construc
țiilor de locuințe prevăzută in 
actualul cincinal are in vedere 
deci și posibilitățile contributive 
ale populației.

Sprijinul statului pentru con
struirea de locuințe proprietate 
personală este, în prezent, mat 
complex și mai substanțial de
cît în trecut, ceea ce explică nu
mărul impresionant al solicitau- 
ților în toate orașele țării.

Pentru anul 1973, Oficiul pen 
tru construcția de locuințe din 
Iași pune la dispoziția solicitan- 

ților circa 1.700 apartamente am_ 
plasate în zonele : Alexandru 
cel Bun, Podu Roș, Rocadă (Ca
sa de cultură a sindicatelor), pre
cum și în orașele Tg. Frumos și 
Pașcani

Amplasamentele prevăzute a 
se realiza în anul 1973 sînt de 
gradul I, II și III de confort, 
asigurîndu-se astfel satisfacerea 
gusturilor afirmate de solicitan
ta doritori să-și construiască 
locuințe proprietate personală.

Sub toate formele în care se 

manifestă sprijinul statului pen
tru construcția de locuințe pro
prietate personală, se învederea
ză cu certitudine grija pentru 
asigurarea unor condiții optime 
familiilor oamenilor muncii. 
Consecințele profund sociale ale 
acestor acțiuni — care cunoaș
te o extindere din ce în ce mai 
mare — se integrează în an
samblul realizărilor inițiate de 
partidul și statul nostru pentru 
ridicarea nivelului de viață a 
populației. Se poate afirma cui 

totală siguranță, reținînd mul
titudinea aspectelor ce se ivesc 
în cadrul activității Oficiului 
pentru construcția de locuințe 
proprietate personal, că intere
sul celor ce ne solicită confirmă 
odată în plus creerea unui cli
mat de masă pentru realizarea 
de locuințe proprietate persona
lă, element de stabilitate și de 
consolidare materială și morală 
a familiei.

M. GAȘPAROVICI

ÎNTREPRINDEREA
DE ANTIBIOTICE

-IAȘI-
n industria de medicamente, produc- 
ția de antibiotice ocupă un loc im-

I portant ținînd cont de faptul că aces
tea contribuie în mod substanțial la 

refacerea sănătății și a capacității de mun
că a celui mai prețios capital — omul.

In ultima perioadă, antibioticele, pe lîngă 
funcția preventiv-curativă de uz uman și 
zooveterinar, capătă o nouă funcție de mare 
importanță economică și anume aceea de 
biostimulatori.

In această calitate, antibioticile își de
monstrează aportul economic prin creșterea 
în greutate a păsărilor și animalelor, prin 
dezvoltarea lor rapidă, fapt ce conduce la 
obținerea de cantități suplimentare de pro
duse animaliere și avicole : carne, produse 
lactate și ouă.

Tetraxinul și Beotexul sînt produse de 
care trebuie să beneficieze toate I.A.S.-urile 
și C.A.P. care vor să-și consolideze puterea 
lor economică, dezvoltarea bazei lor mate
riale

In afară de importanța antibioticilor ară
tată mai sus și care se referă la utilizarea 
lor pe plan intern, trebuie subliniată și im
portanța acestora pe plan extern.

Exportul de medicamente demonstrează 
fără posibilitate de dubiu importanța lor. 
Mai mult de 28% din producția de antibi
otice a I.A.I. ia destinația exportului în pes
te 25 de țări ale lumii și în afară de dez
voltarea relațiilor externe exportul de an

tibiotice își aduce contribuția la echilibra
rea comerțului exterior prin creșterea apor
tului în valută.

întreprinderea de antibiotice Iași prin 
ponderea ridicată în producția de antibio
tice, a luat măsuri ce se impun pentru a 
satisface cerințele mereu crescînde atît la 
intern cît și la export atît prin moderniza
rea și extinderea capacitățiilor existente cît 
și prin construirea de noi obiective indus
triale la nivelul tehnicii mondiale.

Dar necesarul sporit de medicamente și 
biostimulatori se realizează nu numai pe 
cale, extensivă, ci și pe căi intensive, cum 
ar fi: introducerea de tehnologii noi care 
să ridice indicii și randamentele planificate, 
cooperare cu firme de prestigiu din alte 
țări, eliminarea locurilor înguste prin 
lucrări de mică mecanizare.

Pe de altă parte, o atenție deosebită se 
acordă ridicării calității și competitivității 
tuturor produselor prin introducerea unor 
metode avansate de analiză și control, ast
fel îneît pe piață să ajungă numai produse 
superioare calitativ care să răspundă celor 
mai înalte exigențe.

De asemenea, diversificarea producției, a- 
similarea de produse noi, intensificarea cer
cetării, a invențiilor și inovațiilor reprezin- 
tă preocupări permanente a colectivului 
I.A.I.



UN GLAS: Vă poftim Ia noi, 
Alteță! E pregătit totul.

ALT GLAS: Dacă înălțimea 
Voastră binevoiește...

ALT GLAS : Casele noastre sînt 
ale înălțimii Sale...

CUZA : Vă mulțumesc, vă mul
țumesc tuturor. Inimilor bune 
le dau inima mea cea bună. 
(Exclamații de încuviințare 
și satisfacție.) Dar mai am o 
treabă de făcut ca un om ce 
sînt, cu simțăminte și cu a- 
mintiri... (Exclamații de re
gret.) Lăsați, altă dată. Să vie 
trăsura.

UN OFIȚER : Doriți să vă în
soțească garda ?

CUZA : Nimic ! Numai eu cu 
domnul Negri, în trăsură, prin- 
tr-un Galați înoptat... Gata. 
Gata, dă-i drumul, băiete. 
(Trăsura pornește printre ura
te.) Dacă nu plecam, cred că 
trebuia să suportăm și un ban
chet. (Mersul trăsurii.) Văd că 
taci.

NEGRI : Tac.
CUZA : Diplomații știu prea 

bine cînd să tacă și cînd să 
volrbească. Dar acum, între 
patru ochi, hai să nu ne mai 
gîndim la treburile mele per
sonale, ci la întîlnirea care 
ne așteaptă. Am auzit că te 
bucuri de mare prestigiu la 
Constanți nopol.

NEGRI : S-ar părea. In general, 
mi se deschid toate ușile. In 
general sînt ascultat și înțe
les. Dar a fost destul de greu 
pînă m-au acceptat ca agent 
diplomatic al ambelor prin
cipate.

CUZA : Un singur trimis pen
tru Moldova și pentru Munte
nia e un argument categoric 
în favoarea noastră. Unul din
tre primele. Ți-1 datorăm în 
întregime.

NEGRI : Să nu exagerăm. Am 
pasiunea țării și atîta tot. Pînă 
și din casa mea de lîngă Con- 
stantinopol, mică, pe malul 
mării și cu spatele rezemat 
de munte, pînă și din casa 
aceasta am făcut de-acum pă- 
mînt românesc. Așa o știu, 
așa o cunosc toți : casa ro
mânului Negri.

CUZA : Nu a moldoveanului, 
nici a munteanului, ci a ro
mânului Negri !

NEGRI : Exact, a românului ca
re se reculege în fiecare sea
ră privind peste depărtările 
apei spre leagănul lui de de
parte.

CUZA : Vezi ? Nimeni nu poate 
fi condamnat pentru senti
mentele și setimentalismele 
sale. Nici chiar eu, păcătosul 
care sacrifică primirea ofici
ală gălățeană de hatîrul u- 
nei femei... Hei, vizitiu, nu 
pe-acolo ! Ia-o la stînga, apoi 
la a doua răscruce, chiar sub 
felinar.

NEGRI : Cunoști drumul.
i CUZA: Piatră cu piatră. Am 

văzut protocolul primirii mele 
la turci. îmi convine. E ono
rant pentru țară.

NEGRI : Și pentru domnul tării. 
Ți se pregătește o primire de 
suveran, aceeași pe care turcii 
ar fi făcut-o oricăruia dintre 
regii și împărații lumii. Pala
tul în care vei sta a găzduit 
o mulțime de celebrități înco
ronate. Ești primul domn ro
mân care merge la turci în 
postura asta.

CUZA : Să n-ai grijă Dacă ro
mânii au găsit în mine ceva 
care să fie demn a-i repre
zenta, ei bine, eu am să știu 
să iau de la români tot ceea 
ce demnitatea lor are mai re
prezentativ. In legătură cu 
conferința puterilor garante 
pentru unirea noastră deplină, 
ce-mi mai poți spune ?

NEGRI : Poarta ar voi ca aceas
tă conferință pentru Unire să 
se ție la Constantinopol. Se 
vede că nu s-a decis încă ni
mic asupra acestui punct.

CUZA : Franța e de părere să 
nu precipităm lucrurile. Nu 
crezi ? Se simte în Europa un 
puls care însemnă omogeni
zare națională. Și noi și ita
lienii și alții...

NEGRI : La Constantinopol sau 
la Paris, această conferință se 
va face în curînd. Unirea in
tegrală a Principatelor noas
tre nu mai este decît o chesti
une de timp.

CUZA : Unirea va fi așa precum 
România o va simți și o va 
dori. Eh, Costache Negri, bu
nul meu prieten, sîntem plini 

■de istorie pînă în măduva oa
selor. Și pe lîngă istorie mai 
sînt încă atîtea de făcut! Sau 
tot ce facem este istorie ?... 
(Mersul trăsurii.) Sîntem aproa
pe, aproape de tot.

VIZITIUL : Ptrrruuu! încet, 
zmeilor, încet 1 Am ajuns, înăl
țimea Voastră 1

CUZA : Să cobor'îm, Negri. Hai 
nu fi bosumflat, uncheșule, 
Vezi ? Cum ți-am spus. O 
casă mică, modestă ca atunci 
cînd eram pîrcălab. Și-un 
geam luminat, Costaehe Negri, 
uite-i geamul ei luminat. A- 
colo-i femeia de care-ți vor
beam.

NEGRI : Poate ar fi mai bine 
să mă retrag.

CUZA: Dimpotrivă. Să intrăm. 
(Bate in ușă.)

GLASUL FEMEII : Cine-i acolo ? 
CUZA : Alexandru.
FEMEIA : Alexandru ! Alexan

dru !! Doamne, și să nu-mi 
dai de veste! Iaca vin, 
Alexandre, iaca vin !

NEGRI : Bine, dar asta e... 
CUZA : Asta e mama.

i(IPb /treptele Seraiului. Atmo

sferă /orientală. Rumoare. Frîn- 
turi de conversație între demni
tari turci.)

PRIMUL DEMNITAR : NU
credeam, efendi, nu credeam 
că i se va acorda lui Cuza a- 
tîta considerație.

AL DOILEA DEMNITAR : De 
ce nu ? E în firea lucrurilor. 
Domnitorul e o personalitate 
europeană. Alah mî-e martor 
că acest Alexandru loan Cu
za, pare-mi-se că așa se pro
nunță, că acest principe a re
ușit să stîrnească interesul meu 
politic.

AL TREILEA DEMNITAR : Un 
interes politic destul de bla
zat și de inofensiv în ultima 
vreme.

AL DOILEA DEMNITAR : Glu
miți, Pașă, glumiți, iar eu mă 
bucur că atmosfera aceasta> ■
festivă are urmări favorabile 
asupra stării de spirit a dom- 
niei-voastre.

PRIMUL DEMNITAR : Domni
lor, nu e momentul. Avem 
destul timp pentru dispute. A- 
cum cred că se apropie sosi
rea lui Cuza la palat. Știți, 
l-am zărit ieri. E un bărbat 
plăcut, tip de căpetenie care 
obține simpatii.

AL DOILEA DEMNITAR : M-au 
uimit cetățenii capitalei noas
tre. Se îmbulzesc și comentea
ză vizita mai mult decît aș 
fi crezut. Jos de tot, în cla
sele inferioare, înalta Poartă 
e surprinzător de mediocră în 
comportamente.

PRIMUL DEMNITAR : Dar fa- 
ță-n față cu principele Cuza, 
chiar și clasele superioare, 
poate chiar noi...

AL DOILEA DEMNITAR : Poate, 
Poate comentăm. Dar nici în- 
tr-un caz nu ne îmbulzim. Noi 
ne punem probleme.

AL TREILEA DEMNITAR : V-ați 
fi așteptat, execelnță, ca popo
rul turc să suporte greu pier
derea Principatelor Române ?

AL DOILEA DEMNITAR : Oare 
e vorba chiar de o pierdere ?

PRIMUL DEMNITAR : Oare am 
stăpînit noi vreodată cu ade
vărat aceste principate ?

AL DOILEA DEMNITAR : Eu 
am formulat altfel întrebarea 

și o repet. E vorba chiar de 
o pierdere ?

AL TREILEA DEMNITAR : I- 
reparabilă și irevocabilă. Is
toria ne cam restrînge. Nici 
nu-mi dau seama dacă asta 
este sau nu voia profetului.

AL DOILEA DEMNITAR : Spe
culații !

PRIMUL DEMNITAR : Efendi, 
nu e momentul... A, iată vasul 
■oficial care aduce la palat de-

legația Principatelor Unite. 
/(Muzici specifice împrejurării 
și locului. Salve de onoare.) 
Iată-1. Cel în uniforma de ge
neral.

AL TREILEA DEMNITAR : Pe 
Alah ! Nu poartă fes !

AL DOILEA DEMNITAR : E 
foarte prezentabil. Impune.

PRÎMUL DEMNITAR : Ce v-am 
spus eu ? Priviți, îl îrisoțește 
ministrul nostru de externe. 
UȘor îndoit din șale.

AL TREILEA DEMNITAR : In
tr-adevăr, Safeti-Efendi surî- 
de, emană foarte multă feri
cire. Curios pentru un minis
tru ca Safeti-Efendi.

AL DOILEA DEMNITAR : E 
dominat, nu vă dați seama ? 
Dealtfel, toată delegația lor e 
impunătoare. Au ținută acești 
români ! Nu mă refer doar la 
vestimentație și decorații, mă 
refer la întregul lor fel de a 
fi.

PRIMUL DEMNITAR : O com
panie de soldați le prezintă 
onorul. O, iată-1 pe Cuza cît 
de reținut răspunde !

AL TREILEA DEMNITAR : Ire
parabilă și irevocabilă prezen
tare a armelor pentru onorul 
unui domn român !

PRIMUL DEMNITAR : Un co
ridor viu al gărzilor noastre... 
Alah, ce cinste ! Stegari, arme, 
ovații,... desigur, priviți, în
suși Ali-Pașa, marele vizir...

AL TREILEA DEMNITAR : Slă
bănogul !

PRIMUL DEMNITAR : .. .însuși 
Ali-Pașa marele vizir, se în
clină în fața lui Cuza, călău- 
zindu-1 mai departe pe scara 

festivă, pe sub vitralii roșii și 
pe covoare moi.

AL TREILEA DEMNITAR : Dar 
știe să urce frumos, acest 
Cuza !
PRIMUL DEMNITAR : Urcă, 
vedeți, urcă. E sus în sala e- 
normă unde noi intrăm în- 
covoiați...

AL DOILEA DEMNITAR : Și- 
acolo, Alah să-1 aibă în pază, 
stăpînul nostru al tuturor, 
Sultanul...

PRIMUL DEMNITAR : Stau fa- 
ță-n față... Efendi, nu te-a- 
păsa în mine, nu văd... Dă-ți 
capul puțin mai la stînga, 
vreau să văd...

AL TREILEA DEMNITAR : Nici 
un semn de intimidare la 
Cuza.. .

AL DOILEA DEMNITAR : Nici 
un semn de dominare la 
Sultan...

PRIMUL DEMNITAR : Stau față 
în față egali, nemaipomenit de 
egali...

AL TREILEA DEMNITAR : Ire
parabil și irevocabil. Imperiul 
se cam restrînge. Dacă sîntem 

atenți, așa ne vorbește isto
ria.

PRIMUL DEMNITAR : Iar Cuza 
îi vorbește Sultanului !
(In mijlocul atenției generale, 

Cuza fața în față cu Sultanul.) 
CUZA : Vă asigur, majestate, de 

bunele sentimente ale țărilor 
române.

SULTANUL : Mă bucur să vă 
am oaspete, prințe. Nădăjduiesc 
că ați călătorit în bune condi- 
țiuni.

CUZA : O călătorie pe mare și 
către Constantinopol poate fi 
oricînd frumoasă.

SULTANUL : Aș vrea să fiți pe 
deplin mulțumit de șederea 
dumneavoastră aici. Toată os
pitalitatea noastră vi se adre
sează fără rezerve.

CUZA: Mi-am dat seama. De
legația noastră vă rămîne în
datorată pentru aceasta.

SULTANUL : Am auzit că ați 
fost bolnav înaintea plecării. 
Regret. Sper că aerul Bosforu
lui să fie destul de sănătos și 
să facă bine Alteței Voastre. 

CUZA : Vă rog să mă credeți 
majestate, că atît boala cît și 
ostenelile călătoriei sînt cu de- 
săvîrșire uitate grație bunei 
primiri pe care am aflat-o la 
Constantinopol. Voi aduce a- 
ceasta la cunoștința poporului 
meu și sînt de pe acum con
vins de satisfacția sa.

SULTANUL : Vă iubiți nespus, 
poporul, am auzit.

CUZA : Ca fiecare dintre noi, 
majestate.

O VOCE ȘOPTITĂ : II privește 
pe sultan drept în ochi !

ALTĂ VOCE : Sînt atît de egali, 
încît am impresia că termenii 
audienței s-au schimbat. Nu-i 
așa, Chiamil-bei ? Cunoști ță
rile române, ai făcut într-aco- 
lo nu știu cîte călătorii, spu
ne-mi dacă n-am dreptate.

CHIAMIL-BEI : Intr-adevăr așa 
este. Acest Cuza este un om 
uluitor. Eram la Galați cînd 
el era pîrcălab. Reprezentam 
imperiul și nu odată i-am 
spus : domnule Cuza, luați 
loc, vă rog! Și acum, iată, al
teța sa îmi zice mie : șezi, 
Chiamil-bei.

SULTANUL : In timpul șederii 
dumnevoastră aici, aș vrea să 
vă văd, principe, de mai multe 
ori și într-un chip cît mai 
prietenesc. Vom avea foarte 
multe de vorbit, bănuiesc că 
va trebui să atingem în con
versațiile noastre probleme 
dintre cele mai importante și 
mai spinoase.

CUZA : Aș vrea mai presus de 
orice ca majestatea voastră să 
cunoască prin mine și prin 
delegația mea spiritul româ
nesc. Âtît. Aș vrea să ne cu
noaștem mai întîi ca oameni. 
Cunoscîndu-ne astfel vom în
țelege, cred, și problemele cele 
mai importante și mai spinoa
se înainte chiar de a le for
mula.

O VOCE : Cuza îi place sulta
nului, văd asta în ochii ma- 
jestății sale.

ALTĂ VOCE : Și în surîs. Dar 
de ce nu vorbesc direct des
pre afacerile țărilor ?

ALTĂ VOCE : Cred că e o ma
nevră diplomatică a lui Cuza. 

CHIAMIL-BEI : Liniște. Se a- 
duce sabia pe care măritul 
Sultan o dă în dar principelui 
român. O, Alah, îi dă și or
dinul Cordonul cel Mare I

(Muzici festive, ample.)

VOCE : Sabia e bătută în dia
mante !

VOCE ! Sabia costă, numai ea, 
trei mii trei sute de galbeni t

(Muzicile continuă.)

SULTANUL: Majestatea mea 
imperială își realizează o vie 
plăcere rugîndu-vă, prințe Cu
za, să primiți din parte-mi a- 
ceste obiecte ca un suvenir 
personal pentru trecerea înăl
țimii voastre la Constantinopol. 
(Bate din palme.) Muzicile 
noastre să cînte melodii româ- 
noști. Sînteți oasptele meu, 
principe. Domnule Negri, vă 
rog să ne însoțiți. Dumneata 
nu, mare vizir. Fii gazda ce
lorlalți domni din delegație. 
Vă rog, prințe Cuza. Vă voi 
arăta eu însumi tezaurul înal
tei Porți, vom vedea grădinile 
mele și vom merge împreună 
la teatrul meu. Dar pînă atun
ci, arătați-vă puțin la fereas
tră. Populația ' Constantinopo- 
lului vrea să-l aclame pe 
Alexandru loan Cuza, domni
torul Principatelor Unite.

(Strigăte de satisfacție, jos în 
stradă. Urcile.

BUSUIOC : O fost greu, știm 
noi.

CUZA : Unde ?
BUSUIOC : Acole, la turc. 
KOGĂLNICEANU : Măria Sa 

abia s-a întors. De unde știi 
cum a fost ?

BUSUIOC : Parcă numai eu 
știu ? Toți știm.

CUZA : Spune cum a fost la 
Sultan ?

BUSUIOC : Nu pot de față cu 
Măria Ta.

CUZA : Atunci închipuiește-ți că 
nu-s de față.

BUSUIOC : Dumnezeule, cum 
să-mi închipui una ca asta ?

KOGĂLNICEANU : Sau închi
puiește-ți că ai pe altcineva în 
față, un vecin sau un cumnat, 
sau un cumătru...

BUSUIOC : Un cumătru, pe Ilie 
Olaru, că lui nu i-am spus.. . 
(Șovăie un pic, apoi:) Cuza-1 
strîmtora sultanul să-i dea 
ghiru. El s-apucă și face sfat 
cu boierii lui. Ș-o ales v-o 
douăzeci de voinici de-ai lui 
ș-o purces. Da le-a zis că — 
iartă-mă Măria Ta — le-o zis 
că „de-oi muri să-mi trimiteț 
trupu să-1 îngropați aici". Șî 
s-o dus c-un vaporaș iuti ș-o 
ajuns acolo la Constantino- 
pole. A luat cu el v-o zăci 
oameni de-ai lui și s-a dus la. 
palatul sultanului. A vrut unu 
să-1 propească să descalțe ciz- 
mile, da’ el i-a dat brînci ș-<J 
intrat la Sultan, că-i voinic ; 
că di era prost — iartă-mă^ 
Măria Ta — n-ar fi făcut o 
treabă ca asta .. .Sultanul toc- 
ma ședea-n tronu Iui și bea 
cafea și l-a găsit, a intrat la 
el și i-a dat „bonjur" și i-a 
pus cartea și condeiu pe ma
să : „iscălește colea ca să nu 
mai plătească țara ghiru, iscă
lește ori te tai !“

CUZA : Nu zău !
BUSUIOC : Dacă-ți spun ! Și-a 

scos saghia și sultanul di fri
că să nu-1 taie, a iscălit. Și-a 
luat cartea și nișcă băiete ! S-o 
suit în vapor și drum nainte 
la București. Cică să să hi 
luat după el, da’ nu l-a putut 
ajunge. Ș-așa o scăpat ghetu 
Cuza țara de ghir.

(Cuza și Kogălniceanu rid, la 
început cu oarecare reținere, a- 
poi în voie.)

KOGĂLNICEANU: Vezi, dacă 
nu veneam să mîncăm ciorba 
omului, n-am fi știut nici o 
dată ce-a făcut Alexandru 
loan la înalta Poartă otomană.

BUSUIOC : Așa o fost, vă spun 
eu.

CUZA : Te pomenești ! îmi place 
la dumneata, Busuioc. Și po
vestea, și masa rotundă, și 
ciorba de post... Chiar voiam 
să te întreb cum o faci.

BUSUIOC : Din linte. Post, ce 
putem face ?

CUZA : Da-i dulce și bună cum 
n-am mîncat alta.

BUSUIOC : E adevărat că am 
pus și-o bucată de slănină de 
porc. Asta-i dă dulceață de 
post.

CUZA (rîde plin): Și tu de ce 
nu mănînci, soldat ?

SOLDATUL : Vă păzesc, Măria 
Ta !
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odul în care se răsfrînge 
o operă în conștiința ge
nerațiilor e un subiect ca
re incită la meditație și e 

desigur reconfortant să consta
tăm că oricîtă nedreptate i-ar 
face unui om politic contempo
ranii împătimați, vine o vreme 
cînd posteritatea îi privește fap
ta în față, redimensionînd-o 
sine ira și așezînd-o într-o mai 
justă perspectivă istorică.

Fapta lui Cuza se încheia la 
11 februarie 1866, în împreju
rări ce aveau să umbrească 
multă vreme, oficialmente, nu
mele reformatorului, un nume 
pe care conștiința publică îl i- 
dentificase deja cu unirea și 
demnitatea națională. După cî
teva luni doar de la detronare, 
V. Alecsandri îi scria, scrutîn- 
du-i domnia cu detașare de is
toric : „Sigur că destinul dumi- 
tale este de invidiat. După ce ai 
domnit timp de șapte ani și ai 
semnat cu numele dumitale acte 
mari, care vor ilustra paginile 
istoriei noastre politice și so
ciale, iată-te retras din luptă, 
printr-o trădare neașteptată...". 
Firește, trădarea nu era a popo
rului, care n-a încetat să-1 iu
bească și să spere într-o întoar
cere salutară a fostului domni
tor, ci a „monstruoasei coaliții", 
care își va da toată osteneala, 
îndelung, să-i umbrească numele.

Un reviriment în favoarea lui 
Cuza a avut loc îndată după in
staurarea monarhiei, cînd nu
meroși ofițeri, în frunte cu ge
neralul I. Em. Florescu, au pre
tins sancționarea, ca sperjuri, a 
complotiștilor în uniformă. Ace
eași atitudine o exprimă crește
rea influenței „maiștilor" în 
parlament, cu toate obstrucțiile 
administrative ce le întîmpinau. 
Kogălniceanu, care își asumase 
responsabilitatea reformelor în
făptuite, declarîndu-se solidar cu 
fostul domnitor, avea motive să 
creadă că „și boierii și roșii 
și-au dat rnîna" spre a-1 șterge 
chiar din rîndul celor vii. El n-a 
reușit de altminteri să obțină va
lidarea în parlament decît după 
ce a fost ales, ostentativ și rei
terat, de mai multe colegii. Nu
mele lui era legat, firesc, de a- 
cela al lui Cuza Vodă nu nu
mai în ochii adversarilor, dar și 
în inima poporului. Cînd la 21 
septembrie 1869 se propunea ca 
trei din noile comune rurale să 

se numească „Libertatea", „2 
Mai" și „Kogălnicenii", motive 
de prudență determinase grupul 
liberal din spatele acestei pro
puneri să nu amintească nume
le lui Cuza, intr-un moment în 
care problema dinasticismului, 
nu lipsită de pericole, se reacti
va în forme alarmante. Dar es
te evident că cele trei denumiri 
evocau și amintirea fostului 
domnitor. I. Ghica recunoștea 
deschis că numărul partizanilor 
acestuia crescuse și că în ipo
teza unei vacanțe a tronului re
venirea lui era foarte posibilă. 
Alegerea lui Cuza, în ianuarie 
1870, ca deputat de Mehedinți, la 
colegiul II, trebuie privită ca o 
expresie clară a sentimentului 
public. Votul se repeta la 8/20 
aprilie, iar în același an severi
nenii îl alegeau ca senator la 
colegiul II, ceea ce indică, din
colo de calculele opoziției libe- 
ral-radicale, un puternic curent 
de simpatie față de domnitorul 
Unirii și al reformelor democra
tice. Un călător străin observa 
chiar că în vitrinele fotografilor 
din Galați erau expuse, cu os
tentație, portretul acestuia și al 
Doamnei Elena.

Funeraliile de la Ruginoasa 
au prilejuit încă un moment de 
solidarizare a conștiinței publice 
în jurul fostului domnitor. In 
fața criptei deschise, Kogălni
ceanu a ținut să amintească, în
că o dată, marile fapte de care 
era legat numele defunctului, 
fapte care îi aduseseră căderea, 
însă îi asigurau în același timp 
și un loc proeminent în istoria 
țării, căreia îi adăugase „cea 
mai frumoasă pagină". Prin 
glasul unui uncheaș, Sadoveanu 
avea să evoce, mai tîrziu, calda 
iubire cu care foștii clăcași l-au 
însoțit pe domnitorul Unirii și 
al legii rurale pe ultimul drum. 
Poporul adunat la Ruginoasa, se 
spunea într-o broșură scoasă a- 
tunci de Asociația lucrătorilor 
tipografi din Iași, plîngea „drep
turile sale pierdute, mîndria țării 
umilite", pe cînd vechii adver
sari încercau să minimalizeze 
semnificația adunării de doliu. 
Nimeni nu se mai îndoiește as
tăzi că Al. I. Cuza, care și-a pus 
sigiliul pe Unirea Principatelor, 
reforma agrară, secularizarea a- 
verilor mănăstirești, extinderea 
dreptului de vot, dezvoltarea în- 
vățămîntului etc., a fost unul 

dintre marii ctitori ai României 
moderne și că în istoria acesteia 
locul său l-a stabilit poporul 
însuși.

In timpul domniei, și multe 
decenii după aceea, personali
tatea lui a fost obiectul unor 
-vii dispute și contestări din par
tea adversarilor politici, care au 
mers pînă la a-i nega orice me
rit, în timp ce poporul îi fixa, 
luminos,, amintirea în cîntec, 
legendă, anecdotă, povestire. în
surățeii împroprietăriți pe mo
șia statului Scheulețul din jude
țul Roman hotărau, la 1878, ca 
noua comună să poarte numele 
venerat al lui Cuza Vodă, că
ruia îi datorau, în bună măsu
ră, condiția lor de „cetățeni li
beri și proprietari". Societatea- 
cooperativă dîn Filioara solici
ta, în 1880, aceeași favoare, iar 
un grup de gălățeni iniția con
stituirea unei școli în amintirea 
marelui domn, al cărui bust ur
ma să fie așezat, peste doi ani, 
într-o nișă a fațadei. Numeroase 
așezări, piețe, străzi, aziluri, co
operative vor primi numele re
formatorului, punctînd, în dece
niile următoare, prezența Iui 
Cuza în conștiința publică și do
vedind că ingratitudinea de ca
re vorbea Hasdeu în 1873 nu 
privea poporul, ci oficialitatea. 
Dar și aceasta din urmă, inițial 
ostilă, apoi echivocă, rezervată, 
va trebui să adopte o poziție 
mai clară și mai obiectivă.

Lucrul s-a întîmplat cu ocazia 
înălțării statuii ce străjuiește și 
acum Piața Unirii din Iași. Es
te momentul cel mai semnifica
tiv pentru destinul postum al 
domnitorului, fiindcă „cearta" 
pentru amplasarea monumentu
lui în locul amintit a luat pro
porțiile unei dezbateri pro- și 
anti- Cuza, determinînd o lim
pezire a atitudinii oficiale. Un 
larg curent de simpatie, întreți
nut de fruntași ai vieții cultu
rale românești, precum A. D. 
Xenopol, care tocmai publicase 
o impunătoare monografie (Dom
nia lui Cuza Vodă, 2 voi. 1903), 
N. Iorga, C. Miile, Matei Canta- 
cuzino ș.a., a făcut ca „ceața 
deasă a intrigilor" să se destra
me și națiunea întreagă Sâ se 

Proiectul restaurării Casei Cuza de la Galați.

solidarizeze în jurul „marelui 
nedreptățit", cum îl numea Ior
ga, elogiind dîrzenia cu care o- 
pinia publică s-a opus ridicării 
monumentului în altă parte de
cît pe locul ce simboliza însuși 
Unirea. Cearta amenința să ia 
proporții (un comentator recu
noștea chiar ecouri de marseil- 
leză și carmagnolă) și să pro
voace grave consecințe electora
le, ceea ce a determinat ofici
alitatea să renunțe la obstrua- 
rea proiectului. „Deznodămîntul 
dramei", pentru a folosi o ex
presie contemporană, se produ
sese : domnitorul care a părăsit 
țara în 1866, umilit și înfrînt, se 
întorcea acum în veșmînt de 
bronz, călcînd maiestuos pe soclul 
dur, ca pe un tron fără moarte, 
înconjurat de miniștrii și sfet
nicii săi. Se încheia un ciclu sau, 
în termeni xenopolieni, „o foar
te interesantă serie istorică", u- 
na care pornise de la pregătirea 
Unirii și sfîrșea cu actul repa
rator și justițiar de la 27 mai 
1912. Monografistul glorioasei 
domnii rostea cuvîntul de inau
gurare a statuii, iar N. Iorga e- 
voca „viața de jertfă" a celui 
care, ca într-o altă legendă a 
Meșterului Manole, stătea Ia te
melia României moderne. Peste 
doi ani, cînd problema agrară 
era din nou Ia ordinea zilei, a- 
cută, un țăran din comuna Vul- 
cana propunea să se edifice un 
monument lui Cuza și în capi
tală, „pe locul gol din fața Pa
latului, de unde el, în noaptea 
de 11 februarie 1866, a fost iz
gonit fără știre, fără voința po
porului, care niciodată nu l-ar 
fi lăsat să scoată coroana de pe 
fruntea lui măreață".

Sub o formă sau alta numele 
lui a fost mereu amintit în anii 
ce au urmat primului război 
mondial. Desăvîrșirea unității 
statale, în 1918, îl readucea în 
actualitate, firesc, iar evocarea 
lui atunci, cînd se împlinea un 
an de la înfăptuirea marelui 
act era un gest adînc semnifi
cativ. începea „un nou Timp", 
după expresia lui Blaga, un 
timp favorabil nu numai evocă
rilor ocazionale, dar și studiu
lui temeinic al personalității și 
epocii lui CUZft Vodă, mal ales 

după intrarea arhivei sale în pa
trimoniul Academiei (1928). Nu
meroase contribuții documentare 
și exegetice aveau să apară în 
anii următori și după al doilea 
război mondial, atît în țară cît 
și peste hotare.

Mai interesante însă pentru 
destinul postum al domnitorului 
sînt evocările ce reflectă depla
sări caracteristice de accent de 
la un aspect la altul al comple
xei problematici cu care acesta 
a fost confruntat. La centenarul 
nașterii se amintea demofîlia, 
spiritul novator, inteligența po
litică a reformatorului. Aura u- 
neî personalități providențiale 
avea să-1 înconjoare mereu în 
amintirea poporului, care i-a 
creat, după expresia lui N. .Ior
ga, o legendă vrednică de dînsul, 
în timp ce factorii politici se a- 
rătau stînjeniți oridecîteori a- 
ceastă „stafie" venea sâ între
be ce s-a făcut cu opera lui. A- 
propîerea sugerată la un mo
ment dat între Cuza și Tudor 
Vladimirescu era semnificativă 
din acest punct de vedere. To
tuși, cum observa în 1947 G. Că- 
Iinescu, personalitatea domnito
rului Unirii rămăsese ușor în
străinată, stingheră, ca un ta
blou „agățat pe perete prea sus".

Atentă la valorificarea meto
dică a moștenirii trecutului și 
făcînd eforturi de a renunța la 
abordările conjuncturale, epoca 
noastră l-a preluat pe Alexan
dru loan Cuza ca pe un simbol 
al Unirii, al reformelor demo
cratice și al cristalizării Româ
niei moderne, cinstîndu-i me
moria așa cum se cuvine, prin 
presă, radio, muzeistică, adunări 
festive, spre a nu mai aminti 
larga acțiune de cercetare între
prinsă în ultimele decenii, cerce
tare menită sâ pună în lumină 
justă un capitol esențial, plin 
de încordare dramatică, al isto
riei noastre, acea „pagină" evo
cată de Kogălniceanu, acum un 
secol, în fața mormîntului proas
păt de la Ruginoasa. Fără în
doială, Hasdeu avea dreptate să 
observe, cu același prilej, că ra
reori nemurirea a repurtat o 
victorie mal clară asupra morții.'

AL ZUB
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O
 bună parte a vieții și activității lui Al. I. 

Cuza au fost legate nemijlocit de orașul Ga
lați i.

La împlinirea unui secol de la moartea 
celui care a pus o piatră fundamentală la temelia 
României moderne, ne propunem reliefarea, pe baza 
documentelor existente, a felului cum a fost elogia
tă și perpetuată amintirea marelui om politic în 
orașul Galați, plecînd de la recunoașterea faptului 
că opinia publică gălățeană a știut totdeauna să 
prețuiască la justa sa valoare bărbatul de stat și 
marile realizări social-politice ale epocii sale.

De-a lungul anilor în orașul Galați a existat o 
preocupare constantă pentru ridicarea unei statui 
care să cinstească memoria lui Al. I. Cuza. în anul 
1893, V. A. Urechia, cunoscutul om de cultură și 
fondatorul bibliotecii care-i poartă numele a oferit 
în dar orașului Galați bustul marelui om de stat 
Mihail Kogălniceanu. Cu prilejul inaugurării acestui 

“bust donatorul și-a exprimat dorința de a înzestra 
orașul și cu statuile lui Al. I. Cuza și C. Negri, 
întrucît, considera el, „numai acea națiune manifes
tă vitalitate care onorează și conservă memoria 
bărbaților care au luptat pentru ea“.

Deoarece intenția exprimată atît de frumos de 
V. A. Urechia nu s-a putut realiza în timpul vieții 
acestuia, ideia a fost reluată cam prin anul 1912 de 
un comitet care-1 avea ca președinte pe Gh. Tano- 
viceanu iar ca secretar pe poetul C. Z. Buzdugan. 
Prin intervențiile făcute, acest comitet a reușit să-și 
suplimenteze simțitor fondurile. Au fost lansate 
liste de subscripție, și s-au pregătit spectacole ale 
căror încasări au fost atribuite Comitetului pentru 
ridicarea statuii. Au fost, de asemenea, întreprinse 
o serie de demersuri la Primăria și Prefectură 
pentru includerea în bugetul acestora a unor sume 
destinate aceluiași scop. (Arhivele Statului Galați, 
fond Prefectura județului Covurlui, dosar 33/1914, 
p. 1, dosar 14/1915, p. 2, 3, 4 ; fond Primăria Mu
nicipiului Galați, dosar 214/1915, p. 1).

Comandat încă înainte de primul război mondial, 
monumentul Unirii aflat la Galați este opera sculp
torului florentin Romanelli. In anul 1927 a fost ina
ugurat, în rotonda de pe actualul Bulevard al Re
publicii, în fața grădinii orașului, monumentul com
pus dinr-un postament și o bază de granit, opera 
caracterizîndu-se prin remarcabile însușiri de echi
libru și forță. Deasupra monumentului se află adău
girea fericit făcută cu prilejul centenarului Unirii 
din anul 1959, și anume bustul lui Al. I. Cuza. Se 
împlinea în acest chip o dorință mai veche a lui 
V. A. Urechia și a gălățenilor de cinstire a me
moriei marelui domnitor patriot.

O altă acțiune desfășurată la Galați pentru a 
păstra neștearsă amintirea lui Al. I. Cuza a fost le
gată de răscumpărarea și conservarea casei în 
care au trăit părinții domnitorului însuși.

Presa a semnalat în numeroase rînduri situația 
inadmisibilă creată de faptul că vila fostului dom
nitor era lăsată în paragină. Trecută din mînă în 
mînă, fosta casă a lui Cuza-Vodă era amenințată cu 
degradarea și astfel se putea pierde din cauza ne
glijenței o prețioasă amintire istorică. In vara anu
lui 1935, casa fostului domnitor urma să fie scoasă 
la vînzare prin licitație publică, dar licitația a fost 
amînată pentru ziua de 26 noiembrie a aceluiași an. 
Din inițiativa unui grup de ofițeri din garnizoana 
locală s-a hotărît lansarea unei liste de subscripție 
pentru cumpărarea vilei. Alături de ofițeri, au răs
puns favorabil acestei frumoase inițiative și Șocie- 

’tatea pensionarilor publici din Galați. Această so
cietate urma să coopereze cu asociația corpului di
dactic pentru achiziționarea casei Cuza-Vodă cu in
tenția de a se clădi aid un cămin al corpului di
dactic. („Curentul" din 17 iulie 1935). Nerealizîn- 
du-se inițiativele amintite, în anul 1937 gălățenii 

au luat hotărîrea de a organiza cumpărarea prin 
subscripție publică și de a transforma în muzeu 
fosta casă a lui Al. I. Cuza. („Adevărul" din 13 iu
lie 1937).

La 5 iulie 1937 a avut loo adunarea de consti
tuire a Asodației pentru restaurarea casei domni
torului Cuza-Vodă. Cu această ocazie s-au expus o- 
biectivele imediate și cele de viitor ale comitetului. 
Referitor la problema cea mai urgentă privind sal
varea și conservarea casei s-a arătat tuturor celor 
prezenți și reprezentanților presei că „această casă 
a fost transformată pe rînd în locuință, hotel, iar 
astăzi complet ruinată, a ajuns să adăpostească un 
atelier de lemnărie". (Arh. St. Galați, fond Primăria 
Municipiului Galați, dosar 17 bis/1939, p. 31, 37, 68). 
Planul de lucru al Comitetului a fost stabilit în 
funcție de urgențele existente, în trei etape.

Nobilul scop pe care și l-a propus Asociația ca
sei Cuza-Vodă, nou înființată, al cărei act consti
tutiv și statute au fost publicate în anul 1937, au 
trezit un viu ecou nu numai în orașul Galați ci și în 
întreaga țară. Prin Ministerul Instrucțiunii au fost 
atrase la această acțiune patriotică școlile din în
treaga Românie. Din multe județe ale țării au venit 
pe adresa Asociației Cuza-Vodă cereri de a se tri
mite liste suplimentare de subscripție pentru a fi 
distribuite și școlilor primare care doreau să con
tribuie la restaurarea casei și transformarea aces
teia în muzeu. (Arh. St. Galați, fond Primăria Mu
nicipiului Galați, dosar 17/1939, p. 25, 44). Docu
mentele păstrate sînt o oglindă fidelă a răsunetului 
pe care l-a avut inițiativa Asociației „Cuza-Vodă" 
în toate colțurile țării, în cele mai diverse straturi 
sociale ale poporului nostru. Muncitorimea a con
tribuit efectiv cu fonduri adunate pe listele Minis
terului Muncii deși situația ei materială era destul 
de precară în acești ani. Chemărilor lansate de 
comitetul de organizare i-au răspuns persoane par
ticulare, școli și așezăminte publice. Au fost, de a- 
semenea, organizate spectacole, s-au distribuit co
carde cu efigia domnitorului Cuza-Vodă în vederea 
obținerii de fonduri suplimentare. (Arh. St. Galați, 
fond Rezidența Ținutului Dunărea de Jos, dosar 
18/1939, p. 11, 22/1939, p. 60, 69, 71, dosar 21/1937, 
p. 2, 6).

Cercul cultural al tinerilor meseriași din Galați 
a trimis o scrisoare Asociației „Cuza-Vodă" prin 
care exprimîndu-se deplina adeziune la opera în
treprinsă, se arăta hotărîrea luată de a da un spec
tacol teatral în beneficiul restaurării casei fostului 
domnitor. „Venim cu această propunere —• se arată 
în documentul pe care îl cităm — înțelegînd fru
moasa inițiativă de a înfrumuseța municipiul Galați 
prin opera de răscumpărare a casei domnitorului 
Al. I. Cuza care... să fie transformată într-un mu
zeu național".

Compozitorul Constantin Bobescu, dirijorul or
chestrei Radiodifuziunii Române, a mers în întîm- 
pinarea eforturilor gălățenilor și a propus să dea 
un concert la Galați în luna decembrie 1937 în fo
losul asociației. Gestul lui Constantin Bobescu a 
prilejuit o scrisoare de mulțumire ce i-a fost adre
sată „pentru ajutorul oferit și caldul patriotism cu 
care ați răspuns la primul semnal". (Arh. St. Ga
lați, fond Primăria Municipiului Galați, dosar 16/ 
1939, p. 11, 14).

Presa, cu care Asociația a conlucrat în perma
nență, a sprijinit în mod eficient demersurile aces
teia constituind un prețios aliat în acțiunea de 
popularizare a obiectivelor urmărite și a rezultatelor 
obținute. Dacă la Galați, Asociația a recurs la spri
jinul ziarelor „Acțiunea", „Vocea", și „Ecoul", la Iași 
au fost angrenate în acțiunea menționată, ziarele 
„Opinia", „Lumea", Noutatea" și „Ziua". (Loc. cit-, 
dosar 16/1939, p. 249).

La 8 martie 1938, Asociația casei „Cuza-Vodă" a 
putut aduce la cunoștința opiniei publice că răscum- 
părase casa fostului domnitor. La acea dată, aso
ciația se afla în posesia locului și imobilului, fapt 
consemnat prin jurnalul nr. 14224/1938, al Tribuna
lului județului Covurlui. în această situație, Aso
ciația putea porni la realizarea obiectivelor celei 
de-a doua etape : restaurarea clădirii și înființarea 
muzeului consacrat personalității lui Alexandru 
loan Cuza.

Ulterior, bazele muzeului au fost puse prin do
națiile entuziastului institutor Paul Pașa care poa
te fi considerat unul din pionierii muzeografiei ro
mânești.

Prin inițiativele și acțiunile întreprinse Galații 
păstrează cu grijă nepieritoarea amintire a lui A- 
lexandru loan Cuza, ctitor de seamă al României 
moderne cu care acest oraș a avut permanente și 
trainice legături.

r Simbol al „vroinței naționale"

i) Un valoros studiu consacrat acestei probleme 
a fost publicat de Paul Păltînea în revista „Danu- 
bius" II—III/1969, p. 121—136.

(continuare din pag. 1) 
drept unul din funcționarii cei mai capabili, cei mai 
cinstiți și cei mai energici ai țării".

Alegerea sa ca domn al Moldovei și al Țării Româ
nești, in împrejurările dramatice din 5 și 24 ianuarie 
1859, — dacă marca voința unanimă de a opune can- 
didaților vechiului regim — strigoilor — un reprezentant 
al noului, al progresului — era îndreptățită și de presti
giul și calitățile omului.

J. Poumay, consulul generai al Belgiei la București, 
ne-a lăsat următorul interesant portret al domnitorului: 
„Acesta, remarcă diplomatul, în vîrstă doar de 38 ani, 
este înalt, svelt, blond, privirea pătrunzătoare; distins în 
manierele sale, el posedă un original, plăcut și serios mod 
de a purta discuția. Este un soldat magnific, purtînd cu 
grație uniforma. Om dl ordinei, energic, a făcut asupra 
tuturor o excelentă impresie. Prințul Cuza este un bărbat 
cum nu există, altul în Principate, care vrea fericirea și 
independența țării sale. Hotărît, fără exaltare însă, modest 
și dezinteresat, chibzuiește cu înțelepciune. Toată lumea 
este de acord asupra calităților eminente cu care este în
zestrat noul domnitor".

Toate aceste calități aveau să fie verificate pe întreg par 
cursul domniei. Pentru a întări și justifica actul din 1859, ce 

reprezenta doar o premiză,Al. I. Cuza trebuia să inițieze 
și să patroneze un vast program, menit să transforme 
din temelie structura societății românești, să creeze un stat 
modern, înzestrat cu instituții corespunzătoare epocii. Cu ' 
alte cuvinte, noul domn trebuia să aplice in practică 
programul revoluționar de la 1848, chemat să integreze 
România în orbita civilizației europene, s-o orienteze 
ferm, în conformitate cu spiritul veacului. Realizarea aces
tei sarcini echivala, în fond, cu o adevărată revoluție. S-a 
petrecut un fapt care are puține precedente în istoria uni
versală. In numai șapte ani, cît a ținut domnia lui Cuza, 
aspectul societății românești s-a modificat radical. Structu
rile feudale, anacronice, au fost înlăturate și înlocuite cu 
altele noi, corespunzătoare necesităților prezente și aspira
țiilor viitoare ale românilor. Este, se poate spune, una din 
epocile cele mai bogate în realizări din istoria noastră, în 
care s-au pus bazele și s-au creat orientările României mo
derne.

In realizarea programului său, domnitorul a trebuit să 
învingă atît opoziția internă a boierimii, care-și vedea a- 
menințate privilegiile, pozițiile economice și politice, cît și 
adversitatea unora din puterile europene. Cu tact și pru
dență, dînd dovadă de o capacitate diplomatică fără egal, 
cu o demnitate în fața căreia s-au înclinat și adversarii, 
Al. I. Cuza a condus cu fermitate corabia la cîrma căreia 
se afla. In opera sa, el a fost secondat, cu devotament și 
înaltă competență, de vechii săi tovarăși de luptă, Kogăl
niceanu și Alecsandri, pentru a nu-i aminti decît pe aceștia.

Opera legislativă pe care domnitorul a inițiat-o sau a 
condus-o a fost bogată și variată. Ea cuprinde, pe plan in
tern, toate sectoarele vieții economice, sociale, precum și 
administrația. Numele său este legat, în deosebi, de secu
larizarea averilor mănăstirești, din 1863, de reforma agrară 
și de cea electorală. Prin mijlocirea acestor legi, se înfăptuiau 
tot atîtea acte de dreptate istorică. Secularizarea includea 
în patrimoniul național imense venituri care, pînă atunci, 
luaseră drumul străinătății. Prin reforma agrară, țăranii 
erau eliberați și împroprietăriți. Se îndeplinea, astfel, do
rința generației de la 1848. Țăranii, păstrătorii tezaurului 
național, cu care românii se prezentau in circuitul civiliza
ției universale, deveneau oameni, în înțelesul propriu ; 
dreptul de vot, chiar în limitele prevăzute de Statut, le a- 
corda calitatea de cetățeni, condiții indispensabile pentru 
crearea unei patrii, a unei Românii libere și independente.

Patriotismul ce l-a călăuzit în toate actele domniei sale, 
dragostea nemărginită față de poporul al cărui reprezen
tant s-a considerat mereu, l-au situat în conștiința acestuia 
alături de marile glorii ale trecutului. „Fapta pe care Măria 
Ta ați isprăvit — consemnau locuitorii a numeroase sate din 
cuprinsul județului Fălciu, mulțumindu-i domnitorului pen
tru reforma din 1864 — slobozind neamul românesc din bo
ieresc. .. este atît de mare, cît nu o poate scrie nimenea. 
Dumnzeul părinților noștri păstreze zilele Măriei Tale fe
rice, nebîntuite, îl rugăm să ia din zilele noastre și a co
piilor noștri și să adauge pe ale Măriei Tale...“. încă din 
timpul vieții, ca și în conștiința posterității, lui Al. I. Cuza 
i s-au atribuit epitetele de „liberator al poporului", „cel bun 
și drept", „părintele săracilor, orfanilor și văduvelor".

îngrijorați de consecințele politicii domnitorului, repre
zentanți ai curentelor politice extreme, recrutați din sinul 
burgheziei radicale și ai moșierimii conservatoare, au al
cătuit acea alianță politică, cunoscută în istorie sub denu
mirea de monstruoasa coaliție. La adăpostul întunericului, 
în numele poporului pe care complotiștii nu-l reprezentau, 
însă, Domnul Unirii a fost silit să abdice. A părăsit țara 
cu aceeași demnitate pe care a manifestat-o în întreaga 
domnie, pe care a considerat-o, mereu, drept un depozit 
sacru. Ultima sa urare a fost pentru progresul și prospe
ritatea României.

In exil, a refuzat ofertele ce i s-au făcut de a reocupa tro
nul cu sprijinul străinătății. Și de această dată, în 1868, a 
manifestat același dezinteres și înalt patriotism. „Dacă —> 
afirma el — ași vedea țara mea amenințată de o mare pri
mejdie, dacă un mare interes românesc ar cere colaborarea 
mea, dacă ar trebui să plătesc cu persoana mea, în acea zi 
aș fi gata, ori ce s-ar întîmpla".

Al. I. Cuza a iubit poporul și s-a bucurat de dragostea 
adîncă și durabilă a acestuia, care l-a situat în Pantheonul 
istoriei noastre alături de Ștefan cel Mare. El nu a rămas 
numai în conștiința posterității romănești; și-a înscris nu
mele, în egală măsură, în rîndul marilor personalități ale 
istoriei secolului al XIX-lea care au dominat istoria mișcă
rilor pentru unitatea popoarelor Europei.

Inima domnitorului, generoasa sa inimă, a încetat să bată 
la 15 mai 1873. Rămășițele sale pămîntești au fost aduse de 
la Heidelberg și înhumate în pămîntul țării sale. Cu drep
tate, afirma Kogălniceanu, atunci cînd țara întreagă își lua 
rămas bun pentru totdeauna de la Domnul Unirii :

„.. .Alexandru Ioan I nu poate să moară; o dovedesc 
lacrimile unui popor întreg, lacrimi ce se vor vărsa de ori
unde se vorbește românește... Veșnica lui amintire nu se 
va șterge din inimile noastre și ale fiilor noștri; și cît va 
avea țara aceasta o istorie... cea mai frumoasă pagină va 
fi aceea a lui Alexandru loan I“.

■_____________________ _________________ /
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EUGENIO MONTALE

poezia

Chinuitoarea poveste
dacă inspirația este la rece sau cald, 
nu ține de știința termică, 
Raptusul nu poduce, nici golul;
poezia nu-și aduce obolul 
ca înghețată la pahar 
sau pui la frigare.
Sînt, însă, cuvinte plictisitoare 
grăbite să iasă (din cuptor sau din frigider — 
lucru puțin important de știut), 
și-odată ieșite, se-ntreabă cu ochii la cer : 
ce-am avea 
de făcut ?

cuvintele

Cuvintele,
cînd din somn se deșteaptă, 
refuză fotoliul comod
și discret
ce le-așteaptă :
hîrtia Fabrino
și mapa de piele
și sticla cu tuș chinezesc ;

cuvintele,
cînd se trezesc,
se-aștern, fără pic de orgoliu, 
pe dosul facturilor
și al buletinelor-loto 
pe-anunțuri de nuntă 
sau doliu ;

cuvintele
se mulțumesc cu puțin : 
cu încîlceala clapelor 
în mașina de scris Olivetti, 
cu bezna
din buzunarele vestei 
și fundul coșului 
de hîrtii;

cuvintele
sînt ale tuturor, și-n zadar 
se retrag, ca-n ascunzătoare, 
în dicționar. Ochiul-iscoadă, atent, 
se aține pe-aproape, 
trufele cele mai greu mirositoare 
și rare 
să le dezgroape ;

cuvintele, 
după o așteptare fără sfîrșit, 
renunță la marea obsesie 
de-a fi pronunțate o singură dată 
pentru prima și ultima oară, 
și-apoi să moară 
cu cel care le-a avut 
în posesie.

tu-ul meu

Criticii spun, după cum am văzut,
că TU-ul meu este o instituție.
Au dreptate — fără nici o discuție.
Dacă nu ar fi fost aceasta, ar fi știut
că indivizii nenumărați dinăuntru-mi
sînt unul singur multiplicat de oglinzi.
Rău este numai că pasărea prinsă
în cursa pe care i-o-ntinzi,
nu știe dacă ea este ea 
sau unul din duplicatele sale. 

_________________________ J

MARIO ROMANO PARBONI

smalful candoarei

Intră în cutia ta transparentă 
luna muribundă de auroră.

E smalțul pierdut
al candorii tale fără arome

în aderentele capricii acre 
ale unei stoarse lămîi.

fantezie melancolică

Străpunge iarba vîntul înstelat.

Și fluviul derulează întreaga lui tristețe.

Ce chin: cocoșu-acela ce nu poate cînta ! 
Cristal golit de sînge-i este gîtul.

Nu-ți cheltui privirea pe aurore seci !

cum simțim pământul nostru

Cînd o spui tu 
cu ochii tăi simpli 
în stare să incendieze 
țăranul granitic 
cu mireazmă toridă

seara e minunată.

mamă

In zîmbetul tău 
sînt căpșunile 
sîngelui meu,

Vioară de pajiște 
care născocești 
privighetorile.

mina mării

Creastă de val: 
mînă rapace 
mînă uscată.

Degetele tale spectrale 
iată

se sparg.

Măslinii tăi 
biruiți de vînt

pe pămîntul meu 
în anotimpul durerii

par să-și aplece creanga.

violențe sublime

Vesele funii atrag infinitul privirii.
Viori amețitoare concertează zborul de șoim.
Plesnit ca de fulger, calul zvîcnește-n galop. 
Porumbița vine să ciugulească floarea zăpezii.
Mieii maturi fug în salturi roșii la urletul lupului. 
Rîndunica recade-săgeată în propria-i neagră imagine.

în românește 
de Cicerone 

CERNEGURA

Vedere din Roma



caiete

O carte
surprinzătoare? (li)

Al. CALINESCU

Refuz de a mai crede în posibilitatea existenței unei știin
țe a literaturii ? Textul lui Barthes, e adevărat, vizează pe 
alocuri anumite excese ale noilor maniere de abordare a 
literaturii: dar, cel mai adesea, el vizează vechile maniere, 
care, și ele, pot ucide plăcerea lecturii: o proiectată „Socie
tate a Prietenilor Textului" și-ar justifica existența tocmai 
prin faptul că există numeroși... dușmani ai textului prin
tre aceștia figurină și „conformiștii culturali". Iar dacă 
Barthes spune la un moment dat că plăcerea textului este 
ireductibilă „ă son fonctionnement grammairien" (după 
cum „le plaisir du corps est irreductible au besoin physio- 
logique"), în alte locuri el va insista asupra perspectivelor 
pe care le au astăzi semiologia, retorica și, în general, ceea 
ce uneori se înțelege într-un mod destul de grosier prin in
terpretare pe baze „structurale" a faptului literar. Vom re
ține, de pildă, ideea că știința limbajului ar trebui să accep
te în raza ei de acțiune „la signifiance", definită în altă 
parte drept „le sens en ce qu’il est produit sensuellement" ; 
sau constatarea că textul oferă surprize pe care nici o știin
ță nu le poate prevedea dar nici ignora : „așa cum fizica 
(actuală) trebuie să se adapteze caracterului non-isotrop al 
anumitor medii, al anumitor universuri, va trebui ca și ana
liza structurală (semiologia) să recunoască cele mai mici 
rezistențe ale textului, desenul neregulat al venelor lui". 
Și Barthes dă exemplul lemnului care nu opune, în diferite 
locuri, aceeași rezistență unui cui ce este înfipt în el; așa
dar, textul nu va putea fi acoperit în întregime (și cu egală 
pertinență) de „grila" care îi este aplicată. Să deducem de 
aici non-oportunitatea și ineficacitatea acestui tip de ana
liză ? Ar însemna să acceptăm ideea că nu se pot stabili 
„coduri" la care să fie raportată opera. Or, cercetători re- 
cenți (și vom cita în primul rină pe Gerard Genette) ajung 
într-adevăr la concluzia că nu trebuie neglijate acele mici 
rezistențe ale textului de care vorbește Barthes, dar că toa
te manifestările de transgresare a codului nu sînt, în ultimă 
analiză, decît o confirmare a existenței acestuia.

Privind textul din această perspectivă a plăcerii lecturii, 
Barthes avansează o serie de definiții sau de propuneri ce 
sînt tot atîtea sugestii pentru niște posibile cercetări. Iată-l 
de exemplu, definind adjectivul ca „portes du langage par 
oii l’ideologique et l’imaginaire penetrent ă grands flots". 
Sau stabilind existența a două forme de „realism", unul 
care descifrează „realul", altul care „spune realitatea". Sau 
vorbind despre „texte-tissu", și despre o posibilă teorie a 
textului ce s-ar numi „hyphologie" (hyphos semnificînd țe
sătură dar și pînză de păianjen). Tot o încercare de a re
găsi plăcerea lecturii trebuie să vedem în dorința de a re
găsi în text pe autor, bineînțeles nu în sens tradițional, ci 
ținînd cont de o anumită relație autor-cititor: „Ca instituție, 
autorul a murit: persoana sa civilă, pasională, biografică a 
dispărut; deposedată, ea nu mai exercită asupra operei 
acea formidabilă paternitate pe care istoria literară, învă- 
țămîntul, opinia curentă aveau misiunea să o stabilească 
și să o reîmprospăteze; dimpotrivă, în text, într-un anu
mit fel, doresc autorul ; am nevoie de figura lui (care nu 
este nici reprezentarea, nici proiecția lui) așa cum el are 
nevoie de a mea“. Vom reține, apoi, o idee care stă în cen-1 
trul problemelor actuale ale poeticii prozei: necesitatea 
constituirii unei lingvistici care să depășească nivelul fra
zei și să poată cuprinde „discursul" literar; sau, privind 
altfel lucrurile, obligativitatea recunoașterii principiului 
chomskyan potrivit căruia fraza este în esență infinită, tex
tul fiind, așadar, extensiune a unei unități frastice (această 
a doua cale fiind cea care caracterizează cercetările unor 
Genette și Todorov; ea este deci deja verificată, pe cînd 
prima rămîne la stadiul de ipoteză și deziderat).

Vom semnala, în încheiere, cîteva particularități ale a- 
cestei cărți care, din punct de vedere compozițional, meri
tă, într-adevăr, calificativul de „insolită". Să vedem însă, 
mai întîi, cum vede aici Barthes actul critic și actul scrii
turii. Critica, întotdeauna, „istorică sau prospectivă", este 
o formă de manifestare a plăcerii lecturii (este ceea ce sin
gularizează de altfel acest tip de plăcere : „ce plaisir peut 
etre dit : de lă vient la critique"). Cum citim atunci cărțile 
de critică ? Plăcerea lectorului va friza în acest caz perver
sitatea ; cititorul („lecteur au second degre") este un soi 
de „voyer", care observă plăcerea altuia... Textul critic 
devine text-obiect de plăcere : așadar, „double et triple per- 
versite du critique et de son lecteur, â l’infini". Cît privește 
actul propriu-zis al scriiturii, Maurice Nadeau are fără în
doială dreptate afirmînd că această carte este, din toate 
punctele de vedere, „le petit Kamasutra de R.B." ; pe lîngă, 
elogiul plăcerii lecturii, Barthes vorbește despre plăcerea 
scriiturii, complementară, în cazul criticului, celei dinții. 
Cartea însăși este elocventă în acest sens; autorul e fascinat 
de o adevărată „erotique du mot", și nu o dată (noi în
șine ne-am izbit de acest obstacol) textul pare intraductibil, 
așa cum se spune despre o poezie că este intraductiblă. Cu
vinte rare, sau chiar inventate, „forjate" cu o evidentă vo
luptate, construcții bizare, șocante, și, în fine, un „aranja
ment" al textului, o punere în pagină, în care se simte „ar
tificiul". Totul ni se pare a trăda următorul lucru : autorul 
nu se lasă acaparat de plăcerea de a scrie, ci se gîndește 
(regăsim relația autor-lector) și la plăcerea cititorului. Prin 
chiar structura ei, prin urmare, cartea se vrea un argument 
în favoarea ideii că critica trebuie să fie și ea un „text de 
plăcere".

ele 154 de sonete ale lui 
K Shakespeare reprezintă u- 

nul din monumentele liris
mului mondial, oferind noi 

contururi pentru definirea profilu
lui artistic al „divinului brit", 
cum l-a numit, cu admirație ti
nerească, Eminescu. Cu o clară 
cunoaștere de sine Shakes- 
pe are dă glas trăirilor sale, 
motivul iubirii aflîndu-și la el o 
expresie plină de un farmec unic 
și delicat.

Exprimrnd unele din cele mai 
intense trăiri erotice ale lui Sha
kespeare, aceste creații de un 
învederat rafinament artistic au 
stîrnit interes și prin posibilită
țile pe care le oferă referitor la 
îmbogățirea datelor privind rea
litatea biografică a marelui poet, 
cinci întrebări mai cu seamă a- 
flîndu-se în centrul interesului 
nenumăraților comentatori ai 
sonetelor. (Este știut că doar 
despre Hamlet s-au scris pînă 
acum mai multe disertații, stu
dii și eseuri decît despre toate 
sonetele). Prima întrebare e cea 
cu privire la identitatea „protec
torului" pe nume Mr. W.H., pe 
care Oscar Wilde Ta făcut erou 
în povestirea „Portretul domnu
lui W.H.“. Să fie oare vorba de 
Henry Wriothesley conte de 
Southampton sau de William 
Herbert conte de Pembroke ? 
Există argumente pro și contra, 
exegeții s-au împărțit în două 
tabere, a „Southamptoniților" și 
a „Pembrokiților", dar o sentință

CLEMENS BRENTANO:

Basme
Editura „Junimea" a publicat un volum de bas

me ale lui Clemens Brentano, traducerea fiind sem
nată de Herta Perez și Alexandra Indrieș (Note și 
postfață de Herta Perez).

Poet liric (dovada o fac versurile înserate în 
cadrul basmelor), nuvelist și culegător de folclor, 
Brentano și-a făcut simțită prezența în literatură 
și prin basmele și povestirile sale. E o lume în care 
realul fuzionează cu irealul, în care autorul împle
tește elementele basmului specific german, cu ac
cente satirice și aluzii fine, dar usturătoare. Gă
sind deci, un refugiu în lumea irealului, Brentano 
nu uită însă să arate și moravurile unei realități 
sociale alterată de vicii, chiar dacă pune eroilor săi 
masca unor puteri superioare celor umane (Po
vestea „Dascălului Bastan și a celor cinci fii ai săi").

Peisajul lui Brentano, nu e steril, contururile 
sale plutesc între umbre estompate și lumini, evi
dențiind o perfectă armonie spirituală. Forța vie a 
binelui, ajutat fie de sirene („Povestea dascălului 
Bastan...“), fie de animale recunoscătoare pentru 
un bine făcut („Povestea Lizicăi"...) învinge șl 
destramă răul („Povestea domnișoarei Mirt").

în cazul fiecărei povești ne întîmpină un adînc 
adevăr omenesc. Curiozitatea e mereu treză și ali
mentată de noi întîmplări. Basmele lui Brentano 
sînt presărate cu elemente culte (vezi marea capa

citate de a jongla cu mijloacele vocabularului și 
danțul colorat al rimelor).

Brentano se numără, prin povestirile și basmele 
sale, printre marii reprezentanți ai acestei specii 
literare.

Trebuie să subliniem, excelenta calitate a tra
ducerii acestei culegeri de basme, care numai prin- 
tr-o cunoaștere perfectă a limbii, a talentului scrii
toricesc, și a unor afinități spirituale cu autorul tra
dus, se poate realiza.

E o adevărată bucurie să lecturezi asemenea tra
duceri, în care arta traducătorului e îmbinată cu 
talentul literar în mod atît de simbiotic.

Aleasa calitate a traducerii (un specialist în lim
ba germană poate sesiza alegerea minuțioasă a sen
surilor celor mai potrivite în traducere) solicită în
treaga prețuire a cititorului de orice vîrstă și satis
facția că Editura „Junimea" ne oferă prilejul unui 
nou contact cu basmele germane.

Nu-i ușor de loc să realizezi o traducere, mai cu 
seamă a unor basme, căci ea se vrea a fi, în primul 
rînd, pe înțelesul marelui public „mic"; Traducerea 
basmelor lui Brentano și-a ajuns scopul scontat !

Cartea apărută anul acesta e o continuare a vo
lumului editat anul trecut, „Povestea marmotei" 
(basme romantice germane), în care se află cuprinse 
și două basme ale lui Brentano, unul din ele „Go- 
kel Hinkel", fiind recunoscut ca cel mai frumos, dini 
cîte a scris. Astfel se explică, lipsa celor două 
basme din actualul volum. N-ar fi rău, ca o viitoa
re ediție a basmelor lui Brentano, să însumeze și 
cele două basme din volumul „Povestea marmotei" ; 
în felul acesta s-ar întregi imaginea noastră asupra 
creației lui Clemens Brentano pe tărîmul basmului.

Cristina Anca ȘTEFĂNESCU

„EMINESCIANA"
(continuare din pag. 3) 

se observă un ochi sărit la cra
vată, decît la ditamai flaneaua.

— Și ce-i de făcut ? -
— Ce-i de făcut, slavă dom

nului, se știe. Nu facem întot
deauna ceea ce trebuie făcut — 
și aici e aici. Spuneam, la în
ceputul acestui interviu, că „Ju
nimea" poate încerca, acum, sal
tul calitativ. Și mă refeream mai 
ales la lupta împotriva cărților 
mediocre, cenușii ori pur și 
simplu proaste. De multe ori, 
insistențele autorilor sînt invers 
proporționale cu valoarea ma
nuscrisului propus. O primă ca
litate care se cere editorului 
este, zic eu, aceea de a ști să 
reziste oricăror presiuni, de a 
ști să spună, în baza unor con
vingeri solide și unui gust sigur, 
nu cu fermitate. Aici mai avem 
cîte ceva de învățat — și o s-o 
facem.

— Pentru că am ajuns cu dis
cuția în acest punct, v-aș pro
pune cîteva referiri la critica 
din revistele de cultură.

— Un editor se cuvine să 
creadă în fiecare titlu trimis 
la tipar. Ar fi însă absolut ab
surd ca același editor să pretin
dă criticii aplauze pentru fiecare 
carte ajunsă în librării. Statu
tul criticii este altul, imixtiu
nile nu pot fi interpretate altfel 
decît ca un atentat la libertatea 
de opinie ; cîtă vreme actul cri
tic izvorăște din bune intenții 
și prezintă un grad normal de 
onestitate și profesionalitate, atît

0 enigmă 
literară 

descifrată?

definitivă n-a fost pronunțată 
pînă azi.

Cine este apoi acel prieten tî- 
năr și frumos care a determinat 
gama de simțiri a 126 din cele 
154 de sonete ? Cine este „poe
tul rival" din sonetele 76—86 ? 
Care e ordinea inițială a sonete
lor, imposibil, se pare, de re- 
constiuit azi ? și cine este, în fi
ne, celebra „Dark Lady“ din 
sonetele 127 pînă la 154, enigma
tica „doamnă brună" care a in
tervenit între cei doi prieteni se- 
ducîndu-i pe amîndoi și făcîn- 
du-i să descopere infernul 
dragostei ?

Se pare că la această ultimă 
întrebare a găsit răspuns cunos
cutul istoric de la Oxford L. A. 
Rowse — expert pentru epoca 
elisabethană — deși deducția sa 
mai întîmpină încă rezistență 

Șl ALTE INITIATIVE EDITORIALE
autorul cît și editorul trebuie 
să-1 accepte, indiferent de as
primea verdictului. In numele 
aceleiași libertăți de opinie, în
să, și-au făcut loc excesele și 
teribilismele unor tinerei super
ficiali ce saltă din poantă în 
poantă, reducînd o carte la o 
frază, spunînd mereu nu, încît 
te întrebi, la urma urmei ce 
propune respectivul comentator 
în locurile rămase goale prin 
demolările succesive și îndîrjit 
practicate, cu osîrdie puștească. 
Cred că se greșește mult lăsîn- 
du-se cărțile autorilor tineri, în 
special cele ale debutanților, la 
bunul plac al unor critici înce
pători, care-și „fac rnîna" cu o 
frumoasă dar prea puțin respon
sabilă insolență. In „secunda 
zero" a debutului, o opinie 
strîmbă poate deforma un des
tin scriitoricesc. II admir pe 
profesorul Ciopraga, care nu 
consideră că-i sub demnitatea 
unui critic serios să scrie des
pre cei foarte tineri. Și mă în
treb cîtă vreme va mai fi tole
rată, chiar în paginile tipărite 
la Iași, zburdălnicia nocivă ce 
confundă actul critic, solemn și 
responsabil, cu tifla, poanta și 
strîmbătura acră.

— Fiindcă ați pronunțat cu
vîntul responsabilitate : care este 
părerea Dvs. în legătură cu res
ponsabilitatea editorului ? Unde 
începe ? Care-i sînt granițele ?

— Un singur răspuns : alături 
de autor, cei care lucrează în
tr-o editură sînt responsabili 
pînă la capăt de tot ceea ce a- 
pare sub egida respectivei case 

din partea istoricilor literari. 
Rowse susține că studiind jurna
lele de zi ale contemporanului 
lui Shakespeare, misteriosul me
dic și astrolog Simon Forman, 
a dat de niște probe convingă
toare. Aceste jurnale scrise în
tr-un amestec de engleză și la
tină sînt mai demult cunoscute, 
dar nimeni pînă la Rowse n-a 
făcut efortul de a duce lectura 
lor pînă la capăt. In paginile 
acestor însemnări, cercetate de 
Rowse cu atenție, savantul en
glez a găsit — susține el — re
feriri din care ar reieși clar că 
„doamna brună" nu poate fi alta 
decît Emilia Lanier, descendenta 
unei familii de muzicanți de o- 
rigină italiană, tatăl ei fiind mu
zicant la curtea reginei Elisa- 
beta.

Oacheșa Emilia a fost — se știe 
și din alte documente — favo
rita lui Henry Carey, Lord 
Hunsdon, patronul trupei căreia 
i-a aparținut Shakespeare din 
1594. Faptul că este vorba, în 
ambele cazuri, de o femeie bru
nă de mare frumusețe, că atît 
Forman cît și Shakespeare amin
tesc mai cu seamă trăsăturile 
negative ale „doamnei brune" 
(promiscuitatea ei, cruzimea etc.) 
par să-i fie suficiente lui Rowse.

Să fie oare cu adevărat enig
ma descifrată ? Probabil că vii
torul mai poate rezerva surprize 
în acest sens.

Augustina BELȚIC

de presă. Această responsabili
tate însă, în anumite cazuri, se 
poate divide ori chiar, parțial 
transfera : este vorba despre lu
crările de maximă specialitate, 
pe care editorul nu le poate a- 
viza deoarece nu se află în cu
venita cunoștință de cauză. Cei 
cîțiva redactori pe care-i avem 
nu pot fi specialiști și-n fizică 
nucleară și-n chimie anorganică 
și-n cibernetică și-n ontologie 
și-n trigonometrie și-n histolo- 
gie. Apelăm, în aceste cazuri, 
la personalități unanim recunos
cute ca autorități în respectivele 
domenii de cercetare și, în baza 
referatelor acestora, trimitem 
(sau nu) cartea la tipar.

Pentru întărirea ideii colecti
ve de responsabilitate, vom men
ționa, în caseta tehnică a fie
cărui volum, și numele referen- 
ților externi.

— In încheiere, o ultimă în
trebare : care sînt relațiile edi
turii cu tipografiile ?

— Surprinzător : bune. In aș
teptarea construirii Combinatu
lui poligrafic ieșean, colaborăm 
cu cinci tipografii din patru ora
șe (Iași, Bacău, Galați, Bucu
rești) și încercăm să folosim și 
utilajele moderne cu care au 
fost dotate noile tipografii din 
orașele mai mici (de pildă, ti
părim carte la rotativa de la 
Piatra Neamț, poate mai tîrziu 
și la Vaslui). Nu-i simplu, de
sigur, dar cîtă vreme dorința de 
colaborare e sinceră de ambele 
părți, distanțele (de orice fel) 
dispar.



Inmormîntarea lui Cuza la Ruginoasa (Le Monde illustre, Gabriel Bordese)

POȘTA LITERARĂ

file de arhivă

ÎNMORMÎNTAREA DE LA
Al. I. Cuza, primul domn al Ro

mâniei moderne, a murit la Hei
delberg, în ziua de 15 mai 1873, și 
acolo a fost îmbălsămat. Cu trenul 
mortuar care a intrat în țară 
după 11 zile, au sosit și repre
zentanții presei străine. Delegatul 
lui Paul Dalloz, directorul revistei 
Le monde illustre, a consemnat 
ceremonia de la Ruginoasa în ar
ticolul său Funerailles du prince 
Couza 1, relatare rămasă ca o im
portantă mărturie istorică a unui 
martor ocular. „Am plecat, zice el, 
în tovărășia cîtorva ziariști, pentru 
a lua parte la înmormîntarea 
prințului și am asistat la emoțio
nantul spectacol al unei națiuni 
care plîngea pe cel ce-a prezi
dat, atît de fericit, destinele ei" 
(p. 75).

Prințul Cuza a adus imense ser
vicii națiunii sale „avangarda ra
sei latine în Orient, urmașa le
giunilor romane... trimise să colo
nizeze Dacia, care prin tăria po
porului a supraviețuit numeroa
selor războaie și cumplitelor neno
rociri". Al. I. Cuza a eliberat pe 
țărani, a substituit justiției vena
le și arbitrare Codul Napoleon, a 
fondat Universitatea din Iași și 
a constituit o armată bine înzes
trată. După răsturnarea din 1866, 
un singur cuvînt princiar ar fi 
sculat România în favoarea sa, da
că el nu și-ar fi ales singur exi
lul, pentru a nu fi pretextul unor 
tulburări interne.

Cu tot zelul jandarmeriei prin
țului Hohenzollern, țăranii au pă
răsit muncile lor pentru a întîm- 
pina sicriul fostului domn. De 
la Suceava, la fiecare haltă, să
tenii, în costume naționale, veniți 
călare, cu căruțele sau pe jos, s-au 
adunat cu miile pentru a asista la 
serviciile religioase făcute la fie
care oprire. Țăranii au rupt cor
doanele militare, au năvălit pe 
linia ferată și s-au ridicat pe va
gonul mortuar, împodobit cu ghir
lande de flori, pentru a-și atinge 
pios buzele lor de sicriu.

Cu steagurile Universității des
fășurate în cele patru colțuri ale 
vagonului mortuar, încărcat c|u 
florile primăverii, trenul cu stema 
României și drapele tricolore în 
bernă, a intrat în stația Rugi
noasa unde atîrnau draperii de 
doliu. O mulțime evaluată de au
tor la zeci de mii de oameni a 
izbucnit în plîns. Tunurile au tras 
salvele marei despărțiri, armata 
a dat onorul și trîmbițele regi
mentului de linie au răsunat.

în văluri cernite de văduvă, 
principesa Elena a primit corpul 
soțului ei, urmată fiind de mitro
polit și preoțime. Cînd sicriul a 
fost coborît din vagon pe brațele 
țăranilor, s-a produs în toată 
mulțimea o explozie de jale cu la
crimi și adînci suspine. Coșciugul 
a fost transportat în biserica pa
latului, drapată în negru și plină 
de flori. EI a fost descoperit pen
tru ca fostul domnitor al Româ
niei să fie expus, timp de două 
zile, venerației populare.

„J’ai vue — spune delegatul 
presei franceze, — des meres faire 
toucher Ie cercueil â leurs petits 
enfants, de rudes paysans s’age- 
nouiller et regarder d’un air fa
rouche la pâle visage du mort, 
alors qu’une larme sillonnait leur 
visage hâle ; j’ai vue des femmes 
sangloter et des vieillards tram- 
blants par l’âge se faire soutenir 
pour venir s’agenouxller devant 
leur bienfaiteur. Quel plus elo
quent commantaire d’une regne 
que cette douler de tout un pe- 
uple“ 2.

în ziua înhumării (30 mai), si
criul a fost așezat sub un balda
chin. Cordoanele erau ținute de 
generalul Florescu, ministru de 
război, C. Negri, unul din cei mai 
considerați oameni politici ai Ro
mâniei și fost ministru, Mihai Ko_ 
gălniceanu, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Alecsandri, marele poet român, 
C. Cazimir, delegatul comitetelor

RUGINOASA
naționale pentru funeralii, recto
rul Universității din Iași, I. Can- 
tacuzino, consilier la înalta Curte, 
Beligot de Beyne, fost secretar al 
prințului, colonelul Pisoschi, aghi
otant de cîmp, N. Catargi, prefect 
de Galați și un țăran, fost depu
tat al Adunării de la 1859. în fața 
acestora, ofițerii purtau insignele, 
chipiul, sabia și epoleții fostului 
domnitor.

După orația funebră a arhiereu
lui Suhupan, M. Kogălniceanu a 
amintit, într-o înaltă improvizație, 
serviciile aduse de defunct, sfîr- 
șind astfel : „aici, în fața unui 
mormînt deschis, în fața acestei 
figuri care va fi pururea glorioa
să, nu ne este permis să facem 
polemici, dar sîntem datori să 
spunem că nu greșelile lui l-au 
răsturnat, ci faptele Iui cele mari. 
Și cît va avea țara aceasta o is
torie, cea mai frumoasă pagină a 
ei va fi aceea a lui Alexandru 
Ion I.

într-o reculegere totală, zeci de 
mii de români au înconjurat si
criul lui, omagiu suprem adus u- 
nui mare patriot.

GH. BĂILEANU
') Le Monde illustre, journal 

hebdomadaire 17-me annee no. 
851 le 2 Aout 1873, Paris, 13 Quai 
Voltaire, p. 75—78 (semnată 
E.A.S).

2) Am văzut mame care-și în
demnau copilașii să atingă sicriul, 
țărani amărîți îngenunchind și 
privind înspăimântați obrazul pa
lid al mortului, în timp ce o la
crimă curgea pe fața lor dogorită; 
am văzut femei plîngînd în hohote 
și bătrîni care tremurau din pri
cina vîrstei și cereau să fie sus
ținuți pentru a veni să îngenun
cheze înaintea binefăcătorului lor. 
Ce comentar mai elocvent al unei 
domnii poate fi, de cît această 
durere a unui întreg popor.

GEORGE DOR — Se pare că vreți să cuceriți mai multe 
redute deodată dar mijloacele acestor tentative sînt destul de 
fragile. Mai ales în proză inadvertențele abundă. Citez la întîm- 
plare : „Se inerva și începea să farme totul" ; „Ieri avuse (co
rect avusese) pesemne o zi grea ; „Znopită în bătaie" și alte 
„felurite feluri de imagini" cum ziceți, candid, în alt loc, scrise 
în grabă, alertat de dorința publicării. Mai mult decît o stare 
epică, dumneavoastră aveți una lirică, și aceasta confuză încă, 
aluvionară, incongruentă, dar, oricum, meritînd a fi exploatată. 
Deocmadată, însă, fără orgoliul „de a pune o piatră la zidul 
făurit de atîția meșteri Manole, care au fost, care sînt și care 
or să vină". Puțină îndoială v-ar aduce mai aproape de reali
tatea textelor, perfectibile prin punctele esențiale. Altminteri 
riscați trista glorie de „client" al poștei redacției cu care s-au 
„aureolat" atîți (nomina odiosa).

Ion TRIF-PLEȘA — Piesa „Cu mîna în dreptul inimii" es
te suferindă. In primul rînd nu are conflict (simplele „mirări" 
ale personajelor nu-i pot ține locul). Ați vrut să elaborați pro
babil generozitatea unei familii care „asimilează" un tînăr 
(Aurel) singur și „problematic", dar această generozitate pare 
suspectă din moment ce în familie exista „o fată de 19 ani, îm
brăcată simplu" și care pînă la urmă — previzibil — „optează" 
pentru Aurel. Dar chiar și așa i-ați „scos" foarte repede din 
scenă pe cei doi tineri, lăsîndu-i în schimb pe bătrîni să spo
rovăiască (uneori destul de amuzant) și răpind astfel orice po
sibilă confruntare între cele două generații. Unele replici sînt 
logoreice iar altele, vrînd să fie poetice, cad în solipsism 
(Aurel: ...ci-i vorba să rămîn pînă cînd din soare va rămîne o 
mînă de cenușă...). De fapt, este vorba de o inadecvare a lim
bajului la rigorile teatrului, chiar la ale celui poetic. Aceste și 
alte defecte, pe care nu le mai enumăr, mă determină să vă 
îndemn în a vă reîntoarce la uneltele poeziei.

Mihai VOICULESCU — Subiectele schițelor sînt de „fapt 
divers". Citate ca atare, în rubricile ziarelor ,ele trezesc inte
resul. Dv. vreți să le exploatați literar, dar tratarea rămîne tot 
jurnalistică (în acest sens se întrevăd calități de foiletonist), pe 
noi însă ne interesează altceva.Să vedem, totuși, și „teatrul" 
anunțat.

Laura SPIRU — Pentru început nu e rău (depinde cu ce 
comparăm). Povestiți fluent, dar prea minuțios ,prea „gospodă
rește", vrînd a contura cu oarecare ostentație cadrul, nelipsind 
deformațiile de filolog. Despre o femeie de la țară scrieți la un 
moment dat: „îi era caracteristică folosirea pronumelui de
monstrativ pe care-1 prefera deseori numirii persoanei în discu
ție". însemnarea ar putea fi utilă într-o fișă dialectologică. 
Rămîne să preluați literar materialul adunat, să-i dați o alură 
epică. Așa cum se întîmplă, pe alocuri, și în proza în discuție. 
Dar e prea puțin.
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ORIZONTAL : 1. Ne-a lăsat 
„Buchetiera din Florența11; 2.
Florar — Produs avînd ca „ma
terie primă" polenul; 3. Compo
zitorul operetei „Floarea din Ha- 
wai" — „O floare... sălcîm", 
melodie de N. Demetriad; 4. Ne- 
lu lonescu, compozitorul piesei 
corale „Floare tîrzie", pe versuri 
de I. Pillat — Pseudonimul cre
atorilor unui vestit „Caleidos
cop" din care face parte poezia 
„Victima florilor de turnesol"; 
5. Cunoscut solist bihorean de 
muzică populară, interpretul cîn- 
tecului „Rozmarin în colțu’ 
mesii" — In buchet!; 6. Ema
nuel Elenescu, compozitorul co
rului „Baraboiul" — Compozito
rul valsului în stil românesc 
„Bujorii Gorganului" (1968 ; 7.
„Și albinele-aduc miere, aduc 
colb mărunt de..." (M. Emines- 
cu-Călin) — Flori, soli ai primă
verii ; 8. Curte! — Două din 
petale !... — ... și rădăcină de

crăiță!; 9. A cîntat în versuri 
„Florile răului"; 10. Plantă cu 
flori galbene-aurii — Firicel de 
floare-albastră.

VERTICAL: 1. Pictor clasic 
român, autorul tablourilor „Ghio
cei" și „Buchet de liliac" — Au
torul poeziei „Steaua imnului" 
din care face parte framgentul: 
„Rîul încuiat în cerul omogen, / 
Arhaic Unt, din lăudată seară, / 
Scurs florilor,...“ ; 2. Autorul ci
clului de poezii „Liliacul timpu
riu" — A scris poezia „Noapte 
de primăvară"; 3. Ir ! — îmbăl
sămat de parfumul florilor — 
Notă veche ; 4. Rosemarie..., cîn- 
tăreață de muzică ușoară din 
R.D.G. — Adrian alintat; 5. Au
torul nuvelei care se încheie ast
fel : „îmi aduc iarăși aminte de 
tata, de cîmpia Mărășeștilor, de 
piciorul cu bocancul negru, și 
arunc repede floarea, ca pe un 
lucru blestemat" — „Flori... din

poezia populară", volumul nr. 49 
din B.P.T. (sing, mase.); 6. Ră- 
săriți — La flori!; 7. Nimeni — 
Straus, compozitorul ariei „A- 
fară-n grădina înflorită" din o- 
pereta „Farmecul unui vals"; 8. 
De ce ? ! — Sadoveanu pentru 
„Nada Florilor" (pl.); 9. Punct 
terminus în metomorfoza florii
— Drumuri printre flori de 
cîmp; 10. Autorul poeziilor „în
floriri pe pietre", „Inima mea e 
floarea între flori" și „Floarea 
galbenă a nopții" — Cununi! — 
Fire de polen!.

Viorel VÎLCEANU

Dezlegarea jocului „Radio".
ORIZONTAL: 1. Feraru —

Jora ; 2. Oxa — Triodă ; 3. Ra- 
coviță — Da ; 4. Ec — R — 
Cosmic ; 5. Strada — Auo ; 6. 
T — O — Ani — Sfa; 7. Eleni
— Aton ; 8. Nb — Lg — Vianu; 
9. O — Amacostin ; 10. Dona — 
Intact.



centenar co
memorativ 
Ai. I. Cuza

împlinirea a o sută de ani 
de la moartea primului dom
nitor al Principatelor Române 
a prilejuit organizarea, în ju
dețul Iași, a numeroase ma
nifestări comemorative, dintre 
care menționăm : un recital de 
poezie la Uzina de Fibre Sin
tetice (cu participarea poeților 
George Lesnea, Florin Mihai 
Petrescu, Nicodae Țurțur eanu' 
și Ioanid Romanescu) ; un sim
pozion pe tema „Crearea sta
tului modern român", organi
zat de Academia de Științe 
Sociale și Politice a R.S. Ro
mânia, Institutul de Istorie și 
Arheologie „A.D. Xenopol", U- 
niversitatea Al. I. Cuza Iași — 
Facultatea de Istorie Filozofie 
(cuprinzînd un cuvînt de des
chidere rostit de prof. dr. doc. 
M. Petrescu-Dîmbovița -și co
municările „Alexandru Ioan 
Cuza — domnul Unirii — oonf. 
dr. Gh. Platon, „Importanța is
torică a constituirii statului 
modern român — lector univ. 
V. Russu, „Organizarea statu
lui român sub domnia lui Cu
za Vodă" — dr. C.C. Angeles- 
cu, „Năzuințele poporului ro- 

>mân reflectate în politica ex
ternă a lui Cuza Vodă" — prof, 
dr. doc. N. Corivan, „Al. I. 
Cuza" în posteritate" — Al. 
Zub) ; un simpozion organizat 
de cercul științific studențesc 
de Istorie modernă de la Fa
cultatea de Istorie Filozofie a 
Universității „Al. I. Cuza" din 
Iași și C.U.A.S.C., întrunind 
comunicări științifice ale unor 
studenți din Iași, București, 
Cluj, Timișoara ; expuneri, re
citaluri poetice, în diferite co
mune din județ.

în ziua de 15 mai 1973 a 
avut loc, în sala Bibliotecii 
universitare „Mihai Eminescu" 
din Iași, adunarea festivă, în 
cadrul căreia conf. dr. Petre 
Mâlcomete, secretar al Comite
tului județean de partid Iași 
a evocat personalitatea lui 
Al. I. Cuza, primul domnitor 
al Principatelor Române.

★
Un scenariu intitulat „Ale

xandru loan Cuza, unele zile" 
de Andi Andrleș, a fost trans
mis pe programul I al Radio
difuziunii române, în regia lui 
Dan Puican, rolul titular de- 
ținîndu-1 Gheorghe Cozorici.

V. M.

săptâmîna 
muzicii 

românești 
la lași

Prima ediție ieșeană a „Săp- 
tămînii muzicii românești" (9— 
16 mai 1973), manifestare am
plă, cuprinzătoare, organizată 
de Filarmonica de stat „Mol
dova", Conservatorul de mu
zică „George Enescu", Filiala 
Uniunii Compozitorilor și Ope
ra de stat cu sprijinul Comi
tetului județean de cultură și 
educație socialistă, a oferit iu
bitorilor de muzică un ciclu 
de concerte dedicate aproape 
exclusiv creației muzicale ro
mânești din ultimele trei de
cenii. Fără a fi fost un bilanț, 
programele de concert au de
monstrat stadiul dezvoltării 
contemporane a muzicii noas
tre, diversele tendințe stilis
tice, dar, mai ales, faptul că 
muzica de astăzi reprezintă o 
elocventă întruchipare a nă
zuințelor poporului nostru că
tre o viață liberă și fericită, 
către o viață de muncă, de 
creație și pace.

Această adevărată sărbătoa
re a muzicii românești a fost 
un bun prilej de afirmare a 
interpreților ieșeni. Un loc de 
frunte a ocupat orchestra sim
fonică a Filarmonicii de stat 
„Moldova" la pupitrul căreia 
au evoluat dirijorii Ion Baciu 
și George Vintilă, apoi Corala 
„Animosi" a Conservatorului 
de muzică „George Enescu" 
dirijată de Sabin Păutza, for
mație recent laureată la Fes
tivalul Național al studenților 
din Institutele de Artă, corul 
„Gavriil Musicescu" dirijat de 
Ion Pavalaohe precum și An
samblul instrumental „Musica 
Viva" dirijat de Vincente Tuș- 
că. Manifestările muzicale au 
avut participări solistice de 
prestigiu, ca de pildă : violo
niștii G. Hamza, S. Ingrea, 
Șt. Lory, pianiștii M. Constan
tin, V. Tarnavschi, E. Popovici, 
cîntăreții M. J. Stoia, M. Bo- 
ga-Verdeș, V. Popovici, V. Hu-

M O M E N T voința de 
du-ne cu 
unui mod 
sului...

țu. Un deoeebrt interes ;a stîr- 
nit prezența ansarriblului de 
muzică (contemporană „Ars No
va" din Cluj, dirijat de Cor
nel Țămanu.

Totodată,, .acest ciclu de con
certe a oferit compozitorilor 
ieșeni o fericită ocazie de a- 
firmare și evaluare estetică, 
în contextul unor programe 
care au prezentat lucrări va
loroase din creația compozito
rilor reprezentativi pentru dez
voltarea de astăzi a culturii 
muzicale românești. în acest 
sens, s-a putut asculta muzi
ca unor compozitori din Bucu
rești (Ion Dumitrescu, Th. Gri- 
goriu, D. Bughjcî, St, Nicules- 
cu, T. Olah, D. Popovici), Cluj 
(C. Țăranu, D. Voieulescu, V. 
Herman), iar din creația ie
șeană a compozitorilor : A. 
Stoia, C. Constantinescu, S. 
Vînătoru, V. Spătărelu, A. Ze
man, S. Păutza, G. Irany, M. 
Stan și, totodată, lucrările stu
denților clasei de compoziție 
de la Conservatorul de muzi
că „George Enescu (Th. Cacio- 
ra, V. Munteanu, C. Misievici).

Demn de subliniat este fap
tul că prima ediție a „Săptă- 
mînii muzicii românești" a cu
prins un ciclu de concerte 
corale și simfonice, susținute 
de orchestra Filarmonicii de 
stat „Moldova", orchestra sim
fonică și Corala „Animosi" de 
la Conservatorul de muzică 
„George Enescu" la Fabrica 
„Țesătura", Uzinele „Nicolina", 
precum și la Raducăneni, Hîr- 
lău și Tătăruși.

: I ! I
MIHAI COZMEI

I

luceafărul 
edific 

trilingvă
Editura „Facla" din Timișoa

ra a scos de sub tipar un vo
lum memorabil ca format și 
ținută grafică, deosebit de im
portant, în același timp, sub 
aspectul răspîndirii operei lui 
Eminesou și a accentuării uni
versalității poetului. E vorba 
de poemul Luceafărul tradus 
în germană și maghiară de e- 
minentul scriitor și tălmăci
tor din lirica românească ZoI- 
tan Franyo. Textul apare ală
turat pe trei coloane : româ
nește în pagina din stînga, 
nemțește și ungurește în pagi
na din dreapta. In felul aces
ta, strofă cu strofă și vers cu 
vers se poate aprecia fluența 
tălmăcirii, care nu este nu
mai o transpunere, ci rezul
tatul delicat și profund al unei 
intropatii autentice, relevînd 
sensibilitatea și arta traducă
torului.

Volumul, ale cărui exempla
re de la 1 la 600 sînt consti
tuite în ediție bibliofilă, este 
tipărit „ca titlu inaugural" al 
Editurii „Facla", „ca expresie 
a respectului pentru valorile 
clasice ale literaturii române 
și în semn de omagiu adus 
traducătorului la împlinirea 
vîrstei de 85 de ani".

O caldă prefață, închinată 
lui Franyă Zoltan, este sem
nată de criticul N. Balotă.

izvoade 
românești

De la Paris ne vine știrea suc
cesului pe care îl obține expozi
ția de pictură pe lemn a Ionelei 
Manolescu, deschisă la casa de 
cultură „American centre" de 
pe Bulevardul Raspail. Presa 
franceză („Les Nouvelles Litte- 
raires" — „Films et docu
ments" etc.) remarcă valoarea 
lucrărilor inspirate din folclo
rul și etnografia românească și 
reunite sub titulatura „Izvoa
de românești". „Arta Ionelei 
Manolescu împletind rusticul 
de tradiție cu cel mai sub
til rafinament, are o grație a- 
parte, singulară și o mare for
ță de încîntare" —■ constată 
unii cronicari francezi de spe
cialitate, confirmînd bunele a- 
precieri ale revistelor din ța
ră, ca de pildă „Contempora
nul" („Formele de lemn ser
vesc ca suport pentru o artă 
miniaturală, al cărei delicat 
cromatism fascinează . ..“).

De altfel, înainte de Paris, 
Ionela Manolescu a expus la 

București, iar în Franța la 
Bagnolet și Aix^en-Provence, 
recoltînd admirațfe și super
lative din partea marelui pu- 
Lblic.

distincție 
științifică

Brof. dr. doc. Ion Zugrăves
cu, membru corespondent al 
Academiei R.S. România, șeful 
catedrei de chimie organică de 
la Universitatea „Al. L Cuza" 
din Iași, ale cănii lucrări, des
fășurate în cursul anilor atît 
în laboratorul catedrei cît și 
al Institutului de Chimie ma- 
cirohmoleeular'ă „Petru Fonii" 

s-au bucurat de importante a- 
plicații îndeosebi în industria 
farmaceutică, a fost distins re
cent cu titlul de „doctor hono
ris causa" al Universității din 
Nantes (Franța).

în cadrul unei festivități ca
re s-a desfășurat în sala se
natului universitar din Iași, o- 
mul de știință român a fost 
omagiat cu acest prilej de ca
drele didactice și de colabo
ratorii săi ieșeni. Au rostit a

locuțiuni prof. dr. M. Todo- 
sia, rectorul Universității și 
prof. dr. Schneider, decanul 
Facultății de chimie. Răspun- 
zînd, prof. Ion Zugrăvescu a 
subliniat importanța relației 
între cercetarea teoretică și 
cea aplicativă, arătînd totodată 
că rezultatele cercetărilor pro
prii, ca și distincția primită, 
se răsfrîng, în mare măsură, 

Ș>asupra Universității ieșene 
asupra colaboratorilor săi.

sinteze
Sub acest titlu, Editura Emi

nescu lansează o nouă colec
ție cuprinzînd studii despre li
teratură și artă. Ideea este 

POVEȘTI

c-ar circula prin

Echipele studențești în atenția generală. Olte
nii făcură ce făcură, dreseră ce dreseră și iată-i 
în preajma titlului. Doamne, ce-o să fie în bă
nie ! Parcă-I văd pe Domozină purtat pe brațe, 
parcă aud dălțile cioplind la statuia lui Oble- 
menco, parcă simt aroma mititeilor jertfiți pe al
tarul Minervei întru sărbătorirea sărbătoriților. Cu 
doi-trei ani în urmă, știrea despre eventualita
tea obținerii titlului de către craioveni ar fi fost 
considerat cel mai bun banc cu și despre olteni. 
Acum, apelîndu-se la tabela de logaritmi proprii 
fotbalului nostru, situația își găsește explicații. 
Dincolo de jocul cenușiu pe care, cu rare ex
cepții, l-au practicat în această primăvară echi
pele cu pretenții, dincolo de anumite conjuncturi 
deloc neglijabile, rămîn cîteva fapte certe : ol
tenii s-au racordat la înalta tensiune a ambiției, 
au repus în drepturi șutul și (se pare) au detro
nat paharul. Colegii lor de la Politehnica lași 
s-ar cuveni să-și ia meditatori din Craiova, doar 
așa s-or convinge că fără ambiție nu izbutești 
să repari o clanță, darmite să cîștigi un cam
pionat, doar așa vor învăța că, șutind o singură 
dată de-a lungul unei întregi reprize Ia poarta 
formidabilei echipe Metalul Plopeni (I!) nu poți 
obține puncte, doar așa s-o mai dilua amestecul 
de Cotnari și sînge care se zice 
vinele unora ...

„Sportul studențesc" rîcîie la 
„Minuni în vremea noastră nu 
face". Marii neînvinși ai returului șî-au înghesuit 

^soarta în colțul ringului, aducînd-o aproape dei

demnă de apreciere, iar pri
mele apariții dovedesc preo
cuparea editurii de a-și susține 
intenția printr-o selectă ale
gere a autorilor. E vorba de 
Al. Philippide (Puncte cardi
nale europene), Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga (Valori și echi
valențe umanistice), Pascal 
Bentoiu (Deschideri spre lu
mea muzicii), Silvian Iosifes- 
cu (Configurație și rezonanțe).

circul
Oamenii au avut dintotdeau- 

na tendința de a depăși limi
tele pe care natura i le-a im
pus. Și dacă nici Icar și nici 
meșterul Manole nu au reușit 
să-și ia zborul și să se ridice 
de-asupra pămîntului, gimnaș- 
tii și acrobații ne aduc ceva 
din nostalgia atotputerniciei 
ființei mărginite care sîntem. 
A învinge sălbăticia fiarelor, 
supunîndu-le voinței omenești, 
codificîndu-le, — ca să folo
sim un termen modern, — 
comportamentul, răspunde a- 
celeiași ambiții de stăpînire a 
tuturor ipostazelor naturii. Exis
tă, în legătură cu aceasta, pa
siuni nobile care pretind răb
darea și devoțiunea unei vieți. 
Oamenii circului ni le revelă, 
din cînd în cînd, cu modestia 
și cu dăruirea caracteristică. 
De aceea, oricît l-ar socoti unii 
desuet, lucrînd cu emoții di
recte, circul nu moare. El răs
punde elementarelor și, poa
te, înnăscutelor imperative de 
a domina natura, dominîndu-ne 
pe noi înșine.

Am reînoit aceste impresii 
văzînd un spectacol al circu
lui cehoslovac „Orion". Dacă 
reprezentațiile date, tradițio
nal, în arenă, se susțin prin 
elementul de excepție, prin 
extraordinarul care măsoară 
curaj și dăruire, atunci artiș
tii acestei formații, îndepli
nind cu brio condiția genului, 
merită din plin aplauzele noas
tre. Cei 5 Fialo, 8 Apollo, că
lărețul și prestidigitatorul To- 
nio, Enrico, cei 2 Mrăzek, 3 
Urban și, în mod deosebit, 
Zawatta — au dovedit nu nu
mai îndemînare și curaj, ci și 
fantezie, originalitate, nerv. 
Calitățile călăreților, ale îm- 
blînzitorilor, acrobaților _ 
înaltă clasă dovedesc că un 
oricît de bătrîn gen de re
prezentație poate fi împrospă
tat. O caracteristică mai nouă 
este și cumulul de îndemînăr 
și „specializări", ceea ce con
feră diverselor numere din 
program o atracție neobișnui
tă, unită cu forța de a emoțio
na care este autentică, răs- 
punzînd unor permanențe. Ele 
îmbină satisfacția cu frumu
sețea, încîntările primejdiei cu 

de

temelia versului 
văd a se mai 

a învinge, oferin- 
sincerltate șansele 
aparte al catarsi-

N. IRIMESCU

tv
simpli ta- 
își măr- 
lui și a

Mi-a plăcut grava 
te cu care Vida Geza 
turisește apartenența 
artei sale la pămînturile Ma
ramureșului și la 
pectivelor locuri, 
pre care vorbește 
baladă ritmată în 
sculturi în lemn, 
te cu multă ingeniozitate și 
subtil efect, în emisiunea care 
ne-a făcut să fim, pentru 
cîteva minute, oaspeții acestui 
modern mag. Sub a cărui vra
jă, copacii se despoaie de vre
melnicul lor înveliș, intrînd, 
sub chipul unor contemporani 
eroi, tineri sau bătrîni, băr
bați ori femei, în eternitate. 
Așa cum sînt cei circular pa- 
noramizați pe o culme, ca pe 
o redută, omagiu adus eroi
lor căzuți în ultimul război, 
pentru eliberarea patriei de 
cotropitorii fasciști, pentru vii
torul demn al României. Și 
ajungînd în dreptul înalt gră
itoarelor sculpturi, Vida Geza 
ne-a poftit să luăm loc alături 
de el și să ne reculegem. Ceea 
ce am și făcut, pornind apoi, 
tăcuți, pe urmele lui, către a- 
telierul în care stau la sfat 
toate legendele Maramureșului, 
glăsuind în glasul unor chipuri 
de o viguros marcată expresi
vitate, despre bucurie, ome
nie, despre țară, dragoste și 
luptă. Și iar a luat loc Vida 
Geza printre sculpturile sale, 
vorbindu-ne molcom, fără dram 
de afectare, de parcă n-ar fi 
fost glasul lui, ci al meleagu
rilor al căror interpret este. 
Și m-am gîndit cîtă simpli
tate și vibrație umană a trans
portat televiziunea în studiou
rile ei, aducînd această peli
culă, atît de altfel față de pre
țioasele discursuri estetice ale 
unor confrați de-ai meșterului 
(cum i-ar spune Val Gheor
ghiu). Confrați mult prea li
vrești, dacă-i compari cu gra
iul, gîndul și mai ales cu ma
rile tăceri (sadoveniene) ale 
amfitrionului nostru de luni 
seara. încît a fost să fie 
respectiva emisiune ca un fel 
de (estetică) terapeutică, meni
tă a ne tămădui 
atîtea exhibitive 
artistice și a ne 
fața către ceea ce 
și durabil, zeesc și 
omenesc în devenirea noastră, 
ca oameni și popor, sub sorii 
dragostei de țară, de adevăr 
și de dreptate. Cuvinte împlîn- 
tate în realitatea noastră so
cialistă, definitoriu și monu
mental, precum înalt baladeș- 

sculpturi în 
ale lui Vida

oamenii res- 
Oameni des- 
copleșitoarea 
inimitabilele 
panoramiza-

sufletul de 
non-sensuri 
întoarce cu 
este masiv 

cu adevărat

tile monumentale 
lemn sau piatră 
Geza.

AL. I. FRIDUȘ

groggy. Vâd în epopeea studenților bucureșteni 
un fel de istorie a lui Ivan Turbincă în varian
tă modernă : pașol na turbinca, retrogradare I — 
pare a se răsti Kraus et comp., iar vidma se și 
ghemuiește într-o sacoșă ADIDAS, abia răsuflînd 
de spaimă și năduf. Străveche poveste se toarce 
și la Cluj : Cenușăreasa. Condurul cu crampoanej 
s-a potrivit, surprinzător, C.F.R.-ului, iar alintata 
U a rămas cu buzele umflate. Să te ferească 
dumnezeu de furia devoratoare de idoli, să te 
păzească soarta de ambiția celui categorisit (pe 
drept ori nu) c-o treaptă mai jos. Scrîșnind din 
măsele, vice-idolul va izbi cu fruntea-n soclu 
pînă-l va vedea și pe celălalt descălecat din 
bronzuri și piedestale. Asta se-ntîmplă la Cluj, 
asta pătimesc și gălățenii. Numai la lași e liniște 
și pace. Fiindcă, vrînd-nevrînd, echipa este obli
gată să promoveze. De-o vreme încoace, studen
ții pierd punctele de parcă ar căra apă-n ciur și, 
vezi minune, tot pe locul întîi rămîn înșurubați, 
ca locomotiva defectă ce nu-și poate părăsi gar
nitura în linie curentă, încredințîndu-și nădejdile 
inerției și așteptînd s-ajungă, șontîc-șontîc, la pe
ronul cel cu flori și fanfare. Ce vom face in A ?
— se întreabă pe la colțuri. Om trăi și om vedea
— sună, de regulă, răspunsul.

Eu unul însă, m-am cam săturat de șontică- 
iala pe la periferia adevăratului fotbal și trag 
nădejde că, odată și odată, lașul își va afla lo
cul și norocul în Divizia A c-o echipă care să-I 
reprezinte așa cum merită și se cuvine.

M. R. I.



a Paris, ca și la Bruxel
les, sursa cea mai impor
tantă de cercetare o con
stituie arhivele ministere

lor afacerilor străine. In aeeste 
bogate arhive se păstrează ra
poartele diplomatice ale consuli
lor sau ambasadorilor pe care 
i-au avut Franța și Belgia în 
București și Iași, cît și la curtea 
principilor Transilvaniei. Acești 
diplomați, pe lîngă rapoarte, mai 
trimiteau la Paris și diferite 
memorii originale sau diferite 
proclamații, manifeste originale, 
broșuri, ziare etc.

Diplomații din capitalele altor 
țări informau și ei, la rîndul lor, 
despre situația politică și econo
mică din țările române, care e- 
ra, mai ales în secolul al XIX- 
lea, un obiectiv central al poli
ticii euoropene. Aceasta reiese și 
din faptul că majoritatea rapoar
telor diplomatice sînt intitulate

AL I. CUZA 
în arhivele europene

Gh. UNGUREANU

„Problema principatelor danubi
ene". Deosebit de interesante 
sînt rapoartele, cu anexele lor, 
ale diplomaților francezi din 
Consiantinopole, St. Petersburg 
Viena, Vatican și Berlin.

In arhiva Ministerului Aface
rilor Străine din Paris se mai 
găsesc și memorii sau scrisori 
originale primite de la voievozii 
Moldovei și Țării Românești, sau 
de la diferiți oameni politici, 
plecați peste hotare din cauza 
persecuțiilor la care erau supuși 
și care cereau sprijinul Franței. 
Cu legitimă emoție poți citi aici 
scrisori originale iscălite de Ni
colae Bălcescu, Magheru, Ion 
Ghica, V. Alecsandri, Al. I. Cu
za etc., sau un raport diploma
tic din 1853, decembrie, pe 20 
pagini, care tratează problema 
luptei pentru unire și indepen
dență a românilor, din care ci
tăm doar un pasaj: „De secole 
.au avut o existență . istorică 
unitară ; o aceeași origină roma
nă, aceeași limbă latină, aceeași 
independență înaintea invaziei 
musulmane, și aceeași vasalitate, 
vicisitudini asemănătoare : totul 
atestă unitatea destinelor lor și 
nici o frontieră naturală nu-i 
desparte".

Aceeași amprentă de justețe și 
simpatie pentru viața poporu
lui român o găsim și în docu
mentele existente la Bruxelles. 
Consulul belgian Jacques Pou
may, după o ședere de 16 ani la 
București, este în măsură — a- 
firma el — să aibă o cunoaștere 
profundă a locurilor și oameni
lor. Intr-un memoriu despre o- 
biceiurile și caracterul români
lor scris în acea vreme, el su
bliniază următoarele : „Românii 
își iubesc țara și se înflăcărea
ză ușor în numele patriei. Li
teratura lor se bazează în între
gime pe acest sentiment și pe 
cel al iubirii. Eu cred acum — 
scrie consulul — că sub o mînă 
abilă coarda patriotismului va 
vibra puternic și aici rezidă e- 
lementul real al viitorului. Ima
ginația românilor este vie, toți 
sînt poeți".

In arhiva Ministerului Aface
rilor Străine din Paris se păs
trează un volum de peste 600 
pagini cu documente privitoare 
la anul 1859 în principatele ro
mâne, în care, pe lîngă rapoar
tele — adevărate memorii — 
ale consulului francez la Bucu
rești, se găsesc și scrisori auto
grafe ale lui Ai. I. Cuza către 
Napoleon al III-lea, ale lui Va- 
sile Alecsandri, Ștefan Golescu 
și alții. Un raport scris la Bucu
rești în 25 ianuarie 1859 arată 
cum a decurs alegerea lui Ale
xandru I. Cuza, Domnul Moldo
vei și al Țării Românești, 
înfăptuindu-se prin aceasta u- 
nirea politică a Țărilor Ro
mâne. Se arată cum au venit 
țăranii din jurul Bucureștilor, 
care unindu-se cu locuitorii ma

halalelor, au înconjurat localul 
adunării. Consulul Bechard afir
mă „că nici eu și nici unul din 
colegii mei nu a exercitat nici 
cea mai mică influență asupra 
acestui rezultat și că alegerea 
lui Alex. Ioan Cuza a fost o 
manifestare eu adevărat nați®- 
nală“.

In arhiva Ministerului Aface
rilor Străine din Buxelles se 
găsesc de asemenea multe ra
poarte privitoare la istorica zi 
de 24 ianuarie 1859. Chiar în 
seara zilei de 24 ianuarie consu
lul belgian la București, Jac
ques Poumay, scria : „Seara, ma
re de oameni inunda străzile și 
adunări se făceau în toate pie
țele publice. Lumea striga : Tră
iască Unirea, jos vechiul regim. 
Prefectul de poliție care a în
cercat să împrăștie lumea a fost 
primit cu o ploaie de pietre și 
silit să fugă. Mai tîrziu mulți

mea, între care mulți țărani, au 
spart geamurile casei prefectu
lui care era acuzat de multe ile
galități. Această mișcare popu
lară, scria consulul, putea să de
vină gravă dacă s-ar fi interve
nit cu forța armată". Același au
tor scria, în ziua de 25 ianua
rie, un larg raport asupra des
fășurării evenimentelor zilei de 
24 ianuarie la București. El a- 
rată pe larg manifestările gran
dioase de bucurie din seara zi
lei de 24 ianuarie : „Orașul 
București era strălucitor lumi
nat, pe edificii publice erau 
transparente pe care era scris 
Trăiască Cuza ! Poporul în ma
re mulțime, cu torțe; parcurgea 
străzile cu muzica populară în 
frunte, cîntă pe străzi1 și se o- 
prea pe la casele d’eputaților. 
Manifestația populară — spune 
consulul — care nu a fost tulbu
rată de nici un act represiv, a 
durat pînă la ora 1 noaptea".

In concluzie, la descrierea e- 
venimentelor din 24 ianuarie 
consulul scrie : „Rezultatul la 
care nimeni dintre noi nu ne-am 
așteptat, nu se atribuie decît 
presiunii pe care poporul român, 
care vrea înainte de toate Uni
rea, a exercitat asupra deputa- 
ților, chiar asupra partidului Bi- 
bescu-Știrbei prin manifestările 
sale amenințătoare care din mo
ment în moment puteau deveni 
periculoase. Deja — sublinia 
consulul — mase de țărani din 
ținuturile care înconjoară capi
tala sosiseră înarmați la barie
re și este sigur că în cazul în 
care camera legislativă nu ar fi 
tranșat problema alegînd fără 
șovăire un om nou, cunoscut 
deja pentru simpatia sa pentru 
Unire, ar fi fost cu toată certi
tudinea în seara de 24 spre 25 
o mișcare revoluționară".

Sînt rapoarte aproape zilnice 
asupra evenimentelor. Un ade
vărat jurnal de bord sau o cro
nică inteligent și imparțial 
scrisă. Se arată atitudinea pu
terilor garante și suzerane — 
Turcia voia să facă un casus 
belli — însă partidul liberal era 
decis să-și apere votul cu ar
mele. Consulul scrie că „parti
dul național roșu este ferm ho- 
tărît și, în cazul cînd alegerea 
lui Cuza nu va fi ratificată, es
te de așteptat o mișcare popu
lară în care însăși miliția va 
fraterniza cu poporul". El anexa 
la rapoarte copii de pe' diferite 
manifeste, declarații și memorii 
iscălite de Golescu, Kogălnicea
nu, ziare și foi extraordinare în 
original, manifeste de stradă.

Un raport din 10 februarie 
1859 descrie cu amănunte veni
rea lui Alexandru I. Cuza la 
București ca domn al Principa
telor Unite: „La intrarea în 
București mai marele staroste al 
diverselor corporații aștepta 
prințul, spre a-i oferi după o- 
bicei „pîine și sare" ; 600 ostași 

formau garda. Casele erau toa
te pavoazate cu lozinca „Unirea 
face puterea". Caleașea dom
nească împreună cu tot cortegiul 
parcurge BucuFeștiul într-o ma
re de oameni. La Cameră, Alex. 
I. Cuza a vorbit pe un ton foar
te hotărît. De la Cameră la Pa
lat s-a format un cortegiu de 
peste 100.000 oameni. „Cuza a 
refuzat orice bal și petrecere în 
onoarea lui spunînd hotărît, 
momentul nu este pentru a ne 
amuza, mai tîrziu nu zic nu, în
să acum noi trebuie să strîngem 
rîndurile și să ne gîndim la lu
cruri serioase".

La 21 februarie 1859, consulul 
scrie că a stat de vorbă cu dom
nitorul, care i-a făcut următoa
rea impresie : „Prințul Cuza este 
recunoscut ca un om care do
rește binele țării sale, este mo
dest și dezinteresat, judecă în
țelept". Arată că la București el 
trăiește „modest, fără fast“.

Ministerul de Externe belgian 
primea rapoarte și de la alți di
plomați ai săi, aflați în capita
lele altor țări, cu privire la „du
bla alegere" care, după afirma
ția diplomatului Blondei de la 
Constantinopole, constituia „ma
rea problemă a zilei".

Nici un eveniment petrecut în 
principate nu este neglijat.

Cu privire la dubla alegere a 
lui Cuza, Blondei, ambasadorul 
Belgiei la Constantinopole, scria 
că „alegerea domnului, care s-a 
făcut într-un mod atît de neaș
teptat și împotriva tuturor pre
vederilor, face obiectul celor 
mai variate comentarii. Poarta. 
— spune ambasadorul — și di
plomația abia și-au revenit din 
emoția avută și nu se știe ce 
atitudine și ce rezoluție ar tre
bui luată ca urmare a acestei, 
alegeri care a nemulțumit re
prezentanții puterilor care caută 
pretexte de a anula alegerea". 
Consulul subliniază și un fapt 
esențial : „Cauzele alegerii unui 
unionist liberal decurg din sen
timentul național". Rapoartele 
amănunțite și bogate care ur
mează relatează împrejurările' 
politice în care s-a făcut unirea, 
părerile unora și altora, ame
nințări, mișcări de armate, po
ziția fermă a lui Cuza, lupta 
pentru recunoașterea alegerii, 
diferite memorii etc. După vizi
ta prințului Cuza la Constanti- 
nopole, scrie același Blondei în. 
1861, Poarta și-a schimbat în în
tregime atitudinea. In 1'863, 
Blondei analizează într-un ra
port din 24 mai situația creată 
în lumea diplomatică prin faptul' 
că unele ministere din principa
tele unite întrebuințează terme
nul de „Principatele Romane", 
fapt care a supărat mult Vie- 
na, zicîndu-se că e o „provoca
re dirijată contra Austriei care- 
numără, printre supuși, mii d'e- 
români". Rapoartele care ur
mează aproape zilnic privesc- re
forme, proiecte de- constituție,, 
precum și iritația produsă de- 
acest eveniment- în corpul diplo
matic la Constantinopole. La ra
poarte ambasadorul belgian ane
xează copii de pg toate proiec
tele, memoriile, declarațiile, 
scrisorile ce veneau din Româ
nia, fapt care mărește în mod 
deosebit valoarea lor istorică. 
De exemplu, se anexează copia 
scrisorii prințului Cuza din 22 
octombrie 1863 privitoare la 
problema secularizării averilor 
mănăstirilor închinate. Cuza. 
scria în acest sens: „Presiunea, 
sentimentului național a fost a- 
tît de mare eă nu s-a mai putut, 
temporiza. Problema a fost re
zolvată în țară și de către țară, 
ia o cerință de multă vreme șl 
a fost rezolvată de Adunare ea 
organ al vocilor unanime ale 
României întregi".

Un raport confidențial din. Vi
ena al ambasadorului belgian cu 
privire la politica lui Cuza ara
tă că, de către puterile garante 
și suzerane „nu se ignoră faptul 
că prințul Cuza, văzîndu-se com
bătut de clasele înalte a căutat 
punctul de sprijin în clasele in
ferioare și că tendințele guver
nului său sînt pentru așa-zisul 
socialism".

Documentele găsite la Paris și 
Bruxelles conțin date importan
te pentru mai buna cunoaștere 
a luptei poporului român pen
tru Unire și independență națio
nală, în care se profilează figu
ra proeminentă a aceluia ce a 
fost domnitorul Alexandru loan 
Cuza.

ITALIA

Radu SIMIONESCU

___ J

Avînd un trecut begat, înscris- temeinic în paginile isto
riei universale, comori inestimabile ale artei Renașterii, nu
me ilustre ce figurează pe pagini. întregi ale oricărei lucrări 
■de istorie a literaturii sau artelor, a. muzicii și arhitecturii, a 
principalelor științe, bucurîndu-se de un. climat blînd și fru
museți naturale rar întîlnite — Italia reprezintă acel an
samblu de valori, apreciat și căutat de pictori și poeți, de 
■scriitori și artiști, ca și în genere de milioane și milioane de 
turiști pasionați. Și nimeni nu rămîne surprins astăzi, cînd 
statisticile relevă că, anual, numărul străinilor care trec fron
tierele Italiei depășește pe cel al locuitorilor țării. Aceasta 
^reprezintă, fără îndoială, reflexul unui: interes manifestat față 
de Italia antică și cea a Renașterii, dar și față de Italia nouă, 
contemporană.

Trecutul, mai mult sau mai puțin îndepărtat, nu consti
tuie, totuși, decît cadrul unui prezent ce se afirmă viguros 

:și în care hărnicia și priceperea poporului italian creează 
noi și noi valori spirituale și materiale pe calea progresului 
economic și social. Italia contemporană prezintă tabloul unui 
■efort ce vizează situarea țării pe noi trepte de dezvoltare. 
Este în plină desfășurare un proces complex, al cărui start

■ a fost dat de mai mulți ani și oare se realizează învingîn- 
du-se, desigur, nu puține greutăți. E vorba de ridicarea 
Mezzogiorno-ului, a fostei capitale bourbonice — Napoli, a

■ Siciliei occidentale, a orașelor din sud — Bari, Brindisi, Ta- 
. ranto...

Rezultatele recompensează în bună măsură efortul ce se 
depune de către cele mai diferite categorii ale populației, dar 
în primul rînd de către clasa muncitoare. Avînd o populație 
de circa 53 milioane, Italia numără în prezent peste 19 mili
oane de oameni ai muncii, dintre care aproximativ 8 milioane 
in industrie ; acest detașament numeros al clasei muncitoare 
realizează, între altele, 17 milioane tone de oțel și peste 7 
milioane tone de fontă, 100 de miliarde kilowați-ore de ener- 

. gie electrică. Ca urmare a acestei dezvoltări economice, Italia 
se situează astăzi pe locul șapte între țările industrializate ale 
lumii. Creșterea venitului național global, într-un ritm de 
peste 5 la sută anual, ilustrează, de asemenea, progresul eco
nomiei italiene, situînd-o, din punct devedere al ritmului 
de creștere, în fruntea țărilor membre ale Pieței comune. O 

■- serie de produse industriale italiene, ale căror caracteristici 
de exploatare și calitate sînt la cel mai înalt nivel contem
poran — printre care produse ale industriei electrotehnice, 
ale industriei constructoare de automobile, calculatoare elec
tronice, aparate de radio și telecomunicații, realizări de seamă 
în folosirea pașnică a energiei nucleare — se bucură de o 
largă apreciere pe plan internațional.

Dacă răsfoiești presa italiană, întîlnești cu bucurie arti
cole din care se degajă elemente concrete ale simpatiei po
porului italian față de România contemporană și poporul său, 
față de eforturile pe care țara noastră le depune în dez
voltarea sa multilaterală, pe drumul socialismului. Așa cum 
se știe, relațiile dintre Italia și România cunosc o evoluție 

. ascendentă, spre satisfacția ambelor părți. O confirmă atît 
domeniul relațiilor economice și comerciale, cît și cel al le- 

. gâturilor culturale și tehnico-științifice. Participarea Româ
niei la o serie de manifestări de prestigiu de la Milano, a 
prilejuit cunoașterea potențialului industriei românești și a 
nomenclatorului ei la export, aprecierea calității tot mai bune 

. a produselor acesteia. In același timp, manifestările de ordin 
cultural, care fac tot mai cunoscute realizările și în acest do
meniu ale României socialiste, au devenit aproape un fapt de 
cronică zilnică. Teatre și ansambluri folclorice, expoziții de 
pictură și sculptură, realizări ale editurilor românești, con
ferințe despre cele mai importante aspecte ale vieții actuale 
din țara noastră — toate acestea nu numai că difuzează larg 
cunoștințele despre plenitudinea vieții culturale din Româ
nia, dar concurează cu succes realizări similare ale unor țări 
cu bogată tradiție culturală.

„Trebuie să menționez, spunea tovarășul Nicolae Ccau-
■ șescu în interviul acordat revistei italiene „L’Europeo", că 
relațiile dintre România și Italia, atît în domeniul econo
mic, științific, cultural, cît și pe tărîmul colaborării interna
ționale — sînt. bune și cunosc un progres continuu. După cum 
se știe, nu de mult, ministrul de externe al Italiei a fost în 
România. în cursul convorbirilor pe care le-am avut, am 
constatat cu multă satisfacție acest curs ascendent al relații
lor noastre. De aceea, nu pot decît să-mi exprim convinge
rea că colaborarea româno-italiană se va dezvolta, că ea va 
fi un factor pozitiv în promovarea mai largă a colaborării în 
Europa și în lum.e“.

La rîndul său, premierul italian Giulio Andreotti, a de
clarat unei delegații de ziariști români, că relațiile de astăzi 
sînt o continuare firească a legăturilor tradiționale dintre Ro
mânia și Italia, subliniind, în același timp, că poporul italian 
nutrește, sentimente de profundă prețuire față de țara și po
porul care, și prin numele său și în fapt, ilustrează originea 
noastră comună.

Sub aceste auspicii este așteptată cu mult interes apro
piata vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Italia, vizită 
ce va constitui un jalon important în dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două popoare, o însemnată contribuție la întă
rirea colaborării internaționale, într-un climat al păcii și al 
înțelegerii în Europa și în lume.
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