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El SOCIALE

In împrejurările istorice în care a avut loc 
jvoluția pașoptistă problema socială de bază a 
pocii era aceea a desființării iobăgiei. Ea se 
ăsea strîns legată de lupta pentru eliberarea 
ațională, deoarece dominația străină reprezenta 
ti mare obstacol în calea dezvoltării economice, 
>ciale și politice a țării noastre, menținînd și con- 
didînd rînduielile feudale. Lupta împotriva a- 
istor rînduieli a constituit un ferment stimula- 
r al gîndirii revoluționarilor pașoptiști care, cu 
neasemuită forță evocatoare, au pus în lumină 
rele vechii așezări social-economice, anacronis- 
ul relațiilor iobăgiste.
Prin scrierile lor, gînditorii pașoptiști ne-au 
sat pagini de valoare antologică ce cuprind o 
itică acerbă împotriva boierimii, împotriva ju- 
ilui spoliator al servituților feudale sub care 
au îngenunchiate masele țărănimii. Din fiecare 
id pe care l-au scris răzbate pe de o parte ura 
ță de principalii exploatatori ai poporului (în 
ea vreme — moșierii) iar pe de alta — ăragos- 

și înțelegerea cu care ei s-au aplecat asupra 
iții mizere a muncitorilor de pe ogoare. „Locui
rii săteni — scria Vasile Alecsandri în broșura 
rotestație în numele Moldovei, a omenirii și a 
. Dumnezeu" — au ajuns Ia gradul cel mai 
ire de ticăloșie prin nepăsarea a mai multor 
jprietari și mai ales prin măsurile de asuprire 
i guvernului lui Mihail Sturdza... „citind, tot- 
ată, lista de loc restrînsă a obligațiilor către 
jprietari, către domnie și către biserică, sub 
vara cărora erau strivite masele țărănești ce 
mau imensa majoritate a populației țării. Ni- 
ae Bălcescu a dezvăluit în mod strălucit, esen- 
exploatării feudale, conchizînd că a sosit timpul 

proprietarii să se recunoască datornici de' 
icuri ai țărănimii, fiindcă din munca acestora 
trăit și trăiesc în belșug și trîndăvie ; țăranii 

buic să fie stăpîni pe pămîntul pe care tru- 
c, cel puțin pe o parte din venitul pămîntului, 
acel „prisos de valoare care este numai rodul 
ncii noastre, care nu poate fi atribuit decît 
nai brațelor noastre și brațelor părinților 
tri...“. Marele nostru cărturar și revoluționar a 
rdat o atenție deosebită problemei împroprie- 
irii țăranilor, de „a cărei dezlegare—sublinia 
— atîrnă nu numai viitorul Țării Românești, 
a toatei Românimi...", în sensul că de soluțio- 
ea justă a acestei chestiuni va depinde suc
ii strădaniilor românilor de a-și „organiza o 
rie“. Fără să poată depăși limitele vremii sale, 
cescu are marele merit istoric de a fi dezvol- 
și susținut cu devoțiune și consecvență toate 
le înaintate, care pentru acea vreme însemna 
mare pas înainte în dezvoltarea social-politică 
ioporului nostru, în lupta Iui pentru desfiin- 
:a exploatării feudale, pentru cucerirea fiber- 
lor democratice. Poziția Iui este cu atîf mai 
>roasă cu cît vedea în revoluție mijlocul de- 
v în înfăptuirea transformărilor sociale, 
rogramele agrare elaborate de gînditorii pa- 
iști, măsurile preconizate în vederea amelio- 
i stării țăranilor își găseau o solidă funda- 
itare în multiple argumente de ordin umani- 

național, economic, etc. „Omenirea, drepta- 
interesul țării și chiar interesul proprietarilor 

noșii cer dar neapărat îmbunătățirea radicală 
icestei stări prin desființarea boierescului și 
ăcerea țăranilor în mici proprietari, dîn- 
i-se pămînturile pe care le-au înrodit cu su
le lor" — scria Mihail Kogălniceanu în au- 

1848, arătînd totodată „nu este omenesc ca 
il să exploateze pe om, ca cei mulți să fie 
-umentele de muncă ale celor puțini...". Gă- 
formulat în aceste rînduri imperativul în- 

rării exploatării omului de către om, ideal 
res..t la care gîndise și Bălcescu atunci cînd 
ntreba „este oare după dreptate ca un popor 
;g să geamă în sărăcie și durere, ca el să 
ască pentru interesul și buna plăcere a unui 
număr de indivizi!... este oare după dreptate 
ntr-o societate vreo cîțiva să posedeze tot, 
» tot, să mănînce tot și mulțimea să fie lipsi- 
tiiar de cele necesare ale vieții ?“.

Const. DROPU
(continuare în pag. 10)

Adrian PODOLEANU : „Iarnă ieșeană'*

ECHITATEA SOCIALĂ
Andrei ROTH

Poporul nostru tinde să realizeze 
în planul faptelor, în măsură din ce 
în ce mai mare, echitatea socială, 
drept condiție fundamentală — ală
turi de progresul economic și spiri
tual și de perfecționarea sistemului 
politic al societății — a dezvoltării 
libere, plenare a persoanei umane, 
la scara completă a societății socia
liste.

Merită deci să reflectăm un mo
ment asupra semnificației cuvîntu- 
lui și apoi a conceptului de echitate.

Cuvîntul, de origină latină (de la 
aequitas) înseamnă egalitate. In 
terminologia social - politică, acest 
cuvînt a dobîndit însă o încărcătură 
(semnificație) specifică, supusă, tot
odată, unor schimbări în timp: în 
epoci diferite, în cadrul unor ideolo
gii și concepții diferite, în legătură 
cu mișcări social-politice diferite, 
conceptul și-a schimbat, respectiv 
și-a îmbogățit conținutul.

Originar, noțiunea de echitate a 
fost folosită în teoria și practica ju
diciară, exprimîndu-se prin ea una 
din cerințele de bază ale justiției, 
adică dreptății, anume cerința mă
surii egale ; una și aceeași faptă sau 
acțiune, săvîrșită în condiții egale, 
trebuie judecată în mod egal ; apli
carea legii nu trebuie făcută în func
ție de persoana celui în cauză, ci în 
mod egal, la fapte și împrejurări e- 
gale. De asemenea; echitatea pretin
de judecarea unei cauze în raport 
de circumstanțele — agravante sau 
atenuante — ale faptei incriminate.

Un lucru este de observat neapă
rat : idealul de echitate al jurisdic
ției nu a fost niciodată de facto a- 
tins în societățile antagoniste (dacă 

avem în vedere nu cazuri izolate, ci 
ansamblul practicii judiciare), de
oarece măsura, chiar dacă egală, a 
legii a fost aplicată unor oameni 
socialmente inegali ; inegali sub 
aspectul poziției (statutului) lor so
cial). încă Engels subliniase și Lenin 
a reluat această idee că, în fond, în
săși nevoia reglementării juridice a 
relațiilor omenești și a comporta
mentului uman în societate izvorăș
te din inegalitatea socială a oameni
lor, inegalitate pe care a inaugura
t-o împărțirea în clase antagoniste 
și apariția statului asupritor. în for
mațiunile antagoniste precapitaliste 
— care cunoșteau, alături de divizi
unea în clase sociale, și o împărțire 
în caste sau stări — diferitele gru
puri sociale erau inegale chiar sub 
aspect politic și juridic, altfel spus, 
oamenii erau inegali în fața legii, 
unii — stăpînii de sclavi sau nobi
lii feudali, aristocrații — aveau pri
vilegii și erau scutiți de anumite o- 
bligații, de pildă, de dări, alții — 
sclavii, iobagii, în general oamenii 
neliberi — erau total sau parțial 
lipsiți de drepturi și totodată împo
vărați cu obligații.

Odată cu trecerea de la feudalism 
la capitalism, sistemul inegalității 
politico-juridice a membrilor socie
tății este în general abolit, înlăturat 
(deși nu dintr-o dată și de obicei nu 
în mod total). Rămîne însă, și iese 
la suprafață în societatea capitalistă, 
în toată goliciunea sa, cea mai adîn- 
că rădăcină a inegalității sociale a 

oamenilor, anume inegalitatea pozi
ției lor în sistemul relațiilor econo
mice, inegalitatea raportului lor față 
de mijloacele de producție, cu tot 
cortegiul de inegalități în șansele de 
afirmare a indivizilor, legate de 
antagonismele generate de proprie
tatea privată.

Și astfel, am ajuns la miezul ches
tiunii. Am constatat realitatea inega
lității, inechității sociale în forma
țiunile antagoniste: condițiile de 
viață, de realizare umană a indivi
zilor, șansele lor în viață, „soarta" 
lor — calea vieții lor — nu depind 
— sau nu depind în primul rînd și 
în cea mai mare parte — de ei în
șiși, de capacitățile și de eforturile 
lor, ci de împrejurări externe, date 
în structura antagonică a societății. 
Condițiile acestea sînt inechitabile. 
Prin urmare, idealul echității pre
tinde nu numai — și nici nu în pri
mul rînd — respectarea echității în 
practica judiciară, ci mai cu seamă 
realizarea echității sociale. Simplu 
spus, realizarea echității sociale în
seamnă egalizarea condițiilor de e- 
xistență a grupurilor sociale mari și 
deci a indivizilor cuprinși în acestea, 
prin urmare libera afirmare a per
soanei fiecăruia, repartizarea egală 
a îndatoririlor și avantajelor, reali
zarea proporționalității, egale pen
tru toți membrii societății, între 
ceea ce individul oferă societății și 
ce primește de la aceasta, între 
drepturi și îndatoriri.

(continuare în pag. 11)
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0 VIATĂ DE OM
Const. CIOPRAGA

ANDI ANDRIEȘ:

Interludiu

Dramaturgia lui Andi Andrieș 
respiră un aer încîntător de cordia
litate și bună dispoziție, prezente 
și în abordarea unor probleme mai 
grave ale relațiilor interumane din 
societatea noastră. Eroii săi pre
ferați sînt tinerii care bat la por
țile vieții, surprinși în momente de 
criză cînd datele fondului etic și 
afectiv se confruntă cu realitatea 
dură, contrazicînd imaginea idili
că preexistentă. Este, de cele mai 
multe ori, o criză de adaptare, 
parcursă cu bine, fără seisme vio
lente și terminată cu restabilirea 
cursului normal al lucrurilor. Eroii, 
de loc simplificați în reacții, își 
regăsesc încrederea prin integrarea 
sinceră în fluxul unei vieți ade
vărate, fără compromisuri. Ei re
prezintă o umanitate medie, con
știentă de noblețea efortului co
tidian de aparență modestă, actele 
lor sînt aureolate de grația unor 
conștiințe pure. De o mare delica
tețe sufletească, sentimentali fără 
reținere, eroii lui Andi Andrieș au 
curajul de a-și declara deschis 
opțiunea, transformată în crez. 
Multe personaje au un caracter 
simbolic, un lirism discret le acom
paniază în surdină replicile. U- 
morul care, cînd e cultivat cu mai 
mult curaj se transformă în vervă 
comică, rămîne un atribut firesc 
al teatrului lui Andi Andrieș și sin. 
gura noastră nostalgie, după lec
tura pieselor, este că dramaturgul 
nu și-a cultivat, cu toată încrede
rea, înzestrarea sa de excepție pe 
această direcție. Oricum ar fi, co
media sa lirică și sentimentală este 
cu atît mai de prețuit dacă o ra
portăm la atitea producții care își 
fac un titlu de glorie în a com
plica cele mai simple lucruri și 
care vor neapărat să pară ceea 
ce nu sînt în realitate.

Grădina cu trandafiri a dat, de1 
la bun început, măsura talentului 
lui Andi Andrieș. O piesă despre 
tineri dar nu numai pentru tineri, 
o pledoarie caldă pentru dreptul la 
fericire, împotriva oportunismului 
pragmatic și a confortului mic-bur- 
ghez. Anca deschide seria perso
najelor feminine a căror frumusețe 
morală se păstrează neîntinată, im- 
punînd celor din jur prin farme
cul personalității sale și forța e- 
xemplului lipsit de didacticismul 
steril. Alături de ea se remarcă 
mai vîrstnicul Sava, antrenat în a- 
ceeași operație de cultivare a 
„grădinii cu trandafiri", altfel spus 
a unei fericiri departe de egois
mul individual. Sergiu e tînărul cu 
fond bun, împiedicat temporar de 
la plenara afirmare de o ambiție

greșit dirijată și de tentațiile a- 
vantajelor imediate. Deși astăzi 
piesa își dezvăluie unele naivități 
și o tendință excesivă spre replica 
moralizatoare, ea își păstrează 
prospețimea și generozitatea mesa
jului, impresionînd totodată și prin 
siguranța construcției dramatice. 
Sub raportul construcției și al păs
trării legăturii cu terenul ferm al 
realității, Grădina cu trandafiri este 
superioară pieselor care au urmat, 
marcate de prezența simbolului și 
apelînd la modalitățile poemului 
dramatic. Din seria personajelor 
recomandate de Grădina cu tran
dafiri nu putem omite pe cei doi 
adolescenți, Marta și ușor teribilis
tul Mihai, cărora scriitorul le gă
sește replici pline de umor pentru 
a traduce sentimentele ascunse sub 
aparența conflictelor cotidiene.

Interludiu, cea mai armonioasă 
dintre piese, este un poem cu per
sonaje simbolice (Muntele și Vîn- 
tul) care amplifică, în conștiința 
protagoniștilor (Dobrin și Luchian) 
ecourile etice ale dezbaterii în care 
s-au angajat ca reprezentanți ai 
unor poziții exclusiviste, ireconcilia
bile la început. Intre autoritatea 
riscînd să se transforme în intole
ranță (Dobrin) și inițiativa în pe
ricol de a deveni indisciplină (Lu
chian) dramaturgul propune calea 
de mijloc a concilierii în spiritul 
înțelegerii de la om la om, înlă- 
turînd rigiditatea unor principii. Și 
aici liantul afecțiunii e favorizat de 
o prezență feminină, adolescenta 
Lu, capabilă, prin poezie și 
ingenuitate, să zdruncine ordinea 
severă preconizată de Dobrin și să 
reveleze lui Luchian rezervele ne
cesare de umanitate pe care e ne
voie să le dezvăluim împotriva tu
turor vicisitudinilor. Pe aceeași li
nie a gravității se situează episodul 
Destinul, vioara a doua, monolog 
al existenței mărunte, retezate în 
aspirații și care se întreabă asupra 
propriei utilități, precum și Virsta 
zero, surprinderea momentului cru
cial al confruntării cu moartea. 
Textul dramatic se încarcă de un 
tragism reținut, detaliile vieții co
tidiene evocate fac și mai grea 
despărțirea, Bolnavul fără nume ei 
conștient de soarta sa, fără a a- 
junge la disperare. Dramaturgul 
stăpînește cu siguranță cele două 
planuri ale piesei, lumea reală a 
spitalului și cep imaginară din 
coșmarurile Bolnavului, reușind să 
le reunească în final pentru a su
gera extincția. Virsta zero e un 
poem al dragostei de viață și al 
acceptării bărbătești a sfîrșitului : 

„Medicul: ...Nu eram încă un

om profund, dar simțeam nevoia 
primară de a mă face bine.

Bolnavul: Și eu o simt. Fantas
tic o mai simt. Mi-e dor de stra
dă, de o excursie în pădure, pînă 
și de o ceartă cu adjunctul meu 
mi-e dor. Aș vrea să-mi văd fiul, 
pentru că așa e ciudat, eu aici și 
el acolo. Un acolo înfiorător de 
departe. El e singurul din ceea 
ce-ar trebui să însemne ai mei. îi 
simt nevoia, ațipesc, și cînd des
chid ochii simt nevoia să-l văd aici. 
El e acolo. Sînt capricios, boala 
m-a făcut așa. Dar am dreptul să 
nu fiu singur. O dorință primară, 
cum am spus adineauri. Crezi că-mi 
place să fac apologia sfîrșitului ? 
Da’ de unde I Mi-ai spus niște lu
cruri frumose, nici n-ai idee cum 
vroiam să nu le mai termini. Dom
nișoara asta melancolică și atît de 
tînără e un fel de transmisie în
tre mine și sentimentele eterne. 
Nici n-ai idee cu cîtă dragoste de 
viață îi urmăresc melancolia. Vro
iam argumente. încerci, doctore, 
îmi place că încerci".

Dacă Verbul galben este o spi
rituală satiră anti-absurdă, Duet, 
ultima piesă, și în ordine crono
logică, a volumului, continuă mai 
direct tematica și personajele din 
Grădina cu trandafiri. Eroii sînt tot 
tineri, Nic și Luchi, trecînd prin- 
tr-o criză de adaptare, odată cu 
apostolatul în satul unde sînt tri
miși după absolvire. Nic și Luchi 
reprezintă generația activă care își 
cere dreptul de a întreba și a i 
se răspunde, în opoziție cu gene
rația „pierdută", ilustrată de per
sonajele simbolice Bărbatul—Fată, 
Femeia—Bărbat, Imberbul. Piesa re
comandă o excelentă galerie de 
tipuri, Moșul, Colegul, Colega, în
vestiți cu inepuizabile resurse comi
ce, Primarul cu drama ascensiunii 
peste propriile posibilități și reve
nirea dureroasă la condiția norma
lă. Ciocnirea habitudinilor citadine 
ale lui Nic și Luchi cu realitățile 
rurale prilejuiește scene de sucu
lentă voioșie și rîs stenic. Repe
tiția de la Căminul cultural în care 
apar aproape toate personajele, 
este un adevărat tur de forță sa
tiric la adresa unei anume lite
raturi și a unui mod rudimentar 
de culturalizare. Scena ar merita 
să figureze în orice antologie a 
comediei românești contemporane. 
După ce, în partea a doua, ac
țiunea se fragmentează excesiv, 
Duet se încheie în atmosfera sen
timentală și tandră proprie piese
lor lui Andi Andrieș, atestînd încă 
odată calitățile specifice ale aces
tui atît de înzestrat dramaturg.

Timpul a demonstrat că memorialistica literară, dacă e 
învestită cu talentul de a nara, transcende din timpul indi
vidual intr-un timp al valorilor durabile. Despre un Ben
venuto Cellini, despre Rousseau și Goethe s-au scris nenu
mărate lucrări de erudiție, însă propriile lor memorii conti
nuă să pasioneze. In fond, o scriere memorialistică provenind 
de la o personalitate de prim-plan devine romanul unei for
mațiuni (un Bildungsroman), interested nu numai ca expri
mare de sine, ci în perspectivă larg umană. O viață de om 
— așa cum a fost de N. Iorga se situează, în acesF sens, în 
categoria unei literaturi de excelentă calitate. însemnările 
zilnice în goana condeiului pot avea ca la Maiorescu avan
tajul autenticității ; reacțiile, pasiunile, resentimentele, ade
ziunile, prăbușirile, entuziasmul apar necontrafăcute; fraza 
e adesea telegrafică, redactată „în căldură". Aceasta e im
presia la lectura Memoriilor N. Iorga (șapte volume, conți- 
nînd însemnări din anii 1930—1938), sau la contactul cu 
Războiul nostru în note zilnice. între jurnal și cartea de 
memorii sînt distanțe mai mult sau mai puțin mari. Jurnalul 
nu are altă ambiție decît de a consemna succint, neorgani
zat, în funcție de cotidian, pe cînd memorialistica presu
pune organizare, selecție, construcție, în funcție de pers
pectiva în timp. Sutele de profiluri din seria Oameni care au 
fost, necrologuri sau medalioane ocazionale, au pulsul rapid t 
al unor însemnări zilnice. In Doi ani de restaurație sau în 
Supt trei regi se vede ridicarea de la detaliul parazitar la 
semnificații, la principii șl idei generale. O viață de om 
este însă, în felul ei, marea sinteză autobiografică și impli
cit o biografie de imens interes documentar a epocii ; mai 
exact o panoramă a epocilor, căci prima secțiune, reme- 
morînd aspecte din „copilărie și tinereță", se deschide cu 
evocarea orizonturilor moștenite, cu înaintașii, ale căror ori
gini „se pot urmări pînă la 1600“. Firește, peste ce a fost 
cu mult înainte se trece repede, accentul căzînd, în rest, 
pe orizonturile proprii, pe experiențele și „atingerea cu 
viața din afară", pe „idei și lecturi", pe călătorii și publicații. 
Secțiunea centrală a biografiei, corespunzînd inițial celui 
de-al doilea volum, poartă un titlu lapidar, Lupta, defini
toriu pentru militantul politic și cultural, pentru „ostenelile 
de istoric", pentru patriotul angajat în viitoarea „războiului 
de unitate națională". Tripticul autobiografic se încheie cu 
o meditație amplă (Spre înseninare), în ton mai degrabă re
semnat, dacă nu trist. Politicul primează, dar în perspectivă 
„tulbure", impregnat de hărțuieli, ducted la uzură și insa
tisfacții. în practică, înseninarea nu e reală, ci numai o 
aspirație nerealizată.

Precizările de ordin documentar, de o mare diversitate, 
conferă acestei „vieți de om" un aspect caleidoscopic. Memo
rialistul schițează portrete de savanți, de ofițeri, de miniștri, 
de amfitrioane, de actrițe, îl preocupă scriitori români și 
străini, redacții de gazete, cercuri politice, e atent la deta
liile arhitectonice și vestimentație, la particularitățile unei 
măști, la psihologia și limbajul personajelor, totdeauna din 
unghiul unui moralist. Antipatiile sînt ferme, simpatiile 
schimbătoare. în genere, ieșirile lui N. Iorga demonstrează 
un temperament vulcanic, meTeu în efervescență, chiar și în 
latura depresivă. Militantismul și profetismul lui nu pot fi 
imaginate fără un ardent suflu polemic. Toate argumentele 
ar trebui să fie, acum, decantate, limpezite, ca efect al dis
tanțării de lucruri. Nu e însă așa. învățatul nu poate ieși 
din el însuși ; memoria colosală devine o cauză a subiecti
vismului. însă confesiunea în ritm alert realizează miracolul 
de a te face să ignori violența, exagerațiunile ; asistăm, fas
cinați, la o răscumpărare prin frumos, în înțelesul că eticul 
se dizolvă în estetic. Ne place să constatăm, nu atît că ge
nialul savant se lamentează ca un om obișnuit ,că sufere, 
că balansează între mînie, ură și patetism, că simțul pro
porțiilor alternează cu exaltarea, că se abandonează fante
ziei romantice, că revine brusc la situații de un crud rea
lism, că trece de la discursul epio la coarda lirică ori la 
accente dramatice, dar că această personalitate proteică e 
necontenit interesantă iar stilul farmecă și convinge. Since
ritatea nu poate fi pusă la îndoială, de aceea contradicțiile, 
existența aproape simultană într-un trecut medieval și în 
prezent, traiul printre morți și vizlonarismul au totdeauna 
o notă de adevăr indiscutabil. Despre o conferință care n-a 
plăcut unor auditori francezi ni se reproduce franc o părere 
din sală : „Une bien mauvaise conference". Nu ezită să scrie 
că volumul Sate și mănăstiri din România e o „carte tot așa 
de necetită" precum „cea mai mare parte" din opera sa care 
nu e de caracter „strict istoric". Trimis cu o bursă de studii 
la Paris „pentru limba greacă", Odobescu l-a mutat „oficial" 
la istorie. Faptul e comentat patetic : „Nu simțeam încă dea- 
juns ce mă leagă în toată tradiția, și politică și culturală, a 
amînduror familiilor din care mă coboram, ca și nesfîrșita 
mea curiozitate și iubire de sufletul omenesc, oricum și ori
unde, ceea ce e mai la urma urmei singurul lucru vrednic de 
interes și de simpatie care există în adevăr, în cer și pe pă- 
mînt...“.

în adevăr, Ia nenumăratele profiluri desenate în cîteva 
linii' frapează aspirația de a sublinia omenescul sau absența 
acestuia. La elenistul Caragiani, profesor la Universitatea din 
Iași, tînărul student remarca pe lîngă „o bogată experiență 
filologică", o bonomie cuceritoare, „ochii mari negri arun- 
cînd nu numai lumina, dar și o voluptoasă căldură". A. D. 
Xenopol avea un „entuziasm lipsit de gesturi", fiind înclinat 
spre „abstracții", spre „jocul singur al inteligenței" ; isto
ricul n-a gustat „încîlcita și atît de măsurat filologica Isto
rie a limbii și literaturii române a lui Ion Nădejde, căreia 
numai uscata știință a Iui Philippide a putut să-i opuie ceva 
și mai ilegibil". Prin raportare la personalități ca acestea, 
descoperim afinitățile și repulsiile memorialistului, care ne 
introduce astfel în propria-i existență. Dintr-o vizită la sla
vistul Louis Leger, el reține constatarea acestuia că. Hasdeu 
„îi e foarte simpatic, dar că nu apreciază metoda de lucru", 
pe care și N. Iorga o considera „așa de fastuos romantică". 
Totuși Iorga este el însuși romantic, iar ia Paris, ca stu
dent, se declară mișcat de spectacolul dramei Par le glaive 
de Richepin, „romantic interpretat de sumbrul Mounet-Sully". 
Cind Năpasta lui Caragiale devine obiectul unei campanii 
de denigrare, istoricul intră în luptă, atrăgîndu-și gratitu
dinea dramaturgului : „Năpasta a trezit în mine acea nevoie, 
cu neputință de învins de a sări în ajutorul cui e atacat în 
drumul lui sigur și liniștit, de haita intrigii, în fața căreia, 
rănit, dar lovind din răsputeri, cu sete, cu voluptate, am 
stat o viață întreagă". Satisfacțiile de ordin academic, ono
rurile, recunoașterile nu contrabalansează eșecurile politice. 
Savantul se considera un neînțeles iar ultima frază a trilo
giei sale respiră o secretă mîhnire : „Și așa stau, la șaizeci 
și doi de ani ai mei, sigur și tare, mîndru, drept Înaintea 
conștiinței mele și a judecății vremurilor" ...

Recenta ediție (la „Minerva"), îngrijită de Valeriu și San
da Râpeanu, precedată de un judicios studiu introductiv, în
soțită de aproape o sută douăzeci de pagini de note și comen
tarii, precum și de un util indice de nume, adună la un loc 
cele trei volume ale ediției princeps. Este una din reedită
rile de nivel științific exemplar, un act de cultură care a 
necesitat dăruire și competență.



iNTlMPINÎND CONFERINȚA NAȚIONALA 
A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

Orgoliu și încredere 
in artă

Amploarea unei asemenea dez
bateri privind munca noastră, a 
■artiștilor plastici, importanța pe 
care conducerea de partid și de 
stat o acordă creației artistice la 
modul general, ne umple de orgo
liu, ne obligă să ne sporim efor
tul pentru a răspunde comenzii 
sociale, indiferent de vîrsta noas
tră. Colegilor mai tineri, talenta- 
ților mei colegi tineri aș vrea să 
le amintesc că noi, generațiile că
lite intr-un eroism anonim, noi 
cei care expuneam prin dughene 
cu coroane îndoliate și prin vitri
ne mioape, noi cei care aproape 

v , ne jenăm să declarăm „de profe
sie pictor", citim cu satis
facție în tezele ce preced
conferința noastră : „Ieșirea
artei plastice din hotarele spațiu
lui închis, prezența ei efectivă 
din ce în ce mai bine marcată 
în viața societății și a oamenilor 
a devenit o trăsătură caracteris
tică a civilizației contemporane 
și cu atît mai mult a celei socia
liste".

A ști că prin opera ta contribui 
la definirea unei civilizații și 
la făurirea patriei socialiste, iată 
un titlu de glorie spre care rîv- 
nește orice creator. E limpede 
deci, că arta noastră a încetat a 
mai fi o cenușăreasă ori o înde
letnicire rezervată saloanelor, ea 
a devenit un bun de larg consum 
și accesibil maselor. Conștiința că 
ești necesar și poți merge cot la 
cot cu metalurgistul, agronomul 
și țesătoarea te situează dintr- 
odată pe alt plan. Cei care n-au 
gustat pîinea incertitudinii exis
tenței și a picturii făcute în vreo 
magazie dărăpănată, nu vor în
țelege ce înseamnă a avea atelie
re ca niște căsuțe în fagure, a 
avea o uniune în care să te simți 
acasă și a putea dezbate public 
toate problemele care frămîntă 
tagma noastră și țelurile spre care 
năzuim.

Sînt fericit că acolo, sus, o min
te lucidă și o energie necesară 
veghează la destinele artei pe 
care o servesc de peste jumătate 
de veac și în care voi crede toată 
viața.

Mihai CAMARUȚ 
pictor

Remodelarea spațiului
Atunci cînd secretarul general 

al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a declarat la ultimul

Peste cîteva zile se va desfășura la Bu
curești Conferința Națională a Uniunii ar
tiștilor plastici, cel mai autorizat for de 
dezbatere a problemelor legate de crea
ția contemporană. Desigur că opiniile ce 
vor fi exprimate de la tribuna conferin
ței vor trezi un larg ecou în întreaga 
noastră opinie publică și vor fi un fac
tor stimulator pentru activitatea artiști
lor noștri plastici. întotdeauna asemenea 
confruntări sînt necesare, ele prilejuind 
un bilanț al celor înfăptuite și fixînd di
recțiile esențiale de evoluție. Și cum a fi 
contemporan înseamnă a aparține epocii 
tale, dar totodată a privi în viitor, aceas
tă conferință are loc într-un moment de

totală angajare a energiilor noastre crea
toare în înfăptuirea programului stabilit 
la cel de al X-lea Congres al partidului.

Tezele date publicității de către Bi
roul executiv al Uniunii artiștilor plastici 
în întîmpinarea Conferinței au invitat la 
discuție fructuoasă un număr mare de 
creatori și consumatori de artă. Pornind 
de la aceste teze, am solicitat opinii ale 
unor artiști, plastici din Iași, prefă țînd 
astfel contribuția revistei noastre la am
pla dezbatere așezată sub necesitatea re
alizării programului de construire a edi
ficiului spiritual al societăți noastre, de 
formare a unui om nou.

Congres internațional de estetică, 
ținut la București, că „Pe măsura 
evoluției societății, omul aspiră 
să integreze tot mai mult frumo
sul în esența sa cotidiană ca ele
ment indispensabil al ambianței 
sociale generale", el a exprimat, 
de fapt, caracteristica de bază pe 
care tinde a și-o însuși arta con
temporană.

Conștient că trebuie să aparți
nă integral epocii sale, întrucît 
vocația artistică începe de la a- 
ceastă integrare în spiritul gene
rațiilor pe care le reprezintă, ar
tistul de azi e în primul rînd un 
om public. Numai transferînd în 
culori sau în forme idealurile e- 
pocii sale, artistul va deveni re
prezentativ și român. Iar aceasta 
în măsura în care va reuși să-și 
integreze creația în dinamica Ro
mâniei socialiste și să includă în 
fondul lucrării acea conștiință 
artistică ce-ți conferă o naționa
litate dincolo de amănuntele fol- 
clorico-etnografice. E vorba deci 
de fiorul adînc, venit din zeci de 
generații pe care îl preluăm și îl 
ducem mai departe, sporit de re
zonanța sensibilității noastre.

Cu atît mai mult trebuie să ne 
străduim a fi ai epocii cu cît arta 
noastră e chemată în forul public 
pentru a contribui la întregirea 
civilizației contemporane. în pri
vința aceasta, e bine că se sem
nalează lipsa de corelare a pro
gramelor de arhitectură și urba
nism cu cele de artă monumenta
lă. După cum e salutară lupta 
pentru înlăturarea operei nesem
nificative, fără mesaj și funcțio
nalitate. în armonie cu arhitectu
ra, artele monumentale trebuie să 

contribuie la remodelarea esteti
că a spațiului, conferindu-i o per
sonalitate specifică, un mod de a 
fi românesc.

în ce mă privește, îmi doresc 
să reușesc asemenea lucrări încît 
publicul să regăsească în ele în
semnele contemporaneității, gre
fate pe mîndria istorică.

Eftimie BÎRLEANU 
sculptor

A te simți angajat
într-un recent articol, criticul 

Dan Hăulică pomenește expresia 
lui G. Călinescu „a citi cu orgo
liu" patrimoniul ireductibil al spi
ritualității românești. A avea pu
terea și știința de a arăta lumii 
— iată „avem valori temeinice 
care sînt acestea și acestea".

Mi-am amintit de poziția lui G. 
Călinescu că „tnu există mare ci
vilizație fără o astfel de mîndrie 
documentară" studiind următo
rul pasaj din Teze :

„Artistul care nu manifestă o 
poziție clar angajată se dovedeș
te incapabil să închege opere va
labile fie și numai din punct de 
vedere formal. Fie că mijloacele 
de efemeră modă sînt adoptate 
exterior, fie că sînt preluate fără 
înțelegere motive și forme din 
arta populară, fie că se încearcă 
actualizarea unor procedee din 
arta altor epoci, absența progra
mului filosofic umanist determi
nă, de fiecare dată, apariția unor 
lucrări neconvingătoare, lipsite 
de vibrație și căldură. Indiferent 

dacă asemenea atitudini sînt ge
nerate de egocentrism sau de o 
superficială legătură cu viața, ele 
se soldează, inevitabil, pe planul 
creației, cu eșecuri".

Pornind de la o asemenea con
statare să subliniem că nu e totul 
a inventa virtuți din istoria evo
luției artei noastre, fie chiar popu
lare, deci de a repeta, ci de a 
susține mîndria trecutului prin 
valori contemporane. în zadar 
vei pretinde a fi respectat fiindcă 
descinzi din cine știe cine, dacă 
tu nu reprezinți nimic. Cînd ope
ra noastră e impregnată de o sub
stanță spirituală produs al epocii 
în care trăim, lumina ei pune în 
valoare întreaga zestre de sensi
bilitate artistică, o ridică în con
temporaneitate și o redă ciroui- 
țului artistic actual.

în felul acesta legătura dintre 
etapele dezvoltării noastre isto
rice, oglindite în artă, e asigurată 
funcțional și tot ce am creat va
loros în decurs de secole 
e printre noi, slujind po
porului și societății socia
liste. De aceea, eu văd în artist 
un revoluționar al acestei epoci, 
tocmai fiindcă și-a însușit temei
nic sensurile dezvoltării societății 
românești în decursul veacurilor 
și — angajat în efortul de a con
strui țara de mîine — știe că ni
mic nu e întîmplător și că arta 
lui e un produs firesc al uriașei 
cheltuiri de energie pe care acest 
popor din Carpați o dedică — su
bliniez — cu mîndrie, consolidă
rii poziției sale în lume.

D. GAVRILEAN» 
pictor

Pentru un acord 
profund-artă realitate
Ar fi bine ca pasajul din Teze, 

asupra căruia m-am oprit să con
stituie un motiv de serioasă re
flecție, atît pentru dezbaterile 
Conferinței, cît și pentru întrea
ga activitate a breslei noastre: 
„O luptă hotărîtă mai prin
cipială trebuie dusă împotriva 
mediocrității și platitudinii, a 
lucrului de proastă calitate, 
care este departe de a 
fi dispărut din cîmpul vieții 
artistice. Lipsa de exigență a ju
riilor, a unor comisii, lipsa de 
atitudine a criticii sau slaba ei 
orientare favorizează perpetuarea 
unei atmosfere călduțe, care face 
să scadă nivelul unor manifestări 
colective și înmulțește numărul 
expozițiilor personale insuficient 
gîndite, organizate în prezent cu 
lucrări executate în pripă. Este 
necesar ca asemenea lipsuri să 
fie combătute cu promptitudine, 
după cum este bine să fie promo
vate și explicate căutările artis
tice, cele în care investigarea mij
loacelor de expresie este în mod 
evident legată și determinată de 
investigarea noilor realități uma
ne, de efortul spre sinteză „spre 
construirea unor imagini mai eloc
vente și stimulative. Despărțirea 
valorilor sau cel puțin a tendin
țelor valoroase de non-valori este 
una din operațiile cele mai ne
cesare și mai salutare pentru 
menținerea unui climat prielnic 
afirmării talentelor și inițiative
lor creatoare.

Sînt observații de mare pro
funzime în aceste cîteva fraze, 
care puse în aplicare, ar aduce 
vieții noastre artistice un cîștig 
enorm. De aceea cred că un rol 
extrem de important revine ace
lei părți a criticii de artă care se 
ocupă mai ales, sau ar trebui să 
se ocupe mai ales de climatul de 
creație, pentru ca acest element 
să nu se consume la voia întîm- 
plării, să nu încurajeze tendin
țele, pe de o parte confortabile, 
aducătoare de avantaje, iar pe de 
alta promovînd un experiment 
zgomotos, fără o finalitate este
tică clară.

Cred că trebuie regîndit între
gul sistem organizatoric de edu
cație estetică al Uniunii, în așa 
măsură încît marile și nobilele 
cerințe ale artei contemporane 
să stea în perfect acord cu viața 
noastră socialistă, cu legile echi
tății și cu promovarea înainte de 
toate a personalității colective 
autentice și a valorii.

Ioan GANJU 
pictor

antract

ARTA IN FOR
N. BARBU

Cînd arhitectul Ioanide, creator de largă viziune, ge
neros și receptiv la comandamentele viitorului, avea intui
ția frumosului monumental, de natură să reverse în suflete 
Încrederea și bucuria de a trăi, în climatul unei munci 
pasionate, dedicată umanității, el se dovedea un precursor 
lucid și entuziast.

Eroul lui G. Călinescu a putut reprezenta un model 
al personalității civic angajate, îmbinînd cunoașterea pro
fundă a marilor valori spirituale, sensibilitatea adesea fre
netică a artistului și înțelepciunea de veritabil umanist 
atașat cetății. Pe lîngă surprinderea, în reliefuri de ne
uitat, a unui inexorabil sfîrșit de lume, romanul Scrinul 
negru aducea și afirmația esențialelor virtuți ale noilor 
vremuri, impulsul constructiv permițînd prospecții îndrăz
nețe in viitor

Ioanide era, desigur, un temerar dublat de un visă
tor și, poate, de aceea, nu toți l-au înțeles sub latura 
convingerilor sale cu atîta fervoare afirmate. Acestea pă
reau prea spontane și, în orice caz, ieșite din obișnuit, 
exaltări ale cuiva deprins să gîndească mai mult pe cont 
propriu, încît pasiunea desfășurată pentru înfăptuirea fe
ricirii comune punea verosimilul în cauză.

Și totuși, arhitectul avea dreptate. Convingerile și 
entuziasmul său aveau solide temeiuri deductive', logice 
deci, în perspectiva evoluției artistice, dar și afective, 
implicate conștiinței creatoare a artistului de puternică 

vocație. Așadar, nimic utopic, cu toate că punctele de 
referință ale lui Ioanide, căruia îi plăcea să conceapă nu 
o clădire ci ansambluri monumentale, piețe, cartiere mo
derne, orașe întregi, erau mai ales cele furnizate de ma
rile opere ale Renașterii.

G. Călinescu afla aici punctele de contact, mai mult : 
de contopire a lirismului cu lucida evaluare geometrică 
a realului. E o trăsătură care s-ar cuveni mai atent cer
cetată. De la o limită a cutezanței și a forței de conce
pere, epura gîndului tradus, sistematic, în cifre și for
mule devine poem, laudă a umanului și pîrghie a perfec
ționării interioare.

Către această zonă a meditației estetice și axiolo
gice ne-au călăuzit acum ideile enunțate într-un sobru și 
pătrunzător document ce prefațează forum-ul viitor al 
artiștilor plastici. Citind mai cu seamă capitolul dedicat 
unui examen al „artei de for public, al relațiilor dintre 
artă, industrie și mediul ambiant", se părea că ne aflăm 
în continuarea unor gînduri ale lui Ioanide, care azi nu 
mai apar atît de paradoxale ca atunci cînd artistul și le 
exprima.
, E adevărat, aceste gîndiuri au devenit adevăruri obiec
tive. Tot ce s-a înfăptuit în România în ultimele decenii 
spre înfrumusețarea și înlesnirea vieții verifică idei fun
damentale înscrise demult în programul comuniștilor . 
„Omul aspiră să integreze tot mai mult frumosul în exis
tența sa cotidiană, ca element indispensabil al ambianței 
sociale generale" —• afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea sa la al 7-lea Congres internațional de 
estetică ținut la București în 1972. In jurul lui Ioanide, 
artistul care se declara, în intimitatea sa, un comunist 
pășind „cu omenirea pe drumul inexorabil și rațional pe 
care merge" nu se mai înalță acum pereții despărțitori 
ai neînțelegerii și ai suspiciunii. Angajarea sa, în măsura 
în care îl considerăm un exponent plenar al creatorilor 
acestei vremi, e totală, înțelegînd prin aceasta conjugarea 
criteriului estetic ou cel superior educativ : „un arhitect 
de edificii nu poate ridica ziduri dacă nu este și un edu
cator" — se confesa personajul călinescian. „Cheia de 

boltă", garantînd eficiența educativă a artei contempora
ne este umanismul socialist — se arată în tezele Uniunii 
Artiștilor plastici. Marile creații trebuie „să pătrundă 
în circuitul viu al culturii și al vieții, să slujească 
poporului, societății noastre socialiste". Și, — dintre 

toate genurile plasticii — „arta de for" răspunde în 
măsura cea mai înaltă acestui deziderat. Arta monumen
tală, arta care apare în piețe sau pe edificii : sculptura, 
pictura decorativă, dispozitivul ambiental, traduce „infi
nita frumusețe a realității în viața zilnică, criteriul ar
moniei și al echilibrului", asigurînd prin „substanța uma
nă" pe care o promovează, un autentic „spor de bucu
rie".

Accentuarea acestor idei subliniază una din trăsătu
rile, caracteristice ale plasticii românești actuale, prefi- 
gurînd, totodată perspective înfloritoare. Arta nu se mai 
rezumă Ia șevalet, la spații închise, frecventate de cîțiva 
amatori de insolit. „Sporul de bucurie" presupune o 
mare artă destinată forului — marilor mulțimi care 
populează orașele, presupune așadar, un ambiant cores
punzător spiritului constructiv al epocii. Istoria — prin 
eroii ei, valorile culturii naționale pot fi aduse, ca ele
mente ale permanenței noastre, în cercul luminos al con
științei mulțimilor, prin intervenția artistului. Văzută prin 
prizma acestei finalități arta monumentală s» înrudește 
cu urbanistica, arhitectura — marcînd însă și o linie a 

continuități cu toate aspeatele frumosului industrial 
(designul), constituind din nou, precum în arta populară, 
o platformă comună a esteticului și a funcționalității. Sînt 
obiective de atins, drumuri, idei, pe care le aflăm pentru 
prima oară cuprinse într-un document al breslei plasti- 
cienilor și care probează o consonanță deplină cu dez
voltările actuale ale creației și cu condiționările ei so
ciale. Cu atît mai fructuoase se anunță discuțiile apro
piatei Conferințe pe țară a artiștilor chemați să făurească 
operele viitorului într-o atmosferă gata să verifice zba
terea lui Ioanide pentru care „ceea ce pare agitație este 
fapt de viață".
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TUDOR ARGHEZI:

Scrieri
Volumul al 23-lea din Scrierile lui Tudor Arghezi 

îl reactualizează pe publicistul șl polemistul din „efe
meridele" și „tabletele" publicate între anii 1904—1914 
și pe care într-al „optzecișișaselea" an al duratei, cum 
mărturisește în Cuvînt înainte, poetul le-a scos după o 
triere severă din „criptele arhivei", lăsînd la o parte 
pe cele prea înfierbîntate de patimă, știind, la vîrsta 
patriarhilor, „și să uite și să ierte". Exigent pînă la as 
ceză cu propria poezie, el a lăsat, prin compensație, 
să se reverse preaplinul temperamentului artistic și 
civic în polemici eșalonate pe ani și uneori pe decenii 
revigorate printr-o mereu nouă invenție de pamfletar. 
Citirea polemicilor ca și a campaniilor de susținere ale 
lui Arghezi este un act necesar în cunoașterea unui 
scriitor care s-a integrat valorilor clasice și care aco
pere prin opera sa șaptezeci de ani de literatură ro
mână, dar și în cunoașterea unei epoci de istorie lite
rară. Dacă multe din contribuțiile sale le citim astăzi 
pentru valoarea lor în afara obiectului asupra căruia 
se aplică, nu e mai puțin adevărat că interesul docu
mentar, cîtimea de adevăr și de eroare cuprinsă nu 
trebuie pierdute din vedere. Am regretat, de aceea, 
absența din volum a unui minim aparat critic care să 
situeze textele în epocă, să le dateze și să ne ofere 
motivația lor imediată sau mai depărtată.

Semne cu creionul, prima mare împărțire a volu
mului, cuprinde mărturisirile de largă adresă ale poe
tului, precedate de însemnările Dintr-un foișor, pre
ambul la o posibilă autobiografie. Cel care și-a elimi
nat în creație orice accident biografic, lăsîndu-și nu
mai partea de har simte necesitatea unei confesiuni adevă
rate, în afara primejdiei mistificării și a narcisismului care 
pîndea pe unii din confrați. Textele ne dezvăluie un 
Arghezi exclusivist pînă la fanatism pentru poezie, atît 
în ceea ce îl privește, cît și în ceea ce se raportează la 
ceilalți. Pentru Arghezi poezia e arta supremă, incom
parabilă și intraductibilă în termenii discursului critic. 
El nu îl vede decît marile piscuri și eșecurile la ace
leași dimensiuni, valorile medii SÎRț excluse.
i Mal clare se vor dezvălui principiile artistice, mai 
Convingătoare ca demonstrație în aplicațiile polemice 
ale anilor 1904—1914, Spini pe hîrtie și în comentariile 
de cărți ale acelorași ani, strînse' în capitolul Arhivă 
de literatură, Arghezi nu încetează să denunțe în ter
menii cei mai violenți, mediocritatea literară, pe scrii
torii cantitativi, autori de volume „cu verva robine
tului de apă", pe stricătorii de limbă și pe cei care o 
aplatizează prin banalitate. întinsele polemici duse de 
la Facla cu revistele Neamul românesc și Flacăra îi 
dezvăluie convingerile democratice, verificate în lupta 
cu șovinismul intolerant Și cu instituțiile sclerozate. 
Arghezi nu e dispus să recunoască nici o calitate ad
versarilor. el țintește la compromiterea și ridiculi
zarea totală, la aneantizare. Printr-un raționament 
simplu le duce la absurd gîndurile false, îi integrează 
în materia degradată, asociindu-i zonelor joase ale 
fiziologiei, faunei inferioare și agresive. Cuvintele us
tură sau sînt urît mirositoare, ele nu demonstrează ci 
distrug prin sufocare. în recenzii, obligat prin însuși 
obiectul care e literatura, la o temperare a tonului, 
tehnica este tot a desființării. Dintr-o carte proastă 
de poezii e suficient un citat definitoriu, căruia i se 
pune drept preambul un ipotetic portret al autorului : 
un uriaș, purtînd mănuși din pielea unui cîine întreg, 
avînd o barbă de helen și știind să cînte din octoih. 
Prin asemenea procedee, pseudoscriitorul se vede izo
lat, cobcrît la un nivel atît de jos, încît. fără o vervă 
pamfletară apropiată, nu mai are cum relansa discuția, 
decît compromițîndu-se încă odată.

M. ITJLIAN

VALENTIN HOSSU-LONGIN:

Țara L o irului
MHE3H! Illi II II

Tara Lotrului e. în ideea autorului, un crîmpei din 
„marea carte a luminii" care, poate, se va alcătui 
cîndva. O monografie „in nuce", inspirată de un mân
dru ținut în care istoria și mitologia se confruntă me
reu cu fapta eroică, bărbătească, a urmașilor acelor 
„lotri" legendari de odinioară. E o încleștare aprigă cu 
muntele, cu rîul, o bătălie aspră și dură în care oame
nii se mai frîng uneori, dar biruie întotdeauna. Zăgă
zuit, Lotrul își spumegă, încă, o vreme mînia, apoi, 
supus, se domolește. Cei ce dădură un rost nou ve
chiului rîu nu sînt decît oameni simpli, obișnuip, meș
teri, pe șantierul marii hidrocentrale, care au durat o 
nouă cetate a luminii — cum îi place autorului să 
spună. Lor, acestei mari familii anonime unită prin
tr-un emoționant spirit de solidaritate, le închină Va
lentin Hossu-Longin un cald omagiu. Despre acestea 
și despre altele, încă, el scrie cu o nestăvilită bucu
rie, avîntat, uneori patetic, dar fără emfază. Hotărît 
polemic față de lozinci și șabloane, șicanator cu oare- 
cari inerții și obtuzități, el are pudoarea cuvintelor 
mari. Mal adesea întîmplări oricum senzaționale sînt 
relatate ca un fapt obișnuit, iar dincolo de momentele 
festive, de spectacol și ceremonie, sînt căutate cu în
frigurare aspecte, amănunte care scapă la o primă ve
dere, dar cu atît mai revelatoare. Firesc despre eroism., 
cu simplitate despre realizări impresionante... Nu toc
mai în grația autorului, detaliile tehnice — cifre, sta
tistici — sînt de tot discrete. In primul plan este adus 
într-una omul, cu minunate însușiri morale, tăinuite 
sub aparențe, poate, neînsemnate.

Reporterul e un febricitant. el povestește pe neră
suflate, într-o narațiune galopantă, mizînd pe ritm, —' 
un ritm amețitor, cîteodată excesiv, scăpat din cînd 
în cînd de sub control, parcă neglijent (îmi dau sea
ma că e în joc o anume neglijență studiată). Imaginile 
se precipită și se rostogolesc, precum într-un caleidos
cop. Debitul e năvalnic, un copleșitor șuvoi de vorbe, 
menit a sugera pesemne trepidația și tensiunea marii 
bătălii. Montajul, nervos, eliptic, este flagrant cine
matografic (v. de pildă evocarea acelor zile și nopți 
terifiante cînd apele Lotrului și-au ieșit din matcă, 
inundînd totul — cap. Elicopter și pîine), folosind, dar 
încă nu cu mare măiestrie, ceea ce se cheamă „sus
pense".

O carte tinerească, de exaltări și elanuri lucide, 
scrisă cu vervă neînfrînată, într-o manieră spontană, 
comunicativă. Calitatea literară, deși metafore și aso
ciații îndrăznețe răsar adesea, nu e în răsfăț. Dar Va
lentin Hossu-Longin convinge tocmai prin capacitatea 
sa de sinceră și deplină dăruire, prin fervoarea cu 
care își manifestă admirația și atașamentul față de tot 
ce se înfăptuiește în străvechea Țară a Lotrului.

FLORIN FAIFER-

Zarifopol înfofolește ideile în
tr-o cantitate cam mare de 
cuvinte.

*
Ce sare în ochi este oroarea de i- 

deile primite. El e într-o polemică 
fără relâche, o ține tot într-o rica
nare. Are voluptatea agasării, dar 
în lupta cu locul-comun emite și e- 
normități dubioase.

*
Lui Zarifopol îi place, în orice 

chestie, s-o ia băbește, de la zero. 
De unde un exces de chițibușăraie, 
fie ea și plină de sarcasm. Vrînd să 
dezvăluie ridicolul prin pedantism, 
Zarifopol ajunge, ici-colo, ridicol de 
pedant.

Și-n materie de oameni, și-n ma
terie de idei, Zarifopol e statornic 
răutăcios. El pare mereu montat, 
pus pe răsturnare sau măcar pe ze
flemea. Zeflemeaua e modul spiri
tual nr. 1 al lui Zarifopol. Asta pen
tru că consideră rîsul cea mai bu
nă armă contra prostiei, și pentru 
că tocmai prostia, în încîntătoarea 
ei varietate de forme de manifesta
re, a fost oaia sa neagră.

*
Plăcută la eseurile lui Zarifopol 

este lipsa de regie. Autorul propu
ne un subiect (dacă se poate cu un 
titlu bizar sau țifnos-simplist, cum 
ar fi „Stilul ca chestie și caz") și 
începe să vorbească despre el ce 
știe, fără un teanc de cărți pe ma
să și fără fișe.

*
Zarifopol e un veșnic cîrcotaș. (Dar 

treaba asta îi și place: „Este chiar 
o voluptate de a te menține în di
vergență", I, 345). Are tonul omu
lui care vorbește sîcîit de ceva. De 
aceea e ba pedant cu sarcasm, ba, 
cu detașare, blazat. Nemulțumirea 
sa capitală e provocată de locul co
mun. Ideea comună și expresia co
mună îl scot din sărite. In prima 
trimite mereu înțepături, chiar cînd, 
comună fiind, e totuși bună. Lupta 
cu expresia comună îl duce la un 
stil foarte precis, e adevărat, dar cu 
totul și cu totul artificial (a- 
mintind mult de Arghezi). Nici 
o îmbinare de cuvinte tipică, 
nici o sintagmă uzuală nu pă
trunde în faza sa. Dar mai e ce
va : Prea marea sa bogăție Verbală 
sufocă. Cuvintele sale nu luminea
ză gîndul, ci îl îmbracă într-o plasă 
subțire și deasă de vorbe.

Dens în idei, Zarifopol nu e. 
Vrînd să fie „tipicar" cu ironie, a- 
junge de multe ori să fie tipicar și 
atît. Ia în răspăr toate ideile, și a- 
tunci pagina sa rămîne cheală. 
Deschide, cu un limbaj exact și 
caustic, uși deschise.

*
Contradicția sa fundamentală : 

Zarifopol zeflemisește cu același 
scump condei (Vianu) și gustul 
„tont" al marelui public, dar și tot 
ce e rafinat și nu pe înțelesul tutu
ror. Nu poți ști cu cine votează Za
rifopol : cu artiștii sau cu publicul? 
De o parte condamnă afectarea, de 
alta prostia, — nu află însă echili
brul. La întrebarea dacă publicul 
are drept de sufragiu în literatură, 
Zarifopol nu răspunde, pentru că 
acesta e. în concepția sa, cînd o- 
pac, cînd plin de bun simț.

*
Caracteristic e la Zarifopol și nă

duful anfi-clasicist. In dedesuptul 
acestui năduf se ascunde pe de o 
parte groaza de afectare, de subtii’- 
tate, de pompozități desuete, de 
grandomanie, pe care o afișa, și pe 
de altă parte, de ar fi să-l credem 
pe Călinescu, faptul că „nu price
pea clasicismul fiindcă nu-1 cunoș
tea organic" (1st lit. rom. de la..., 
p. 825). In linii mari, zice Zarifopol, 
dragostea de clasici e o fandoseală. 
Cine are răbdare la Homer ? Cine 
mai gustă Fedra ? Cine poate citi 
Gotz... al lui Goethe ?

Eroarea sa e că judecă prin „ple- 
bicist" și nu prin argumente scoa
se din viața internă a operelor. Tot 
aici stă contradicția sa : socotește 
publicul ba judecător infailibil, ba 
imbecil retrograd. De fapt, sunt ca
podopere populare (Manon. Bovary, 
Karenina) și capodopere ..aristo
cratice" (Homer, Dante, Fedra).

*
Zarifopol e atît de des ironic, 

vrea adică atît de des să lase de- 
nțeles tocmai contrariul a ceea ce 
spune, încît sastisește. El îți pre
zintă fotografia în negativ a gîndu- 
rilor sale. Paul Zarifopol vorbește 
ponciș. Ceea ce practică el s-ar pu
tea numi o eseistică din resenti
mente. Se ascunde în Zarifopol un 
fel de amestec de Socrate cu Xan- 
tipa. El duce războiul cu „moftul", 
dar un război de hărțuială. Cu ar
țag zeflemitor, Zarifopol dă dobîr-

Note 
la 

Zarifopol
George PRUTEANU

nace ideilor. Necontenit se răfuiește 
cu „confuziile", „iluziile", „mofturi
le", „prejudecățile", „fandoselile»», 
„strâmbăturile".

Cum notam mai sus, tot curcubeul 
de nuanțe ale prostiei e calul de 
bătaie al lui Zarifopol. E extraordi
nară frecvența, la el, a cuvintelor 
denumind puținătatea spirituală : 
stupid, imbecil, tembel, tîmpit, prost, 
dobitoc, nătîng, cretin, nătăfleț, idiot, 
diletant, mitocan, profan, ageamiu, 
tont, bleg, fonf, ignar, mărginit.

Acest război cu vidul (fie el chiar 
vid agresiv sau fudul) e totuși o 
formă de facilitate.

*
O altă contradicție în Zarifopol : 

pe de o parte, criticul era un iubi
tor de bun simț ostentativ, refuzînd 
programatic subtilitățile din cale- 
afară ; dar pe de altă parte, el face 
alergie la evidență. Tot ce e probat 
îl sîcîie ; să nu audă de acord una
nim. Trebuie să ni-1 imaginăm pe 
Zarifopol oscilînd, ca și măgarul bu- 
ridanesc, între căpița cu dogme și 
căpița cu îndoieli.

*
Zarifopol își învelește fiecare cu

vînt în nenumărați determinanți ; 
critica sa e un triumf al epitetelor. 
Motivul: obsesia preciziei. Numai 
că din acest paroxism al preciziei e- 
mană pînă la urmă un aer pedant. 
Se pare că preferăm exactității su
gestia.

*
Nu o dată Zarifopol macină în 

gol, se luptă cu prejudecăți atît de 
caraghioase încît nu merită luate în 
seamă, combate lucruri atît de gogo
nate încît e jenantă coborîrea pînă 
la ele. Suflul sarcasmului său izbeș
te uneori uși deschise. Alteori tim
brul sardonic se îngroașă peste poa
te frizînd șarja grotescă — și cam 
monotonă.

In eseistică (nu în pamflet, acolo 
e altceva, ironia, maliția e admira
bilă cînd are relief. Dar cînd e con
tinuă, cînd nu cedează tonului pozi
tiv, seriozității, plictisește, lasă o 
senzație de gol,- de lipsă de temelie 
Rîsul nu e constructiv. Aștepți 

Adrian PODOLEANU : „Flori roșii"

schimbarea de regim, intrarea în 
tonalitatea sobră, care să dea suport 
batjocurii — după demolare aștepți 
edificarea. Nu îngăduință îi ceri, ci 
principii. Altminteri, această clov
nerie academică rămîne, ea însăși,, 
un moft Nu putem comunica numai 
cu strîmbături din nas.

*
O mare dragoste poartă Zarifopol 

coerenței :
„Forma logică a expunerii rămî

ne, cred eu, indispensabilă". Geome- 
Iru literar (mai mult decît spirit 
de finesse), Zarifopol declară ritos: 
„iubesc argumentarea strînsă", „ar
gumentarea e capitol al politeții". El 
privește acru „comunicarea prin a- 
forisme sau știu eu prin ce alte ex
ploatări impresioniste". (Totuși afo
risme, în bun moralist, face el în
suși destule). Deci nu aforismul, ci 
deducția. Rațional și cartesian *.  
Trist e că Zarifopol are nostalgia 
rigorii, fără a avea însă și vocația 
rigorii. El e, ca și Ralea, dar cu mai 
multă superficialitate, un vagant, un. 
jouisseur donjuanic de idei.

* „înapoi la precizie, la raționali
tate consecventă" (I, 109).

Se zbat în el cele două tentații 
contradictorii : a profunzimii și a 
divagației.

Intrebîndu-se cît fac 1 și cu 1, Za
rifopol coboară la teoria numerelor, 
o pune repejor la îndoială, ca de 
altfel orice teorie, discută esența lui 
1 și de aici a monadei, le trage am
belor cîte un perdaf (plus un ghiont 
lui Leibniz), zvîrle în treacăt un 
sarcasm peste ideea de adunare, ia 
în derîdere abacul și pe Einstein, a- 
plică nițică bășcălie trigonometriei 
clasice, care e un moft, laudă inte
ligența și înțeapă intuiționismul cu 
„Bergsonul" său cu tot, scutură pu
țin filosofimea contemporană, care 
sunt toți niște moftangii, apropo de 
asta se miră ce-o fi găsind lumea 
la Maupassant, îl bîrfește pe Pita- 
gora, înfinge o săgeată și în cîrca 
bieților „esteți isteți" — în fine, 
desfășoară o niagară de paranteze, 
observații și quasi-idei, niagară în 
care însă nu va pluti nicodată răs
punsul că : fac 2.

*
Zarifopol face o sociologie a idei

lor El cercetează cu predilecție 
dispunerea, frecvența ideilor pe 
straturi sociale (mahalaua, intelec
tualitatea, subțirimea, burghezia, a- 
ristocrația). De asemenea, translația 
ideilor între aceste straturi (parve
nire, adică acceptarea sus a unei i- 
dei de jos; coborîre, adică degra
darea unei idei prin prelucrarea ei 
de vulg). Iată vocabularul, de socio
log al ideilor de circulație, al lui 
Zarifopol : mulțimea, publicul, mas- 
sa, lumea, opinia publică, poporul, 
tot omul, norodul, majoritatea, gro
sul, camenii, cetățeanul.

*
Ce rămîne foarte viabil din Zari
fopol este latura moralistă, mon- 
taignească, apoi badinajul fin și pa
radoxal despre scriitorii străini, 
tăioasele observații de sociologie a 
ideilor.

Intre eseiștii români, Paul Zari
fopol, acest rafinat și doct superfi
cial, este un bătrîn copil teribil.



CRITICA IDEILOR LITERARE
....critică dc

ultura românească n-a cunoscut pînă 
la Dicționarul de idei literare,, I 
(Editura Mihai Eminescu, București, 
1973, 1087 p., cu referințe, indice de

autori, sumar analitic, rezumate in fran
ceză, engleză și germană) al lui Adrian 
Marino o asemenea sinteză fundamentală, 
monumentală, avind ca temă „migrația", 
in timp și spațiu, a ideilor literare. Este 
o lucrare de pionierat unică la noi, dacă 
nu și pe plan european, de acest gen și 
de o asemenea dimensiune, depășind, evi
dent, orice așteptare in direcția informa
ției, documentării de la sursă. Ea reușește 
să impună in cultura românească și un 
nou tip de critică : critica ideilor literare. 
Dicționarul de idei literare constituie, nici 
vorbă, un eveniment cultural, un splendid 
triumf al spiritului critic românesc con
structiv, hasdeian, și unde intuiția și eru
diția, analiza și sinteza predomină, dau 
totul. Dicționarul de idei literare se vrea, 
și este, in cea mai mare parte, o grama
tică a literaturii, un „ghid" care nu trebuie 
Să! lipsească de pe masa nici unui intelec
tual care se respectă.

Programul și principiile criticii ideilor 
literare sint expuse pe larg și intr-un lim
baj exact (deși, pe alocuri sufocat de inu
tile determinări) de Adrian Marino intr-un 
excelent discurs asupra metodei : Pentru 
o „nouă critică" : critica ideilor literare 
rp. 2—82). Programul critic, inedit, formu- 
\at tranșant și fără aproximații, motivează 
ooetica acestui gen de critică in mare 
măsură condiționată de „necesitatea unei 
orofunde satisfacții interioare" (Dacă nu 
le-ar fi plăcut să-l scriem, el nu s-ar fi 
lăscut niciodată"). Critica ideilor literare 
rste pentru Adrian Marino o „patimă", 
in mod esențial de a exista spiritual. Au- 
orul are plăcerea „construcției și plăcerea 
reației". Criticul ideilor literare „a văzut 
dei“ literare, dar mai ales a trăit idei. 
dicționarul este un strălucit roman de i- 
lei unde-și dau intîlnire un romancier-re- 
lizor și un ironist de mare clasă („In locul 
.nui roman, ne ocupăm de o problemă 
iterară, dar metoda analitică rămîne ace- 
ași").
Ceea ce trebuie neapărat subliniat e că 

rogramul teoretizat, lansat cu un supe
lor orgoliu intelectual (e o reacție fireas- 
ă a criticului care știe tot !) e respectat 
ind se trece la analiză și sinteză. Ideea 
i experiența ei (opera) se recunosc, co- 
lunică, nu sint în opoziție. Este o per- 
?ctă concordanță intre ceea ce își propu- 
e să facă criticul și ceea ce realizează.
Critica ideilor literare s-a născut din 
. .necesitatea de a asuma altfel actul 

•itic". AdrianMarino nu vrea să seducă 
rin invenție, printr-un limbaj egal cu al 
teraturii, ci vrea să convingă („Noi do
rn să convingem, nu să seducem"). Dic- 
□narul este o operă care instruiește, care 
itisface prin adevărul și frumusețea logi- 
; a discursului critic. Critica ideilor li- 
rare răspunde „.. .întrebărilor ultime pe 
.re ni le pune literatura, „neliniștii" go- 
rilor și oscilărilor cunoașterii acestei 
te, necesității organice de a descoperi și 
urna problemele literare esențiale". Cri- 
'.a ideilor literare mai răspunde unei 
rize" a terminologiei literare contempo- 
ne. Contribuția lui Adrian Marino la 
•scifrarea, precizarea, definirea noțiuni- 
r și conceptelor literare cu care operăm 
tăzi în critică și estetică este capitală. 
cționarul reușește să pună ordine în lu- 
ea ideilor literare, a conceptelor com- 
omise sau rău înțelese și aplicate, să in
jure stratul de confuzii și de aproximații 

idei făcută cu idei și prin idei".

care mai crește în voie pe unii termeni 
literari. Critica ideilor literare se dovedeș
te a fi in actualitate „.. .singura formă de 
critică pertinentă și integral adecvată vo
cației teoretice și problematice a literatu
rii moderne". Critica ideilor literare nu se 
cantonează în dogme, nu respinge perfec
tibilitatea, recuperarea în serie. Acest tip 
nou de critică are și „capacitate creatoare" 
(articolele nu sint depozite de fișe neînsu
flețite !), căci ea pleacă de la premisa că 
ideile sînt opere, de la omologia sinteză 
= creație. Pentru critica ideilor literare 
„ideea și stilul ideii se confundă indiscuta
bil. Ideea trece în stil".

Ne-a interesat în mod special din pro
gramul criticii ideilor literare ce reprezin
tă pentru Adrian Marino ideea literară. 
Urmărită sistematic, ideea literară își are 
un model, o „istorie" și un statut aparte. 
Fenomenologia ideii literare crește și se 
fixează într-o structură. Să reținem, ca o 
primă și fundamentală disociere, că ideea 
literară „.. .spune mult mai mult decît 
poate să comunice in mod verbal". Prin 
ce își marchează ideea literară poziția, 
specificul în raport cu conceptele, cu ca
tegoriile estetice ? Adrian Marino ne de
monstrează cu argumente că „Sfera ideii» 
literare se dovedește invariabil mai vastă 
decît a conceptelor din care este consti
tuită, sau care o definesc. Explicația stă 
mai întîi în faptul că ideea literară an
ticipă și prefigurează conceptul respectiv 
într-unul din stadiile anterioare : embrio
nar, fragmentar, sau potențiali ca vitali
tate integrală)". Schema ar fi: idee, con
cept, categorie estetică. Ideea este un ar
hetip, conceptul o experiență a ideii, iar 
categoria estetică o valoare permanentă a 
operei. Ceea ce ni se pare esențial, origi
nal în acest spațiu al semanticii așa cum 
îl definește Adrian Marino e că „Nu con
ceptul instituie ideea literară, ci ideea li
terară se instituie în concept, care doar 
fixează, clarifică și potențează un mo
ment dintr-un lung proces de maturație 
estetica-literară" (p. 35). Structura ideii 
literare are o dublă dimensiune : sincro
nică și diacronică. Adrian Marino 
revine asupra ideii literare și 
definițiile sale ne conving : „I-
deile sînt opere. Ideea formei este cel pu
țin tot atît de valoroasă ca și forma ideii, 
invenția critico-estetică pe marginea unor 
opere e la fel de „creatoare" ca și operele 
însăși". Ideea literară este „un vast depo
zit și receptacol de semnificație". Metoda 
fundamentală a lui Adrian Marino in de 
finirea ideilor literare stă în procesul de 
modelare : „Noi percepem, studiem și de
finim, ideile literare sub formă de „mo
dele" ideale : sisteme teoretice, care tind 
să cuprindă și să explice ideile literare in 
aspectele esențiale, integrate și articulate 
de o „logică" interioară .Ideile literare (și 
nu numai literare) au o vocație modelatoa
re, deoarece — după noi — ele funcționea
ză și se dezvoltă numai în cadrul v.nor 
structuri date, prin organizări prescrise 
de un pseudo- „cod genetic" (p. 39). Mul
țimea caracterizărilor, definițiilor pe care 
Adrian Marino le dă ideii literare nu anu
lează definiția fundamentală, ci o conso
lidează, dar o și întîrzie ! Ideea literară 
are o „istorie deschisă", ea „.. .este văzută 
în perspectivă clasică, dar la orizontul 
conștiinței moderne. Conceptele actuale 
sînt proiectate pe un fundal clasic, con
ceptele clasice sînt actualizate și interpre
tate în spirit modern (...). In esență, este 
deci vorba, și în domeniul ideilor literare, 
de lecturi moderne din clasici, a scoate 
sensuri noi din texte vechi, a cultiva plă

cerea parcurgerii cărților vechi cu ochi 
proaspeți, curioși de surprize și revelații".

Metoda lui Adrian Marino în critica 
ideilor literare respectă și nu se abate de 
la aceea din critica de astăzi: „In esență, 
citatul de idei în critica ideilor literare 
este identic cu citatul de versuri sau 
proză din critica literară curentă : el con
firmă și ilustrează o demonstrație critică 
pozitivă sau negativă. Criticul citează din 
opere literare, noi cităm din opere de idei 
literare". Cum procedează Adrian Marino ? 
Criticul ideilor literare este un erudit, un 
poliglot, specialist redutabil, care știe de 
toate, care a citit cu fișele pe masă, toate 
cărțile lumii. El nu se „rătăcește" în nici 
un domeniu. E acasă peste tot.

Concepute sferic monografic, articolele 
Dicționarului ne informează, ne introduc 
în spațiul ideilor literare, ne clarifică 
multe noțiuni, ne „învață" o mie de lu
cruri utile. Mărturisim că am citit cu fi
șele în față toate textele (de unde și ex
plicabila întîrziere cu care scriem despre 
masivul Dicționar) dintr-o pură plăcere 
de a cunoaște și de a ne verifica și con
solida cunoștințele, de a călători alături 
de aulicul și deloc sentimentalul Adrian 
Marino (de afecțiune, generozitate mai 
poate fi oare vorba la un critic atît de 
mare ?) în lumea ideilor, de a ne convin
ge că în afara „documentării" totale ari
pile imaginației critice rămîn moarte. Fi
indcă e imposibil de a „descrie" fiecare ar
ticol, de a-l reface, ne limităm la cîteva 
idei literare care ne preocupă în momentul 
de față : autenticitatea, eseul și fantasticul, 
ceea ce nu înseamnă că barocul, epicul, 
clasicul, formalismul, gustul și celelalte 
articole nu ne interesează. Spațiul nu ne 
permite să discutăm critic și alte capitole 
de o egală importanță pentru noi.

Pentru ideea literară de autenticitate 
Adrian Marino folosește o bibliografie 
românească și străină selectivă, neabv.zivă. 
Ea aparține lui Mircea Eliade, Camil Pe
trescu, G. Călinescu, Lucian Blaga, Eugen 
Ionescu, Lidia Bote, Lucian Raicu, Vasile 
Florescu. Dintre criticii și esteticienii stră
ini : Gero von Wilpert, Edmond Faral, A- 
ragon, Jean-Paul Sartre, Maurice Blanchot, 
Serge Doubrovski, Emmanuel Mounier, 
Robert Ranters, Rene Bray.Gaetan Picon, 
Albert Camus, Roland Barthes. Am citat 
aceste nume nu ca să facem paradă de 
„erudiție", ci ca să semnalăm și un alt 
aspect al criticii ideilor literare : Adrian 
Marino nu și-a „pierdut" capul după „noua 
critică" franceză și nici nu are complexe 
de nici un fel față de Tzvetan Todorov (pe 
care nu se sfiește să-l combată și să spună 
că în chestiunea expresiei imagistice a 
inexistenței a emis „o enormitate patentă 
(...) de cea mai pură esență formalistă !“ 
(p. 671). El a asimilat intr-un spirit lucid 
toate contribuțiile de valoare care deter
mină cu adevărat un progres în istoria 
ideilor literare : „Criticul român actual 
refuză în mod categoric ideea de „remor
că", de subordonare docilă, epigonică, în 
fața criticii internaționale". Ideea de au
tenticitate este urmărită în timp, valori
ficată semantic, definită integral de Adrian 
Marino pînă în pînzele albe. Este un tur 
de mare forță atît strict informativ, docu
mentar, de sistematizare exemplară, cit și 
în excelența analizei și sintezei. Ce des
coperă ca experiență literară Adrian Ma
rino în modelul ideii de autenticitate ? 
Există în evoluția ideii de autenticitate 
mai multe straturi semantice : etic („Eul 
scriitorului devine (...) obiect de obser
vație introspectivă directă, nefalsificată"). 
Literatura memorialistică se încadrează 
perfect principiului de autenticitate. Pro
cedeu ; autoanaliza. O primă definiție : 
„In consecință, a fi, a te păstra natural, 
devine o normă estetică fundamentală. 
Nici o falsificare, nici o impostură, nici 
o grimasă. Autenticitatea este un dat, o 
calitate naturală, care trebuie doar con
servată, apărată. Ești sau nu ești „au

tentic". Aceasta este tot" (p. 163). Ideea 
de autentic polarizează în jurul ei, ca un 
magnet, sensuri, semnificații, realități: 
preocuparea pentru document (astăzi ro
manul se îndreaptă vertiginos spre fap
tul trăit, autentic, luat din viață, adevă
rate dosare de existență), o totală obiec
tivitate, fundul filosofic („Autenticitatea 
tinde să devină adevărată realitate ar
tistică, supremul artibut al artei, esența 
și specificul artei"), pentru originalitate, 
pentru o energie spontană, „o reacțiune 
anticalofilă, o barieră antiformalistă, an- 
tiretorică", „fuga de compoziție, meșteșug 
și meserie („Autenticitatea este eminamen
te spontană. Ea nu studiază și nu res
pectă manualul de retorică"). Excesul de 
autenticitate ucide arta : „Autenticitatea 
extremă, cufundîndu-se total in viață, u- 
cide arta, care este transfigurarea, reflec
tarea, proiecția, semnificarea vieții" (p. 
176).

O monografie compactă (p. 605—622), 
excepțională ca sinteză, ca model al re- 
creerii ideii literare este cea consacra
tă eseului, actualității și „aventurii" lui 
de astăzi. Adrian Marino se întrece pe 
sine în acest discurs critic prin patima 
cu care își trăiește ideea. Textul e su
perb ca logică a demonstrației, ca exacti
tate a definițiilor, ca operă de creație 
propriu-zisă. Față de celelalte articole 
mai „reci" în expunere, mai „savante", 
mai de „specialitate", aici Adrian Marino 
e patetic, scrie cu frenezie, cu imaginație 
și... idei. Este o performanță nu atît a 
eruditului, cit a creatorului Adrian Ma
rino. Recunoaștem în acest text de o 
însuflețire ideologică remarcabilă, o vo
cație autentic literară. Adrian Marino se 
lasă „descoperit", mai „uită" de fișe, „tră 
dează" ochiul neadormit al erudiției și, 
trăindu-și obsesiile, creează pagini de o 
înaltă ținută artistică. Articolul despre 
eseu se transformă într-o confesiune din 
care nu absentează insă ironia, polemica, 
exclusivismul, valurile orgoliului, săge
țile otrăvite aruncate în dreapta și-n stin
gă împotriva ... cronicarilor literari: E- 
seul nu mai este un efect al erudiției, ci 
al experienței directe a lui Adrian Mari
no. De unde și excepționala lui verosi
militate ideologică și estetică, de unde și 
valoarea lui de excepție. Descoperim în 
această proză de idei un Adrian Marino 
care își descrie, își povestește viața inte
lectuală ca... eseu I Metoda criticii ideilor 
literare „dispare" în confesiune. Iată cine 
e Adrian Marino și mai ales iată cum 
își descrie singur, într-un exces de sin
ceritate, „metoda" de lucru, stilul, voința 
de a construi, de a clarifica, disocia : 
„Aceeași neclaritate plutește și în jurul 
definiției stilului eseistic, obiect de nume
roase aproximații, deși teoretic vorbind 
lucrurile sint limpezi : unitatea indisolu
bilă dintre ideea și forma literară elimi
nă orice posibilitate practică de disocie
re, opoziție sau colaborare literară exte
rioară, artificială. Scriitura eseistică este 
organică sau nu există. Un eseu bun nu 
poate fi scris prost. Un eseu rău gîndit 
nu poate fi scris bine. In eseu, talentul 
ideilor și talentul literar fuzionează, ca 
peste tot în timpul creației. Ideea devine 
propriul său discurs, caracterizat prin 
claritate, acuratețe, eleganță sobrietate, 
ținută personală în expunerea ideilor, care 
implică o tehnică specială : arta de a in
tra direct în subiect, printr-o temă, ima
gine sau idee conducătoare ; variația sti
lului prin neologisme, cuvinte tehnice, ci
tate, cu măsură însă și „tact"; arta omi
siunilor și renunțărilor calculate, elimina
rea tendinței de a spune „tot", arta echi
librului și proporției, în afirmații, contro-> 
versate, polemici. Dezinvoltură și perfec
tă urbanitate, „adevăratul eseist fiind un
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TEREZA CULIANU

neam în glorie

îemare fără lucruri ; clar trecut 
ape alb amurg o dansatoare 
arbore urcina nu e văzut

ipuscul valuri tac ; timp pur apare 
amul în gloria sa, floare ;
lume, cercul ris in aur ; început.

tu nu vei ști sau nu vei înțelege 
ce piatră-a aruncat la despărțire 
in ce nopți in prea albe mătăsuri 
trupurile voastre s-au culcat demult moarte.

el aude
muzici din țara veche unde 
altfel ți se spune pe nume 
așteaptă clipa
o cit de rar se face noaptea clară 
cind umbra ta iubindu-l pe pămint 
își va Întoarce chipul înspre rădăcini

curg crengi peste miinile tale 
nemișcate ca vorbele morților

amintire in noapte

teaptă poate va veni 
seară uneori și umbra lui 
are ca un strigăt al singurătății

ate-a plins intr-o noapte 
id vocea ta albastră a trecut 
h camere pustii poate a plins

spre tine, pădurea pierdută

Dacă vrei pot să zbor 
încă, o rană cîntătoare îmi e vederea ta

iar îmi aduc aminte
atunci erau nopțile mari și 
stînga mea s-a mișcat ca o apă 
nu eram despărțiți
durere, ochiul ascuns ce ne-a jertfit luminii

o trupul tău împrăștiat prin arbori ce singe 
înflorește în cearcănul acesta ruginiu

intorcîndu-ne, cînd ei se va retrage în pădure 
tu ca un tiu alături ii vei sta ; drept, va ști 
că am fost prin iubire și drumuri de moarte-am găsit

strălucitorul ardea ca un rug, îi voi spune, prea puternic și 
florile mele sînt de cenușă albă dar iată 
cum din cuvint mă desfac

cenușă lumină de lună coboară
Îngăduie acest plins
in anotimpul florilor mele, iubire

in tine in sîngele cald al pădurii pierdute mergind
să nu mă rătăcesc
și dacă-atitea nume-am dat, tot unul singur e ; mereu 
mă răsfring in pupilele tale, amețitor dans coborind inspre 
centrul lor viu

cheamă, culege,
in focurile nopții dansez de prea mult timp
vino, ordine a grădinii mele celeste
tu vei fi
cheamă și voi putea să-ți spun privește-mă și 
voi veni precum frunze tremurătoare precum 
flori aurii eu adine să te-mpresur în taină 
și adine să m-acoperi în taină 
doar un cuvint vei rosti.



expoziții

ADRIAN PODOLEANU
(galeriile „Cupola44)

film

VERONICA
Elisabeta Bostan este printre pu

ținii noștrii regizori cu profil bine 
definit și cu preocupări constante. 
Universul copilăriei rămîne pentru 
ea o necunoscută pe care o son
dează și o descifrează mereu, pre- 
zentîndu-ne-o de fiecare dată sub 
altă înfățișare, dovadă că această 
zonă tematică este infinită și plină 
de nemaipomenite surprize. Am 
spus că universul copilăriei rămî
ne pentru regizoare o necunoscută 
în sensul unui vechi și des folosit 
paradox aparent care zice : cu cît 
cunoști mai mult cu atît îți dai 
seama cît de puțin cunoști. Sînt 
sigur că Elisabeta Bostan cunoaște 
foarte bine lumea copiilor, o în
țelege, poate chiar e fascinată de 
ea (altfel nu i-ar rămîne atît de 
constant credincioasă), dar tot si
gur sînt că niciodată nu-și spune 
că face filme cu copii pentru că îi 
cunoaște perfect ; dacă și-ar spu
ne așa, într-o zi ar rata. Toate fil
mele ei de pînă acum au fost in
vestigații în lumea copilăriei, cău
tări febrile, încercări adesea foar
te izbutite de cunoaștere a acestei 
lumi. O astfel de încercare este și 
„Veronica".

In cinematografia noastră, stră
dania Elisabetei Bostan are regim 
de unicitate. Nimeni nu se mai o- 
cupă de acest dificil și fascinant 
univers al copilăriei, de altfel vi
tregit și în literatură și chiar în 
teatru. Prețuirea care trebuie să 
i-o acordăm regizoarei se impune, 
de aceea, cu insistență. Elisabe
ta Bostan contribuie hotărîtor la 
completarea unui gol din reperto
riul nostru cinematografic, la di
versificarea lui tematică și stilisti
că. Cu „Veronica" este introdus în 
acest repertoriu un gen nou la noi 
- feeria muzicală cu și pentru 
copii pe care regizoarea o reali
zează frumos, cu dezinvoltură și 
farmec. A ști să alegi copiii-inter- 
preți este o treabă foarte dificilă, 
mai ales cînd aceștia trebuie să 
cînte, să danseze, să folosească 
măști. Selecția realizată de Elisa
beta Bostan (interpreții au fost a- 
leși din cîteva mii de candidați) 
este fără cusur, toți copii joacă 
frumos, sînt fermecători, cîntă și 
dansează bine. Se detașează, cum 
e și firesc, interpreta principală, 
Lulu Mihăiescu, prin dezinvoltura 
și grația cu care își trăiește rolul; 
am zis trăiește nu interpretează, 
căci intr-adevăr fetița de 4 ani ui
tă că face film și ia întîmplările 
ca atare, ca și cum s-ar petrece

aievea. Altfel nu se explică since
ritatea acțiunilor ei, marea mirare 
din ochi, bucuria nestăvilită care-i 
inundă fața. Imi dau seama că re
gizoarea a trebuit să fie o magi- 
ciană, să aibă rolul Zînei care fa
ce minuni de dragul copiilor, îm- 
plinindu-le dorințe. Elisabeta Bos
tan le-a oferit — numai ea știe 
cum - iluzia că participă la o po
veste reală care se petrece pentru 
ei și cu ei și astfel le-a alungat 
crisparea jocului care apare, întot
deauna și la toate vîrstele, atunci 
cînd știi că joci pentru aparatul 
de filmat. Dezinvoltura și sincerita
tea jocului micilor interpreți, anga
jarea lor totală în desfășurarea po
veștii este una din cele mai alese 
calități ale filmului. Una, căci sînt 
mai multe, între care și alegerea 
interpreților maturi. Dem. Rădu- 
lescu (Bucătarul, Motanul) s-a in
tegrat cel mai bine în jocul copii
lor, acordîndu-și mijloacele de ex
presie la același diapazon și des- 
fășurîndu-și jocul cu plăcere și vo
luptate. Vasilica Tastaman (Vul
pea) de asemenea, se lasă prinsă 
de poveste, dar personajul ei nu 
convinge, vulpea nu-i destul de și- 
reată și destul de felină. In plus 
actrița chicotește tot timpul și nu se 
înțelege aproape nimic din ce 
spune. Margareta Pîslaru ne-a plă
cut mai ales în rolul educatoarei. 
Angela Moldovan (Smaranda) este 
exact ceea ce trebuie, o femeie 
simplă care spune povești copiilor. 
Foarte bun George Mihăiță în ro
lul Aurică, viteazul șoricel care-i 
joacă feste Motanului.

Cu totul deosebite ni s-au părut, 
în acest film măștile. Mai întîi tre
buie să prețuim ideea renunțării la 
masca totală și recurgerea la ma
chiajul plastic ; se evită prin a- 
ceasta sublinierea unei singure 
trăsături de caracter și se dă posi
bilitate actorului să completeze 
masca prin joc, prin expresie, per
sonajele devenind astfel mai com
plexe și povestea mai puțin mono
tonă (masca fixă, exprimînd o sin
gură trăsătură de caracter, ar fi 
dus inevitabil la monotonie). Au
toarea măștilor este plasticiana 
sovietică Sarah Mokel. Perfect ar
monizate cu măștile pe de o par
te și cu decorurile, pe de alta, sînt 
frumoasele costume semnate de 
Nely Merola. Giulio Tincu (deco
ruri) a contribuit hotărîtor la crea
rea atmosferei de basm și totodată 
a imaginat spații de joc ingenioa
se (cel mai izbutit părîndu-ni-se

moara în care are loc desfășura
rea debordantă a jocului șoricei
lor. Cită influență Disney în a- 
ceastă secvență I). Cel mai prețios 
colaborator al Elisabetei Bostan ni 
s-a părut a fi compozitorul Temi- 
stocle Popa a cărui muzică este 
antrenantă, accesibilă, trumoasă, 
copii o cîntă cu mare plăcere și 
antren ; atmosfera de feerie cîș- 
tigă mult prin contribuția compo
zitorului. S-au realizat, de aseme
nea, lucruri deosebite datorită lui 
lulius Drukcmann, autorul imaginii 
(demne de laudă cu atît mai mult 
cu cît filmările acestui film s-au 
făcut în condiții speciale, adică 
după înregistrarea sonoră, opera
torul trebuind deci să miște apa
ratul în funcție de niște parametri 
sonori dați). Sunetul (operatori : 
Oscar Coman și A. Salamanian) 
are și el o prelucrare și o emisie 
specială (dar cred că aici e și ca
uza unor neclarități în vorbirea 
personajelor).

Cum se vede, au fost realizate 
niște performanțe tehnice și artis
tice care probează profesionalita- 
tea cineaștilor noștri.

Și totuși filmul rămîne nesatisfă
cător. O impresie de neîmplinire, 
de puținătate, de lipsă de fior te 
urmărește, pe tine spectator, în 
sală și un timp după ce părăsești 
sala. Filmul are o singură caren
ță, dar esențială, încît te întrebi 
dacă toată strădania de care am 
vorbit pînă aici, toate performan
țele tehnice și artistice se justifică 
sau nu. Și răspunsul nu vrea cu 
orice preț să se impună. Carența 
fundamentală ține de scenariu. 
Naiv, neînchegat, fără un fir con
ducător precis, „fără cap și coa
dă" — cum am auzit pe cineva 
spunînd la sfîrșitul vizionării — 
scenariul semnat de Vasilica Istrate 
și Elisabeta Bostan nu merita atîta 
risipă de energie și talent. Un a- 
mestec neinspirat de fragmente din 
diferite povești, versuri naive (nu 
înțeleg de ce nu s-a recurs la co
laborarea unui poet), idei părăsite 
tocmai în momentul cînd erau gata 
să se împlinească — iată numai cî
teva neajunsuri ale scenariului, din 
cauza căruia s-a ratat ocazia unui 
film încîntător. De aceea ziceam la 
început că universul copilăriei ră
mîne încă pentru Elisabeta Bostan 
o necunoscută, cu atît mai mult cu 
cît î se pare că îl cunoaște foarte 
bine.

Ștefan OPREA

La Galeriile de artă din Iași, Adrian Podoleanu ne ofe
ră, de astă dată, un veritabil recital de virtuozitate. Inten
ția e trădată de claustrarea în registrul cromatic și în trei 
teme preferate. în felul acesta, expoziția, ca echilibru, 
unitate și realizare artistică, prefațează reușita unui artist 
matur, cunoscîndu-și bine darurile. Perseverența lui Po
doleanu în a reveni și a reveni e captivantă fiindcă, în ar
doarea muncii, artistul nu-și pierde fiorul liric și nici forța 
de personificare. Astfel, Podoleanu șlefuiește nu răbdător, 
ci nervos și încordat, o suită de poeme grave numite întîm- 
plător peisaje, flori, natură statică. Reluîndu-le din ipos
taze sufletești variate, el ne avertizează sincer asupra inten
ției, ca un muzician ce pune cheia la portativ : Peisaj în 
griuri, Peisaj în brunuri, Natură statică în albastruri, Na
tură statică în roșuri, Flori roșii, Flori albastre.

Din expoziție, numai două lucrări ies din formație 
(Iarnă ieșeană și Peisaj din Crișana) prin picturalitate cu 
intenție, un dramatism ostentativ. Restul formează un în
treg, unitar prin ritm, discreție ce voalează lumina exte
rioară, contracarată însă de luminozitatea interioară a pas
tei lucrată pînă la infimul grăunte. Ca și cum ar avea 
retina arsă de lumină și timpanul sensibilizat de tunete, 
Podoleanu imploră culoarea doar să șoptească, lumina să 
treacă prin văluri de purificare, volumele să se legene som
nolente într-o visare melancolică. Cerul său nu e țîșnet 
eliberator, nici o prezență indiferentă a tot ce se întîmplă 
sub el, cerul e personajul principal al dialogului din pei
saj. El dă culoarea dominantă a cadrului și sentimentul pe 
care ni-1 transmite lucrarea. Peisaj în griuri e așteptare, 
încremenire minerală, Peisaj în deltă e luptă pentru exis
tență. Aceiași pomi apar, de astă dată, îngenunchiați ca 
niște ostași la atac, cerul dă alarma, apa e una cu pâmîiw 
tul. Peisaj în brunuri e victoria căutată în catifele preau- 
tumnale, prevestind deplina împlinire din Peisaj din Bu
cium, cu ruginiu bahic și plăcute nostalgii printre crame 
fericite. Peisajele, ca descriere, sînt neimportante, am putea 
spune tipice ; emoționant e ceea ce respiră ele și aici e 
arta lui Adrian Podoleanu în a impregna aparent aceluiași 
cadru stări sufletești atît de variate. Să privim Sat moldo
venesc, Peisaj dalmat și Peisaj exotic : geometria, la prima 
impresie, pare un joc de cuburi așezate puțin altfel. Nu
mai că primul e în totul moldovenesc prin calm, liniște 
senină, o rînduială ordonată de vegetație ; al doilea e, dim
potrivă, neliniștit, calcinat de asprimi, curios să vadă în
cotro e marea ; al treilea, greu de opulența cromatică re
fuzată, amețit de arome. Și, prin opoziție, Port în sărbă
toare e o sarabandă de culori fruste, într-un cadru de verde 
lucrat minuțios. Totuși, nici aici nu țipă nimic, jocul volu
metric comandînd instabilitatea roșurilor festive.

Acolo însă unde putem urmări nuanțarea monocromatică 
și unde cădem de acord cu Podoleanu că roșu, albastru, ver
de nu sînt doar cite o singură culoare, e domeniul studiului 
de atelier, în care pictorul își construiește cadrul în raport 
de anumite vibrații și parcă anume își creează probleme spre 
a le rezolva prin soluții de mare finețe. Sînt aici străluciri 
obosite de scoarță bătrînă în care florile roșii se integrează, 
dar nu decorativ, ci organic, ca o continuitate vitală a fru
mosului ; sînt flori albastre în lumină albastră, fără a fi în
ghețate, nici indiferente ; sînt ulcele cuviincioase în preaj 
ma unor flori ce mărturisesc apartenența lor cu huma, deși 
sînt bucuria pămîntului transferată în ceramica modestă.

Prezent în toate ipostazele expoziției, Adrian Podoleanu 
ne propune, de fapt, transpunerea trăirilor noastre în uni
versul înconjurător. EI nu se obiectivează spre a deveni un 
transcriitor de impresii, ci își însușește în așa fel tema, încît 
ea se transformă în pretext pentru poematica sa. De aici, 
impresia unui anume paralelism tematic și de elaborare lu
cidă în construcție. Deși e de presupus că, înainte de a găsi 
necunoscuta ecuației, Podoleanu muncește enorm în culisele 
artei sale, încercînd, renunțînd, revenind, culoarea sa ră
mîne spontană și are o prospețime interesantă, fiindcă ea nu 
ține de vitalitatea vegetală sau de surprinderea jocului efe
mer al luminii, ci de fixarea pentru totdeauna a unor vi
brații cu forță de sugestie. E o prospețime similară frescelor 
ce nu pot îmbătrîni sau sonetelor lapidare, ce rămîn mereu 
calde în răceala corsetului fix.

Adrian Podoleanu își poate permite a fi laconic, amin- 
tindu-ne bucuria unui mare scriitor : „am ajuns, în fine, să 
scriu cu jumătate din vocabularul operelor mele de început".

K
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X
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Aurel LEON

ARTA CINETICĂ
(galeria „Cronica44)

Cei patru studenți : Romeo Andronic, Ilie Crețeanu, Mir
cea Fasolă și Radu Pascu, expun sub conducerea profesorului 
pictor Dan Hatmanu patru lucrări de cinetică optică, un an
samblu de imagini policrome prelucrate perpetuu, în interi
orul micii incinte a sălii de intrare din localul revistei. Prin 
strădania lor artistică și tehnică, în același timp, ei fac, la 
Iași, nu atît o operă de pionierat, cît una de integrare a ar
telor plastice în linia cerințelor contemporane, privind este
tica umană și industrială.

Se vorbește adesea de arta cinetică drept o preocupare 
abstractă a picturii și sculpturii, ca de un curent inaugurat în A 
1955 prin expoziția „mouvement", al cărui program intitulat 
„manifestul galben" a fost semnat de criticul S. Hulten, ală
turi de pictorul V. Vasarely cel care inaugurase și arta ilu
ziilor optice—op—art ; dar se uită vechimea păsărilor meca
nice cîntătoare din orientul persan și apropiat, marile piese 
cinetice din muzeele medievale, ornicele și cutiile muzicale 
din secolul XIX, simultanenismul lui Marinetti, care pretin- ~ 
dea și el a fi o noutate absolută, cînd de fapt repeta prin
cipiile sintezei dinamice a imaginii artistice, formulate ca ce
rință estetică încă de pe vremea lui Aristotel. Arta cinetică 
este abstractă în măsura în care e gîndită și imaginată ideal, 
altfel apare deosebit de concretă și aplicată. Intr-adevăr, ecranul 
ca de televizor cu pîlpîiri roșii și rotații de piesă de oțel 
incandescent poate aminti în expoziția actuală de gura unui 
cuptor tradițional, cu jăratic, dar fondul muzical ține de 
epopeea industrială a victoriei omului asupra materiei și 
impresionează în acest sens.

Rotațiile unui glob în diagrama verzuie care sugerează 
seismele posibile, apoi jocul pe verticală al unor bile care 
truchează o fierbere și o ascensiune imaginară perpetuă, 
ecranul luminos al unei arderi policrome ca de curcubeu, 
sfîșiate, pot fi panou de vitrine sau reclame luminoase, dar 
tot atît de bine pot servi ca fond pentru un spectacol de 
sunet și lumină. Mă gîndesc cu plăcere la decorul de op-art 
cinetic pe care George Doroșenco l-a realizat ca element de 
scenografie funcțională a spectacolului, „Ce înseamnă să fii 
onest", în regia lui Dan Nasta, la Naționalul ieșean, și capăt 
certitudinea că începutul făcut de tinerii artiști cinetiști poate X 
și trebuie să-și găsească multiple și frumoase aplicații.

Intervine însă o condiție, aceea a organizării temeinice 
a unui atelier la școala superioară de artă, care să le per
mită studenților lucrări de sticlărie, mecanică, metaloplastie, 
de înnobilare a materialelor cu care lucrează pentru a de
păși faza artizanală în integrarea artelor în tehnologiile con
temporane. Numai așa se poate produce fenomenul îmbucu
rător de înfrumusețare, de umanizare artistică a obiec
tului tehnic, industrial, a designului publicitar.

Radu NEGRU



documente muzicale ieșene în arhivele străine (II)

O CORESPONDENTĂ 
DE PRESĂ DIN 1874

Nu ne propunem acum să ne 
<cupăm de personalitatea cores
pondentului ieșean al revistei 
Jeue Zeitschrift fur Musik din 
.eipzig, Miroslav Wenk. Ținem 
ă subliniem doar faptul că pu
blicația lui Robert Schumann 
.ispunea în orașul Iași de un 
ritic muzical destul de sever, 
e activ și totdeodată competent, 

cărui activitate profesională a 
ămas pînă acum în afara cer- 
etării muzicologiei noastre. Co- 
espondența trimisă revistei ger- 
lane însumează trei evenimen- 
’ petrecute în primăvara anu- 
•j.i 1874 : recitalul cîntăreței 
ulia Benatti, concertul Ninei 
lernolla în salonul curții prin- 
iare și demisia directorului 
'onservatorului, Constantin Gros.
„In ziua de 24 martie, în sala 

'onservatorului, d-șoara Julia 
’enatti a dat un concert cu 
jjicursul prof. Caudella și Gros, 
'oncertista este mezzosoprană, 
'.gurînd — după cîteva prima 
one — în trupa italiană de la 
ucurești. Dar, primadonă sau 
u, vocea ei este bine impos- 
ită, metalică și cu suficientă 
>rță. Ceea ce cîntă cu glasul 
mte și cu inima, intonează 
ist, cîntul ei este destul de ro
ind, totul la locul lui, nicioda- 
I nu reține sunetul inutil, un 
iicei practicat de mulți, în 
pecial de artiștii italieni care 
•ed că obțin aplauze mai multe 
i un sunet mult prelungit, 
-șoara Benatti dimpotrivă, s-a 
răduit să dea fiecărei note va- 
area cuvenită ; a înțeles de pil- 
î, să împrumute romanței 
lignono", cam monotonă, o ex- 
•esie vie și o gingășie prin ca- 

aceasta a cîștigat considera- 
l, iar dînsa s-a bucurat de a- 
auze binemeritate; în cunos- 
ita cavatină din Bărbierul [din 
tvilia] și-a dovedit serioasele 
udii prin dulcea (supe-non) și

plăcuta ei vocalizare ; ne-a ară
tat intr-un Chanson espagnole 
cit de indispensabil rămîne sen
timentul în cîntec, transmițîn- 
du-ne — printr-o singură piesă
— caracterul muzicii naționale 
spaniole și s-a impus — într-o 
Serenadă cu vioară de Gounod
— prin capacitatea de intonare, 
caracterizare și frazare, ce se 
citeau pe fața cîntăreței. Toate 
aceste calități au fost fericit îm
pletite și totodată amplificate 
prin plăcuta prezență scenică a 
cîntăreței. Caudella a satisfăcut 
în toate privințele printr-o 
Aire variee de Vieuxtemps, Pol- 
ca sa de concert și Serenada de 
Gounod. De asemenea, Dl. Gros 
a acompaniat în general foarte 
bine".

La sfîrșitul acestui pasaj, Mi
roslav Wenk a plasat un subsol
— nu lipsit de semnificație — 
povestind o întîmplare autentică 
cu Anton Rubinstein. Acompa
niind un cîntăreț în apusul ca
rierei artistice, marele pianist 
rus s-a străduit să suplinească 
el toate deficiențele parteneru
lui. „La sfîrșitul unei piese a 
fost însă rechemat acompaniato
rul în locul concertantului și pu
blicul a cerut repetarea lucră
rii".

Incheindu-și cronica la recita
lul cîntăreței Julia Benatti, co
respondentul ieșean a introdus 
o critică severă la adresa condu
cerii Conservatorului: „Un sin
gur lucru ne-a mirat: nu am ob
servat în rîndurile ascultători
lor nici un elev al Conservato
rului, și chiar dintre profesori 
majoritatea lipseau, deși concer- 
tista trimisese directorului bile
te gratuite de intrare pentru 
toți profesorii și chiar pentru 
membrii Comitetului muzical".

Pasajul demonstrează că re
vista Neue Zeitschrift fur Musik

Teatrul „Victor Ion Popa“-Bîrlad

ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE
de VICTOft [HIMIII

Scris, după cum autorul însuși măturisește, de 
i tînăr cuprins, la Paris, în 1911, de nostalgia 
liurilor natale, poemul feeric „Inșir-te mărgă- 
e“ este un veritabil compendiu dramatic al 
smelor românești. Primului act, singurul exis- 
it inițial, îi vor fi adăugate ulterior altele pa- 
1. Din care cauză caracterul de sinteză devine 
mai evident, nu fără a face, în același timp, 

: unor artificii arhitecturale, prea puțin supă- 
toare, totuși. Domină versul sonor, revărsat în 
taractele stilului elevat-retoric, de un particu- 
• farmec, chiar dacă în faldurile sale se face 
nțită nu numai virtuozitatea, ci (după cum 
servă un exeget, în epocă), și o anumită în- 
itare de sine a imaginației autorului. Prin ex- 
tisiune, ea amplifică excesiv un conflict care 
vine, astfel, prolix dar, încă o dată, de o pro- 
itate care compensează prin poezie și spectacu- 
itate, ceea ce î se poate reproșa ca rigoare a 
mersului epic. Dincolo de aceste succinte ob- 
vații, să notăm cu interes, alături de eleganța 
expresivitatea versului, căruia Victor Eftimiu 
fost un adevărat maestru, modernitatea unei 

iuni, datorită căreia textul capătă un plus de 
ginalitate. Pe trama unor cunoscute basme, 
julare ori culte — asemănările cu „Sînziana 
Pepelea" sînt, pînă la un punct, izbitoare — 
imaturgul țese un conflict agrementat de o 
ir acidulată ironie romantică : Zmeul un fel

Demon năpăstuit de soartă, își revendică 
ptul la considerația și chiar la situația uzur- 
ă de Făt Frumos, „mincinos și lăudăros", de- 
;izat cu vervă : „Munții tu îi faci din piep- 
i, / iar pădurile din perii"... Aceasta, în timp 
Zmeul, „alungat de toți vrăjmașii, (s-a) făcut 

i rău ca ei“, visul lui fiind atotputernicia și 
frivola dragoste rîvnită de Făt Frumos.

>ar ideea nu este dusă pînă la capăt, narați- 
;a revenind treptat în făgașul tradițional, pînă 
finalul în care, din nou, ne întîmpină o solu- 
originală : Sorina, fata care l-a supărat pe 

il ei (un fel de autohton rege Lear !), prefe- 
i sinceritatea și dizgrațierea, minciunii și u- 

căsătorii impuse de autoritatea părintească, 
avea de optat, în cele din urmă, între mira- 
tărîmului zmeilor și „terestra" dragoste a lui 

circula în Iași la vremea respec
tivă I Altfel nu avea rost să se 
critice persoane și instituții din 
țară.

Spre a exclude bănuielile unui 
conflict personal al lui Miroslav 
Wenk cu directorul Conservatoru
lui vom cita finalul coresponden
ței : „Recent a urmat demisia 
d-lui Constantin Gros, directorul 
Conservatorului și în locul aces
tuia a fost numit Galino ca direc
tor. Alegerea caracterizează des
tul de clar situația muzicii, înțe
legerea față de artă și muzică, 
precum și marele interes arătat 
de minister pentru înflorirea 
artei; căci Dl. Galino este un 
actor bunicel, neavînd însă nici 
cele mai elementare cunoștințe 
despre muzică ! Dl. Gros plecase 
de altfel la București spre a face 
demersurile necesare în vederea 
reobținerii postului său. Sperăm 
că, in interesul muzicii, acestea 
vor fi încununate de succes".

In sfîrșit, corespondența lui 
Neue Zeitschrift fur Musik pu
blicată în 1874 ne relatează și 
despre un recital de curte: 
Doamna Nina Bernolla a dat un 
concert pe data de 29 aprilie în 
saloanele curții princiare — cu 
concursul D-nei Elena Ghica, 
d-șoarei Stern și D-lui Caudella 
— recital care a corespuns pe 
deplin așteptărilor noastre. Nu
merosul public prezent la con
cert a fost foarte mulțumit de 
interpretare și va păstra o a- 
mintire plăcută".

Așadar, Miroslav Wenk avea 
acces și la concertele intime ale 
curții din Iași, recunoscîndu-i-se 
calitățile de cronicar muzical și 
corespondent al presei străine. 
Fără îndoială că principalul său 
mijlocitor nu putea să fie altul 
decît fostul violonist al curții 
moldovene, Eduard Caudella.

Corespondența din Neue Zeit
schrift fur Musik preludiază ■— 
prin dezvăluirea lipsei de inte
res local pentru muzică — des
ființarea Conservatorului ieșean 
din 1875, arătînd cauzele ce au 
generat o hotărîre atît de gravă 
din partea oficialității epocii. 
Cronica devine astfel și un pre
țios document privind istoria mu
zicii românești.

Viorel COSMA

Camera, drumul

Făt Frumos. Opțiune care va duce, firește, la 
victoria binelui și la sancționarea răului, noțiuni 
astfel reabilitate, după ce Zmeul încercase, vi
clean, să le inverseze sensul...

Basmul cuprinde pasaje admirabile, cum ar fi 
cele ’n care Păcală și ceilalți săteni imaginează, 
într-un fel de splendidă joacă a fanteziei, fel de 
fel de eresuri, precum și altele, cel puțin rele
vabile. Dincolo de caracterul oarecum compozit 
al întregului, textul vădește remarcabile virtuți 
scenice. Elemente care asigură, practic, succesul 
spectacolului, chiar cînd regizorul nu ambițio
nează să depășească o montare corectă, în limi
tele obișnuitei „recuzite" a genului. Așa cum s-a 
întîmplat și la Bîrlad, unde regizorul Nicolae 
Dinescu a expediat, practic, punerea în scenă a 
basmului, mulțumindu-se să schițeze niște vagi 
intenții, pe care actorii s-au străduit, cu reală 
dăruire, să le ducă la capăt. Au rezultat cîteva 
partituri intens exploatate scenic (Vrăjitoarea — 
Elena Petrican, Zmeul — Mircea Herford, So
rina — Smaranda Herford etc.), plină de efect, 
dar cu un oarecare caracter de decupaj. De alt
fel, dat fiind modul regizoral cam rudimentar al 
acestei puneri în scenă, nu putem lua în nume 
de rău că mai fiecare interpret s-a preocupat de 
punesea în valoare a propriei sale contribuții, scoasă 
astfel, uneori, excesiv, în evidență. în ansam
blu, însă, narațiunea dramatică se desfășoară 
cursiv și antrenant, ampla distribuție punîndu-ne, 
totuși, în imposibilitate de a epuiza lista mențio- 
nabilelor contribuții. Să notăm, deci, prezența ex
presivă (și decorativă, aș zice, dacă termenul n-ar 
fi ambiguu) a lui Virgil Leahu, în Făt-Frumos și 
a lui Mihai Stoicescu, în Buzdugan, cu o subli
niere aparte a particularei jovialități a lui De- 
cebal Curta în Păcală. Ștefan Tivodaru (Alb îm
părat) și Mirela Ionescu (împărăteasa) realizează 
un cuplu de o convingătoare prestanță, o variată 
coloratură aducînd în spectacol, în mulțimea u- 
nor roluri mai mult sau mai puțin episodice, 
Bebe Banu, Zaharia Volbea, Al. Onica, Elefterie 
Mihalache, Dana Tomiță etc.

Scenografia (Puiu Ganea), păcătuiește prin ex
ces de butaforie, inclusiv florală, întărind im
presia de vetustețe inculcată montării de viziunea 
regizorală. Impresie pe care participarea plină 
de dăruire, ambițioasă, a întregii distribuții, la 
valorificarea substanței dramatice a textului, nu 
reușește să o spulbere total. Rezultatul se con
stituie într-un spectacol al cărui caracter agrea
bil, degajat îndeosebi din farmecul versului mă- 
estrit al lui Victor Eftimiu, asigură un meritat 
succes de public, însoțind un oportun și fructuos 
act de cultură.

Al. I. FRIDUȘ

Val GHEORGHIU

Vedeam plopii zbâtîndu-se. Fereastra era ca cerul, vineție, 
norii se lipeau de ea, bucăți de vată, o stropeau, o șiroiau, a- 
poi dispăreau după clopotniță. Copacii bătuți de vînt nu-mi 
plac, imi place iarba, totdeauna mă gîndesc la Harfa de iar
bă a lui Capote. Citeam un motto : Am descoperit că toată 
nefericirea oamenilor se trage dintr-un singur lucru : din aceea 
că nu știu să rămînă liniștiți intr-o cameră. Și-I alesese Gide, 
în 1930, pentru Sechestrata din Poitiers. Din Cugetările lui 
Pascal.

in cameră era bine. A sunat telefonul și m-am dus leneș 
să văd cine-i.

— Hai I
Era o invitație mai mult răstită, dar am acceptat-o pentru 

că vocea bărbatului îmi plăcea și pentru că perspectiva unui 
drum către amurgul cu vînt mă dezmorțea. Am ieșit, am aștep
tat cîteva minute in ploaia rară și cînd a venit mașina mi-am 
scos mîinile din buzunare. Am pornit, după barieră fugeam 
cu-o-sută-zece-pe-oră, ștergătorul de parbriz se agita continuu, 
în față, femeia de lîngă șofer își menaja mereu rochia de 
moar, mergeam doar la un spectacol de gală care începea 
peste trei ore in orașul B. în spate, lîngă mine, bărbatul nu 
era îmbrăcat pentru așa ceva și nici nu părea că așteaptă e- 
venimentul, scruta cind în dreapta, cînd în stînga. Aveam să 
știu de ce . Vînlul vijîia în portiere.

— Hai să opiim aici !
Se întoarse către spatele mașinii, luă cu oarecare efort o 

pușcă de vînătoare, o dezbrăcă, îi potrivi țevile, ceru femeii să 
scoată din cutia bordului cartușe colorate, încărcă și coborî. 
Noi după el, eu și șoferul, femeia rămase înăuntru zîmbind. 
Se gîndea, probabil, că sîntem trăsniți. Vîntul bătea cumplit, 
upa bălții era creață, creață, trestiile zbîrnîiau, iarba cînta ca 
în Capote. L-am lăsat pe el înainte. Mergea tupilat. Cînd fu- 
cam la o sută de metri, se întoarse și ne făcu semn să ne oprim. 
S-a încordat, a tras și și-a lungit gîtul peste trestii. A fugit cî- 
țiva pași către baltă și ne-a chemat. La cinci, șase metri de 
mal, o lișiță trăgea să moară. încerca să-și țină capul sus, dar 
de fiecare dată il scăpa în apă. Așa ceva nu mai văzusem. 
Șoferul s-a descălțat, și-a suflecat pantalonii și a intrat în apă. 
l-am cerut pasărea : era caldă, doar ciocul, prin care începuse 
să curgă sîngele, era rece. Penele erau atît de tinere și atît de 
curate, mă uitam ca la o minune. Era lovită în aripă dar nu 
putuse muri numai din asta, am pipăit cu atenție sternul și gî
tul, nimic, nu-mi dădeam seama din ce murise.

Ne-am dus la mașină și am gonit încă o oră pînă în B. 
Lișița era în portbagaj. Mă tot gîndeam cu nerozie unde fu
sese lovită. Am coborît. Spectacolul trebuia să înceapă în cîteva 
minute, ne-am strecurat printre actori, în sală lumea era străi
nă. Impresie de sănătate și de curățenie, ca în orașele de mun
te, deși B. se află între dealuri. Probabil, datorită numărului 
mare de tineri, îmbrăcați curat, modest, nu fără oarecare grijă 
pentru modă, dar fără ostentație. Spectacol grandios pînă la 
miezul nopții, aplauze frenetice și sincere, apoi o masă în 
fugă, cu bere și cu fripturi. Cineva, in stînga mea, vorbea pes
te mine, cu șoferul, despre o pană de motor.

întoarcerea. Fără obstacole, pînă la patru dimineața. Vîn
tul stătuse și începeau zorile. Mi-am luat rămas bun, am cobo
rît, mi-am vîrît miinile în buzunare și m-am mai uitat o dată la 
portbagaj. Mă aștepta iarăși camera.

Adrian PODOLEANU : ..Cărți și flori"



COPILUL
Andi ANDRIEȘ

Copilul a trecut prin fața mea, m-a pri
vit, poate l-a intrigat surîsul meu spontan 
- pentru că peste cîteva clipe s-a întors 
descriind ceva cu vîrful sandalei pe nisipul 
aleii.

Am încercat să-i descifrez desenul. L-a 
șters dintr-o singură mișcare, cu toată talpa 
și m-a privit din nou.

De data asta biruitor.
Nu-i ghicisem taina.

Era stăpînul absolut al unei vîrste. Tă- 
rîmul lui avea frontiene elastice care avan
sau spre mine, mai mult, din ce în ce mai 
mult, cotropindu-mă dulce, dizolvîndu-mă 
blind în anii lor puțini.

M-am lăsat dizolvat în pustietatea adîncă 
a privirii din fața mea. Am simțit că exist 
prin el, că mă reiau, că mă am în față nu 
neapărat așa cum am fost, ci mai ales așa 
cum voi fi.

Era un sentiment care putea să însemne 
regret, dar care tot atît de bine putea să în
semne extaz. Nimic nou în miracolul copilări
ei și totuși cîtă noutate, întotdeauna. în acest 
miracol 1

Am vrut să-i vorbesc. Am renunțat. O vorbă, 
chiar una singură, ar fi spart cristalul în care 
pășisem amîndoi. A înțeles asta tot atît de 
bine ca și mine. Și-a pus miinile la spate și 
legănîndu-se din mijloc, m-a cercetat mai de
parte. Iși mușca ușor buza de jos, asta îl fă
cea să pară vesel. Dar nu era. Nici trist nu 
era. Era pur și simplu preocupat de omul ma
tur din fața lui. Preocupat fără nici o jenă, 
fățiș, neechivoc.

Ce alesese din mine ? Forța? Anii? Capa
citatea de a-l proteja? Surîsul? Emoția?

Vîntul i-a răvășit părul. O clipă. Inteligen
ța lui, gîndul care îl fulgera dincolo de frunte, 
totul era lumină, explozie, solicitare. Curînd, 
inteligența aceasta va începe să adune tot 
ceea ce epoca noastră cinetică îi va oferi.

Poate-mi cerea să-i las loc pentru basm? 
Să-i păstrez un spațiu pentru poveste și ideal? 
Să țin cu amîndouă mîinile porțile cineticii 
ușor depărtate, atîta cît să se strecoare spre 
el fiorul legendelor de aur, cu fîntîni care 
fac plăcinte aromitoare, cu Sfînta Vineri cea 
atît de țărancă, cu lăzi pline de lighioane 
pentru fata cea rea și cu mere răcoroase 
pentru cealaltă fată. . .

Hotarele tărîmului său se strîngeau, se strin- 
geau.. . .

Am rămas între ele chiar atunci cînd stă- 
pînitorul s-a depărtat, trăgînd meditativ după 
el o nuia care lăsa urme.

k__________ y

— Pe urmă s-ar putea să nu ningă. 
Și atunci...

Sever era un om greoi, se mișca în
totdeauna cu precauție, vorbea rar și 
nu cred să-l fi văzut vreodată cineva 
entuziasmîndu-se. Sufletul lui și în ge
neral viața lui interioară se roteau în 
jurul unor probleme clare, precise, 
care nu dădeau bătaie de cap. Chestia 
cu excursia l-a cam scos din sărite 
dar, ca de obicei, n-a zis nici da nici 
nu. Căutam să mă conving de ridi
colul situației. Asta nu se face, zicea 
el sorbindu-și cafeaua. Nu se face și 
gata. Chiar tu, dacă ai sta să te gîn- 
dești, ai ajunge la aceeași concluzie. 
Sever se gîndea la Lucian. Erau colegi 
de serviciu, repartizați în aceeași co
mună îndepărtată, după ce șase ani 
fuseseră colegi de facultate la medici
nă. Prietenia mea cu Lucian devenise 
proverbială atît printre colegii mei 
cit și printre ai lui. Cînd toată lumea 
se aștepta să fie invitată la nuntă, 
ne-am despărțit. Dintr-o dată. Fără 
scene și conversații inutile. Singurul 
care n-a comentat evenimentul a fost 
Sever. Cu calmul lui anormal, avea 
aerul. că se aștepta de mult la acest 
deznodămînt. Mă saluta în continu
are pe stradă, cordial și puțin distant 
abordind în colțul sting al gurii un 
zîmbet care-l făcea antipatic. Nu ști
am că sînt în continuare colegi. M-am 
întrebat de multe ori ce l-o fi îndem
nat atunci să mă invite la o cafea. 
Era o după amiază de vară liniștită, 
bîntuită de arome fierbinți. Veneam 
de la ștrand și mă oprisem în fața u- 
nui chioșc de răcoritoare. S-a apro
piat cu același zîmbet nesuferit în 
colțul gurii, m-a salutat și, fără nici 
o introducere, și-a lansat invitația. 
Stăteam față în față la măsuța mică 
așezată între două plante exotice și 
ne sorbeam citronada. N-am schim
bat decit cîteva cuvinte dar am sim
țit că întîlnirea aceea nu va fi ulima

— Crezi ?
Stăteam cu spatele la el și urmă

ream jocul flăcărilor în cămin. Ii spu
sesem cu o zi înainte că aș vrea să 
mă plimb cu o sanie cu zurgălăi pe 
o vreme frumoasă în care să ningă 
cu fulgi mari și spre seară cerul să 
fie înstelat. (Neapărat înstelat). Mă 
înflăcărasem atît de tare încît n-a a- 
vut curajul să mă refuze. Abia în 
drum spre sat cînd ne-am oprit să 
luăm benzină mi-a spus că Lucian îi 
este coleg de serviciu. Care Lucian? 
l-am întrebat eu căutînd să lungesc 
cît mai mult întrebarea. Mi-a răspuns 
sec: Lucian. Pe urmă a tăcut tot 
drumul. II priveam absentă așa cum 
privești spatele unui șofer de taxi, 
încet încet coboram în mine lăsîndu- 
mă pradă celor mai periculoase pis
curi -și prăpăstii. Demult, tare de 
mult, mai trăisem asemenea senzații. 
Eram la bunici. Intr-o dimineață am 
ieșit din casă fără nici un gînd, și 
m-am îndreptat spre livadă. M-am a- 
șezat sub un păr uriaș și ascultam 
cîntecul broaștelor din iazul apropiat. 
Iarba mirosea ciudat, cerul era în
cărcat de caravane ușoare de nori albi 
și pămîntul fremăta misterios. Dintr-o 
dată mi s-a părut că de mult, tare de 
mult. în aceeași livadă. în același loc, 
trăisem aceleași senzații. Impresia

Acum totul semnifică depărtarea, 
însăși fruntea ta licăre ca o stea 
în zarea pe care nu am atins-o.
Aștept iubirea care ne va reda nouă 
și spațiul nu va mai fi atît de chinuitor.
Un animal se zbate învins la marginea apei 
și tu nu-1 auzi și eu nu-1 văd
și noaptea e atît de grea și copleșitoare. 
Oaspeții cei mari au uitat să ajungă, 
mesele au rămas întinse ca la o sărbătoare 
eu tot același astăzi ceasornicul amuțește 
în golul dintre trupurile noastre palide.

Orologii mici de fum 
bat în osul meu acum 
și mă ning și mă pustie 
de-o veche călătorie.

Mult avar se stinge ora 
peste-un cimitir de Parce, 
beau din spuza tuturora 
troienit, spre-a mă întoarce.

Trec exoduri largi de crini 
spre-un ținut al nimănui, 
braț de mine îți anini, 
mă dobori și mă supui.

Crește arșița nocturnă 
dinspre stinsele elogii, 
ca nisipul într-o urnă 
rămîn între orologii.

GEORGE CHIRILĂ

aștept

dinspre stinsele elogii

Clopote prelungi de ceață, 
mă tot cheamă de o viață, 
prăvălindu-mă-n omăt, 
nu le-aud și nu le văd.

ANGELA TRAIAN

Excursia
creștea în mine cu o tensiune nebănu
ită și nu doream decit să nu treacă 
nimeni pe acolo ca să-mi tulbure a- 
ducerea aminte. Atît de mult vroiam 
să mă întorc la acele timpuri și atît 
de viu simțeam că este imposibil în
cît toată trăirea aceea luă forma chi
nului. M-au găsit leșinată cu mîinile 
adine înfipte în pămîntul pe care-l 
scormoneam. Aveam cinci ani.

Sever nici nu bănuia cit de mult 
îmi scăzuse entuziasmul în ceea ce 
privește excursia. Fredona încet o me
lodie tristă și privea pe fereastră. La 
un moment dat calmul lui m-a scos 
din sărite și m-am întors brusc spre 
el. Vroiam să-l întreb ce gîndește, 
vroiam să țipe, să spargă ceva. M-am 
apropiat venind din spate și cînd am 
ajuns lîngă masă am văzut că făcea 
cartușe. Se pregătea deci pentru ie
șirea noastră și spera să găsească ie
puri. S-a oprit o clipă din lucru, m-a 
privit drept în ochi și în colțul sting 
al gurii i-a apărut același zîmbet in
suportabil. La urma urmei omul ăsta 
n-are nici o vină m-am gîndit și tot 
dintr-o dată m-a părăsit intenția de 
a afla ce gîndește și ce simte.

— Iți spun sigur că nu va ninge. 
Și va fi un ger de zile mari.

Simțeam în glasul lui o vagă satis
facție. Știa că nu suport ușor frigul. 
Brusc m-am simțit singură. Foarte 
singură. Mă gîndisem de multe ori 
la singurătate, la singurătatea mea și 
de fiecare dată ajunsesem la conclu
zia că sînt făcută pentru ea. Fiecare 
om iși caută pe cineva care să-l între
gească. Numai așa se simte puternic, 
în siguranță. Eu am căutat tot timpul 
în mine. Apropierea de oameni mă 
apropie de mine. Cu cît îi cunosc 
mai mult cu atît mă cunosc pe mine. 
Poate de aceea iubesc atît de mult 
oamenii. Nu pot să spun că n-am do
rit niciodată pe cineva anume. Vreau 
să zic un bărbat anume. întotdeauna 
bărbații pe care i-am dorit îmi se
mănau. Simțeam asta. Erau adică în
clinați mai mult spre ei înșiși. Ferici
rea și-o căutau în propriul lor suflet 
și legăturile cu cei din jur nu erau 
exploatate decit pentru a putea cobo
rî și sui în propriile lor abisuri și 
înălțimi. De aceea relațiile mele cu ei 

nu puteau trece de un anumit prag. 
Cel mai mult l-am iubit pe Lucian. 
Dar Lucian îmi semăna cel mai mult.

— Oare e mai bine să renunțăm? 
întrebarea mi-a scăpat aproape in

voluntar și am așteptat cu înfrigurare un 
răspuns pozitiv. Eram chiar sigură 
că va fi un răspuns pozitiv și această 
siguranță făcu să mă străbată un val 
ușor de bună dispoziție. Mi se lumi
nă dintr-o dată natura apropierii mgle 
de acest bărbat care nu mi-a plăcut 
niciodată prea mult, care niciodată 
nu m-a scos din matca mea. Da. 
Sever îmi dădea întotdeauna iluzia 
independenței. Prezența lui mă ajuta p 
să mă regăsesc ca atunci cînd, după 
ce ai contemplat un tablou celebru 
sau ai citit o carte bună, clocotul lu
mii tale interioare te acaparează cu 
mai multă forță. Felul lui neutru de 
a se mișca, de a vorbi, de a solicita 
îmi convenea de minune. Chiar pre
tențiile pe care uneori și le striga, 
drepturile lui cum îi plăcea să le nu
mească, aveau ceva din izbitura pe 
podele a unei bucăți de catifea. Mă 
întrebasem de multe ori cum de nu 
s-a produs încă o ruptură. Doi ani 
reprezintă un timp și el face parte 
din categoria acelor oameni care caută 
fericirea în altcineva. Hotărîsem de 
mult că nici un astfel de om nu-mi va 
putea fi vreodată apropiat. Dacă de 
bărbați ca Lucian mă simțeam foarte 
apropiată, așa cum se simt două fi
ințe care au o taină comună, setea 
de singurătate făcîndu-ne fericiți în a- 
ceastă măsură, pe ceilalți îi simțeam 
foarte departe. Nevoia lor de a aca
para, de a se împlini prin altcineva îmi 
dădea o spaimă de moarte. Două trei 
săptămîni dacă mă întilneam mai des 
cu un astfel de bărbat simțeam că mă 
anulez, că cineva fură pur și simplu 
ain mine, că nu mai sînt eu. Și totuși, 
Sever. Da, Sever. Nu-mi răspunsesem 
încă mulțumitor la astfel de ginduri. 
Abia acum înțelegeam. 11 priveam din 
spate și înțelegeam. El nu a cerut nici- 
odată prea mult nici de la alții nici de 
la sine. S-au mulțumit cu puțin. De 
aici aerul înțeleptului care știe ce se 
cuvine și ce nu. Echilibrul lui era un 
echilibru mediocru.

Mîinile i s-au oprit. Apoi a început 
să treacă dintr-o palmă in alta ulti- 
mul cartuș pe care-l făcuse. Evident, 
întrebarea l-a surprins. Iși ascundea a- 
ceastă surprindere în jocul regulat al 
palmelor. Da. Nu știa ce să creadă. 
Nu-și putea închipui că dintr-o dată 
mi-a pierit pur și simplu cheful de 
excursie. Palmele s-au oprit pentru o 
clipă. Poate-și imaginează că vreau să 
renunț de dragul lui. Mi-arn amintit 
că astfel de ieșiri nu-i fac nici o plă
cere și m-am hotărît să mă sacrific.. , 
Palmele iși reiau jocul. Același joc>^ 
poate ceva mai nervos. Stau în spatele- 
lui. Privim pe fereastră. Trece o sanie- 
cu zurgălăi. Clopotul de la biserica, 
catolică bate trei și jumătate. Peste o- 
jumătate de oră vine sania. Pină a- 
tunel ai timp să te hotărăști. Eu pot ■ 
s-o trimit înapoi.

Ultimul cuvînt l-a spus cam preci
pitat. Parcă ar fi vrut să continue. O 
secundă am crezut că va continua. A 
sorbit din cafea, a băut cîteva clipe 
cu lingurița de argint în toarta suplă 
a ceșcuței apoi și-a reluat lucrul. E- 
ram aproape deznădăjduită, Mîinile 
mi-au alunecat pe lîngă corp, slabe și 
fără vlagă. M-am îndreptat spre locul 
meu și am început să urmăresc jocul 
flăcărilor din cămin. Mă legănam în 
fotoliul comod cu picioare curbate și 
simțeam cum treptat legăturile mele 
cu realitatea cedează. Eram ca o larvă 
care are nevoie de o altă lumină și de 
o altă căldură pentru a face ultimul 
salt spre viața adevărată. O amorțea- i 
lă stranie îmi învăluie trupul și cred " 
că n-aș fi fost în stare să mișc nici un 
deget. Cuvintele lui m-au trezit ca ro
potul grindinei în fereastră.

— O să fie mai complicat dacă Lu
cian nu face rost de trei cojoace lungi. 
Pe gerul ăsta ne ia dracu’.

(continuare în pag. 13)



COMBINATUL MINER 
-Gura Humorului-
în munfii Țării de Sus se dezvoltă 
an de an o puternică ramură de 

exploatare minieră

a combinatul minier 
din Gura Humorului 
se află o hartă metalo- 

genetică a României pe care, 
urmărind-o cu atenție, vom 
constata că in Moldova de 
nord există puternice zone 
de mineralizație ce-și ramifi
că arterele subterane pe o 
zonă extrem de întinsă.

Primele încercări pentru 
punerea in valoare a acestor 
bogății s-au făcut în urmă cu 
circa 200 de ani; atunci, cu 
ajutorul unor mijloace rudi
mentare, s-a trecut la exploa
tarea manganului din zona 
Domelor.

Cu aproape 20 de ani in ur
mă, importante acțiuni de 
prospectare geologică, desfă
șurate pe un front larg au 
creat puncte extractive noi 
ca: Leșul Ursului, Iripvaia, 
Fundu-Moldovei, Ternița sau 
Dealul Rusului, exploatări la 
care s-au și conturat puterni
ce detașamente muncitorești. 
Importantele sume de inves
tiții precum și dotările cu ca
re sînt înzestrate acum ex

ploatările miniere integrate 
Combinatului au permis ca, 
în numai cîțiva ani, să se în
registreze creșteri spectacu
loase. Făcînd o comparație cu 
anul 1965 — anul 1970 marca 
o creștere de 42 , iar, numai
peste 2 ani creșterea este cil 
mult mai mare. Minierii su
ceveni dispun acum de mii de 
perforatoare, mașini de încăr
cat de mare capacitate, nu
meroase escavatoare, locomo
tive de mină și alte mijloa
ce de transport.

Astfel, s-a ajuns la o dota
re de mare productivitate cu 
ajutorul căreia minerii din a- 
ceastă parte a țării se stră
duiesc să-și sporească contri
buția la creșterea avuției na
ționale. Cine nu a auzit, de 
pildă, de renumitele formații 
de lucru conduse de Petre 
Morar sau Trifan Cotleț care 
se află intr-o permanentă în
trecere cu timpul și cu roca 
dură a munților. Brigada lui 
Petru Morar, de pildă, lu
crează de mult în contul lu
nii ianuarie 1974. Aceasta, și 

alte realizări de prestigiu, 
i-au determinat pe harnicii 
minieri suceveni să se anga
jeze a realiza actualul cinci
nal în numai 4 ani, și 3 luni, 
angajament cu totul realiza
bil, dacă ținem seama că s-a 
și creat pină acuma un a- 
vans de peste 3 luni pe an
samblul cincinalului. Acum, 
așa cum îmi mărturisea ingi
nerul Petre Zămîrcă, direc
tor general al Combinatului, 
principala grijă este acordată 
unor importante lucrări de 
dezvoltare.

Astfel de lucrări s-au și 
concretizat la uzinele de la 
Ostra și Fundul Moldovei, 
prin darea in folosință a unor 
noi linii de flotare, centrali
zarea atelierelor la Iacobeni 
precum și începerea lucrări
lor de proiectare a unor noi 
obiective ce vor constitui noi 
premiere.

Este vorba de pregătirile 
pentru producerea bar iței al
bite și a piroluzitei, două 
produse extrem de utile eco

nomiei naționale. In același 
context, trebuie menționate 
importantele lucrări de pregă
tire pentru conectarea la cir
cuitul minier al țării a unei 
noi și puternice exploatări: 
aceea din Călimani. Aici, a- 
cum, se lucrează intens la 
descopertări, la amenajarea 
incintei, la construirea dru
murilor de acces, știut fiind 
că ea se află la o mare alti
tudine. In paralel cu toate a- 
ceste succese și realizări, zo
na minieră a județului Su
ceava cunoaște o puternică 
dezvoltare sub aspectul grijii 
față de condițiile de viață și 
de muncă ale minierilor.

Pentru ocrotirea sănătății, 
pe lingă unitățile speciale 
existente în toate localitățile, 
la Frasin a fost dat in folo
sință un spital modern spe
cializat în prevenirea și tra
tarea bolilor profesionale. 
Spitalul dispune de cadre 
medicale, laboratoare și apa
ratură modernă. De aseme
nea, tot la Frasin a început 

să funcționeze și un centru 
de cercetări asupra microcli
matului in care își desfășoa
ră activitatea minierii. In ca
drul grijii față de om mai 
menționăm construirea a do
uă adevărate orășele: cel de 
la Ostra și cel de la Broșteni, 
localități intrate acum puter
nic pe drumul urbanizării, 
datorită aproape celor 1000 
de apartamente, școli, unități 
comerciale și alte noi dotări 
edilitar-gospodărești. Un ast
fel de orășel se profilează a- 
cum și în Călimani, unde au 
și fost finisate primele blo
curi. Și încă o mențiune: la 
Gura Humorului s-a încheiat 
construirea unui modern 
complex școlar destinat pre
gătirii complexe a viitorilor 
minieri.

Putem considera de aceea 
că ramura minieră a Țării de 
Sus se înscrie din ce în ce 
mai puternic în constelația 
marilor centre miniere ale 
țării.

George DRAGOȘ
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FILATURA DE BUMBAC

— Vaslui —
Printre obiectivele animate de marea 

competiție a muncii în plină desfășu
rare se numără și Filatura de bumbac 

Vaslui. Din prima zi de la înființare, lupta 
cu termenele a fost imperativul sub semnul 
căruia s-a desfășurat activitatea colectivului 
nostru.

A fost și este o activitate complexă, în 
care se urmăresc simultan multe elemente 
diverse de construcție, instalații, izolații, 
tehnică și tehnologie textilă, muncă fizică și 
intelectuală, care înseamnă în final un nou 
punct economic al țării.

Eforturile tuturor au fost materializate pînă 
în prezent în îndeplinirea*  șl depășirea pla
nului de investiții lună de lună șl în crearea 
unei convingeri din ce în ce mai elocvente 
că mergem pe drumul cel bun, mărturie a 
strădaniei noastre fiind intrarea în funcțiune 
a filaturii de bumbac Vaslui cu 40 de zile 
mai devreme și depășirea planului de pro
ducție la toți indicatorii de la intrarea în 
funcție ș! pînă azi.

— In ceea ce privește munca de pregă
tire profesională șl de educație asupra că
reia se îndreaptă toată atenția noastră, se 
poate concluziona că, în pregătirea pentru 
propria-ți meserie, pentru propriul loc de 

muncă, se creează climatul propice stimulen
tului de autodepășire, se trece examenul ma
turității conștiinței de om al muncii, într-o 
orînduire a oamenilor muncii.

De aceea, ne-am angajat și am efectuat 
montarea utilajului tehnologic în regie pro
prie cu muncitorii filaturii noastre. Am ur
mărit prin această cunoașterea de către fie
care muncitor în amănunt a mașinilor cu 
care va lucra.

Munca de îndrumare, de educație comu
nistă față de muncă a creat tineri conștienți 
de importanța activității lor, conștienți de 
importanța unui nou obiectiv economic al 
țării.

— Competitivi cu colectivele unităților e- 
conomice din întreaga țară, ne bucurăm 
astăzi de realizările oare se reflectă în cele 
aproape 20.000 ore de muncă patriotică cu 
ajutorul constructorului și cu planul de pro
ducție depășit la toți Indicatorii.

Acestea sînt preocupări și realizări ale 
unui tînăr colectiv, care în bătălia pentru 
o înaltă tehnicitate, pentru eficiență econo
mică și sporuri însemnate de producție, o- 
norează și luminează sute și sute de biogra
fii ale unor oameni pînă mai ieri, anonimi.

C. I. L SUCEAVA
produce și livrează la cereri PAL înobilat
ealizat într-o paletă vari
ată de culori, plăcile aglo
merate din lemn sînt înno
bilate prin spăcluire și e- 

mailare-texturare ele au cali
tăți superioare și proprietăți 
fono și termoizolante.

* PAL înnobilat poate fi folo
sit pentru construcția mobilei, a- 
menajări interioare în locuințe, 
întreprinderi, pentru construirea 
mijloacelor de transport și a mo
bilierului comercial, și de orice 
alt gen.

* Puteți comandă produsele 
PAL înnobilat la C.I.L. Suceava 
— telefon 10793 — interior 110, 
152.

★

Cartea — cel mai bun prieten 
al omului! Biblioteca — cel 
mai bun prieten al cărților dv.

Vă prezentăm astăzi două noi 
modele realizate la Suceava.

* Biblioteca Stejarul, un mo
del de calitate superioară, rea
lizat într-o concepție modernă, 

atît ca aspect cit și ca utilitate.
Biblioteca „Stejarul" este for

mată din 6 tipuri de corpuri cu 
funcționalități deferite, asambla
te prin suprapunere și alăturare.

Este executată cu panouri din 
PAL, furniruite la exterior cu 
stejar, iar la interior cu fag.

Finisajul, cu luciu mat, in cu
loarea naturală a lemnului.

Biblioteca „Stejarul" se pro
duce și în variantă cu baghete 
decorative.

* Nordic 2 — Este un model 
de bibliotecă combinată, moder
nă prin forma și concepția de 
funcționalitate — remarcabilă 
prin realizarea estetică a distri
buirii ' volumelor, calități care 
conferă interiorului casei dv. o 
deosebită notă de distincție.

Formată din cinci tronsoane 
— ansamblabil prin alăturare — 
permite utilizarea eficientă a 
doi pereți prin tronsonul deco
rativ de colț, oferind totodată un 

element estetic și de confort prin 
placa de ședere a corpurilor in- 
ferioare prevăzută cu perne de
tașabile din poliuretan.

Execuția cu panourile din 
PAL. furniruite la exterior cu 
furnire estetice indigene sau e- 
xotice, iar la interior cu furnir 
de fag, finisajul cu luciu mat.

Rețineți : Pentru cărțile dv. o 
bibliotecă realizată la C.I.L. Su
ceava cu largi solicitări și tn 
străinătate.
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— Arhitectură specifică ;
— Fast medieval ;
— Amplasament în cadru is

toric ;
— Peisaje mărețe
toate, la răscrucea drumurilor 

Moldovei, le aflați din plin, vi- 
zitînd :

— Hanul „Ancuței" situat pe 
șoseaua Roman — Suceava ;

— Hanul „Agapia" amplasat 
pe șoseaua Piatra Neamț — Tg. 
Neamț ;

— Restaurantul „Braniște" a- 
flat pe drumul național 15 B de 
la Tg. Neamț spre Largu ;

— Restaurantul „Poiana Teiu
lui" amplasat la Viaduct și in
tersecția D.N. Piatra Neamț — 
Vatra Dornei și Tg. Neamț — 
Borsec.

De curînd s-a deschis :
— Casa Arcașului — în zona 

imediată a Cetății Neamțului — 
Tg. Neamț.

Deunăzi, cînd Gheorghe Bîgu, 
președintele I.J.COOP. Neamț 
îmi vorbea de intențiile sale de 
a moderniza rețeaua comercială 
și a o dezvolta, m-am gîndit că 
asemenea intenții cer timp, fără 
să știu că peste puțină vreme 
voi fi martorul unei materiali
zări de o amploare puțin în- 
tîlnită : „Casa Arcașului" din Tg. 
Neamț, construcție de o arhitec
tură grandioasă pe un fond is
toric.

Vestea că acolo, sub Cetatea 
de scaun a domnului Moldovei, 
s-a inaugurat „Casa Arcașului", 
loc de popas șl veselie pentru 
drumeți, a fost bine primită de 
turiști.

Asemenea lui Moș Nichifor 
Coțcariul, personajul lui Ion 
Creangă, luasem drumul dinspre 
Piatra spre Tg. Neamț.

In goana mașinii, privești cum 
Dobrenii de odinioară apar cu 
case noi și drumuri line, Bodeș- 
tiul parcă îți răsare în față cu 
fală străveche, apoi Bălțăteștiul 
liniștit și cuminte al lui Ibrăi- 
leanu, care a plasat aici acțiu
nea romanului Adela.

Drumuri și sate, mai toate-ți 
evocă ce-a fost odinioară prin 
ținuturile Neamțului. Sînt locuri 
de unde răzeșii luau drumul oas- 
tei lui Ștefan, cînd peste dealuri 
se slobozeau sunete de cornuri.

Ajungi la Tg. Neamț.
In sala mare a restaurantului, 

mobilierul cu încrustați!, tapițe
ria, mozaicul, pirogravurile din 
aramă reprezentînd secvențe din 
datinile răzeșilor și ale curții 
domnești îți atrag privirea. Co
loane masive care sprijină con
strucția imită la suprafață coa
ja de stejar atît de simbolică în 
legendele Moldovei. E totul aici 
într-o dependență : istorie —
peisaj — ținuta oamenilor care 
pînă și din vorbe păstrează ori
ginalitatea timpului. „Incepînd 
cu prima imagine a locului de 
amplasare, construcția, ca stil ar
hitectural- — îmi spunea cu un 
aer de bun gospodar moldovean 
și istoric în același timp, Eugen 
Penelea, responsabilul casei — 
păstrează — atmosfera medieva
lă a Moldovei și chiar, dacă pot 
să spun așa, retușează multe în
cercări care s-au mai făcut în 
această direcție de redare fide
lă a tradițiilor noastre.

In spațiul de cazare, came
rele sînt ornamentate și mobila
te în ton cu arhitectura. întreg 
mobilierul, de la noptieră la și
fonier sînt din lemn de stejar 
sculptat și cu încrustați!. Drape
rii din stofă de lînă, purtînd pe 

ele motive de stil moldovenesc, 
cad greu pe ferestre cu grilaje 
de scut. In camere și pe culoa
re îți atrag privirea sfeșnicele 
din fier forjat și desenele im
primate pe tablă de aramă. Gra
vurile sau ceramica glazurată 
au darul să-ți țină permanent 
istoria și tradiția în față.

Scările care duc spre amena
jările superioare, sînt prinse so
lid prin grilaje forjate în formă 
de scut în coloane cu formă de 
trunchi de stejar.

Sala de recepție, semiovală, 
dă dintr-o privire atmosfera de 
divan domnesc. Stînd în jilțuri 
încrustate în spetează, privind 
candelabrele ancorate cu lan
țuri, ai senzația că, de undeva, 
aștepți poruncă domnească.

Camera de jocuri distractive, 
dotată cu biliard, șah, remi, do
mino, prezintă pe pereții cu 
jocuri de zăbrele, pirogravuri pe 
tablă de aramă cu fragmente 
din luptele lui Ștefan cel Mare.

Terasa de vară se întinde pî
nă sub coama dealului bogat în 
stejari și salcîmi. Din ascunzi
șuri, pe mozaic, se așează dis
cret lumini de neon.

De pe terasa longitudinală a 
cofetăriei se profilează acea 
„stîncă neagră", care ascundea în 
legendă „un vechi castel".

De aici auzi susurul Ozanei 
lui Creangă, cea cu bulboane și 
tufe.

In perspectivă, este și crearea 
unor noi unități de acest fel ca
re, pe lîngă o modernizare a re
țelei comerciale și de construc
ții, reactualizează vechi tradiții 
moldovenești invitînd Ia medi
tație și spirit solidar.

Laurenfiu TĂRNICERU

DRUMEȚIE NEMȚEANĂ
„Locuri de aleasă desfătare" le va numi Mihai Sado- 

veanu, după ce Calistrat Hogaș le nemurise în „Dru
muri nemțene" și după ce — mai înaintea lui — le 
cîntase Vlahuță, iar mai înainte de el Asachi. Sînt, în 
adevăr, ținuturi de un pitoresc recunoscut, fie că e vor
ba de partea submontană sau de sălbatica vale a Bis
triței. De cum ai trecut dincolo de Șiret și cobori spre 
blinda vale a Moldovei, cea care glumește parcă aler- 
gînd pe prundul curat, aerul pare mai limpede, vege
tația mai proaspătă, se simte aproape răsuflarea mun
ților.

I.J.E.COOP Neamț a sesizat bine spre ce năzuiesc 
călătorii ajunși pe aceste meleaguri și le vine în întîm- 
pinare cu o salbă de ademenitoare localuri de popas. 
Se știe că drumeția fără asemenea opriri de integrare 
în farmecul local, nu e drumeție, ci o goană ca oricare 
alta.

Alta e cînd, după o goană bună de la Roman în 
sus, la răscrucea de la Tibucani, de unde pornește 
soseaua către Roznov—Piatra, te întimpină masivul 
Han al Ancuței, așezat la acest vad de secole, adică pe 
șleahul care coborînd de la Suceava—Fălticeni spre 
Roman—Bacău, lega Țara de Sus cu cea de jos. Aici, 
în această adevărată cetate, cu ziduri de ocrotire și 
odăi de găzduire, se opreau negustori și oșteni, căpitani 
de mazili și oameni de toată mîna, sorbeau o ulcică 
de vin scos de agera hangiță din cele hrube și schim
bau povestiri. Aici s-a născut cartea lui Sadoveanu și 
poate se vor mai naște altele.

Hanu—Ancuței nu e un local oarecare, e o filă de 
istorie din viața Moldovei și un prilej de a retrăi pa
gini sadoveniene în fața unor mîncăruri tradiționale 
și a unui pahar ce poartă aromele Moldovei, fie 
că e adus din jos, de la Odobești—Panciu. fie că a 
venit pe drumul lașului din spre Cotnari, Bucium. 
Tomești, Huși. La Hanul—Ancuței, într-un cadru ce 
reconstituie fidel istoricul local devenit locaș, între 
scoarțe vechi și hanuri atîrnate pe dric de căruță, în- 
tîrzie drumețul cu venerație și plăcere, ascultînd șoap
tele trecutului și bucurîndu-se de frumusețea prezen
tului. Proiectată pe lumina contemporaneității, aminti
rea capătă o forță unică de evocare, emanînd un par
fum de molcomă delectare, caracteristic — de altfel — 
peisajului în culori odihnitoare, cu linii blînde și orizont 
larg.

Cu totul altul e Hanu-Agapia, așezat la intrarea în si
hăstria brazilor și a steiurilor ce fug spre Ceahlău. De pe 
terasa largă, ascultînd șipotul gîrlei, ți-i amintești pe Ca- 
ragiale, Coșbuc, Delavrancea și Vlahuță, adunați în „po
iana de sus" la taclale prietenești ; parcă zărești silueta 
lui Ibrăileanu în plimbare vesperală, iar în urma sa auzi 
pasul grăbit al lui Topîrceanu sau trece ca o șoaptă Oti- 
lia Cazimir; lumina piezișă filtrată de cetină îți poves
tește despre Grigorescu și Băncilă, adierea din fînețe 
despre Ionel Teodoreanu... La Agapia e un aer de aus
teră curățenie, de domnie a albului și a lemnului trafo- 
rat sub solzi de draniță, aici e anticamera spre Poiana 
Teiului, lăcaș așezat în valea Bistriței, deci într-un cadru 
mult mai grav în încremenirea minerală a muntelui. Aici 
pătrundem în domeniul „(ruptului alb" produs în stînile 
de mai sus, al fripturii de vînat, al păstrăvului — adică 
în specialitățile de elită ale muntelui. De altfel și la 
„Braniște", între Pipirig și Poiana Teiului, nu departe de 
casa lui Mihail Sadoveanu, ozonul brădetului își ajută 
pofta de mîncare ca un ultim salut din partea conifere
lor, înainte de a intra în stejăriș.

In schimb la frumoasa „Casă a Arcașului" sub pragul 
detunat al Cetății Neamțului, tronează spiritul și pofta 
pantagruelică de bunătăți moldovenești ce din sarmale 
descind ale lui Ion Creangă.

Precum se vede, rețeaua pusă la îndemîna turiștilor 
pe căile nemțene de drumeție e atît de ispititoare și are 
asemenea înaintașii de prestigiu, încît contrazicînd dic
tonul, te îndeamnă să crezi că „drumețului îi stă bine cu 
drumul" cînd stă la Ancuța, la Agapia, la Braniște sau 
la Poiana Teiului, și la „Casa Arcașului".

A. K. B.
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ÎNTREPRINDEREA
•Y

miSTRIALIZARE
CĂRNII—Suceava

intr-un neîntrerupt proces de
extindere și modernizare

/
A nceputurile. activității aces

tei întreprinderi se pierd, 
undeva, spre primii ani 
ai secolului nostru, cînd se 

puneau temeliile abatorului spe
cializat de la Burdujeni, cu o 
capacitate — la acea vreme des
tul de mare — de 135 vite mari 
in alternanță cu 300 de porci. 
Mai tîrziu, adică în perioada a- 
nilor 1933—1940, capacitatea a- 
cestuia era de circa 30.000 porci, 
și tot atunci a intrat in produc
ție o secție de mezeluri cu o 
producție de 5 tone zilnic, pro
ducție destinată unităților aglo
merate din nordul Moldovei și 4 
magazine de prezentare dintre 
care 3 în București și unul la 
Ploiești.

Distrus in timpul războiului, 
abatorul nu mai funcționează 
între anii 1944—1948, pentru ca 
numai după un an, adică la 23 
august 1949, să-și reia activita
tea zilnică de prelucrare de 500 
de porci și 150 vite mari.

De atunci și pînă în zilele 
noastre o serie de transformări 
și adaptări dictate de exigențele 
mereu in creștere ale consumu
lui intern și apoi ale beneficia
rilor externi au asigurat, treptat, 
rezolvarea prelucrării complexe 
a produselor de abator — gră
simi comestibile și tehnice, de- 
șeurile furajere intestinale, pă
rul, coarnele etc. — și la îmbu
nătățirea aprovizionării cu ma
terie primă.

In această evoluție cronologi
că, o nouă etapă in activitatea 
acestei întreprinderi este mar
cată de anul 1961 cînd, urma
re a unor ample lucrări de dez
voltare și sistematizare, capaci
tatea de producție și diversi
ficare a sortimentelor a cunos
cut o nouă și însemnată dezvol
tare. Atunci au fost construite 
și date în funcțiune: o linie

de prelucrare pentru 300 de 
porci pe zi; o sală de prepara
re și prelucrare pentru 220 de 
bovine pe zi; o sală de tran
șare pentru specialități de porc 
cu o capacitate de 5 tone zil
nic ; o modernă instalație de 
topire continuă a grăsimilor cu 
o capacitate zilnică de 12 tone; 
linii mecanizate pentru prelu
crarea păsărilor cu secții de 
tranșare cu o capacitate de 6 
tone zilnic; o ingrășătorie de 
palmiper cu 30.000 de locuri; 
un abator sanitar, alte dotări 
de maximă importanță. In con
tinuarea acțiuniloi de moderni
zare a proceselor tehnologice 
și a creșterii proaucției, în pe
rioada 1970—1972 a fost amena
jată și dată în funcțiune o li
nie suplimentară, conveerizată 
pentru porci opăriți sau jupu- 
iți, a mai intrat in exploatare o 
linie modernă de prelucrare și 
ambalare sub vid a cărnii și a 
fost total conveerizată linia de 
sacrificare a bovinelor.

in sfirșit, o ultimă și specta
culoasă dezvoltare o constituie 
intrarea în producție, cu o lu
nă în avans in trimestrul IV 
1971, a Fabricii de conserve și 
semiconserve de carne și a Fri- 
goriferului de la Ș cheia, unități 
care intr-un timp relativ scurt 
și-au ciștigat o binemeritată re
putație.

Calitatea și eficiența — sînt 
obiectivele prioritare ale între
gii noastre activități — ne spu
nea tov. Emilian Petrescu, di
rectorul întreprinderii. Îndepli
nesc această funcție de mai bi
ne de 15 ani și lucrez in uni
tate din anul 1950, de la ter
minarea facultății.

„Ni se pare firesc să măsu
răm timpul cu deceniile, îmi 
spunea în continuare directorul 
unității, și pentru că avem feri
cirea să lucrăm intr-o unitate

cu o anumită tradiție in țară și 
peste hotare, dar și pentru că 
„marca fabricii", cum îi spunem 
noi, și-a ciștigat renumele prin- 
tr-o muncă perseverentă, conti
nuă, printr-o experiență dobin- 
dită ani de-a rîndul".

Vizitînd întreprinderea, înso
țit de loan Amarandei, direc
tor comercial, ne-au stăruit în 
minte aceste două obiective pri
oritare : calitate și eficiență, și 
nu ne-a fost greu să deslușim 
felul cum ele prind viață, cum 
se finalizează, in bilanțul eco
nomic urmărit cu atenție și 
competență in flecare comparti
ment de producție. Peste tot, în 
abatoare sau sălile de preparare, 
in depozitele frigorifice, curățe
nia, cu adevărat de farmacie, 
ordinea, disciplina sînt de mul
tă vreme încetățenite.

Drept urmare, recent, colecti
vul de aici a trăit un emoțio
nant moment care a marcat 
prețuirea muncii: pentru rezul
tatele superioare cu care s-a în
cheiat aici anul 1972 unității i-a 
fost decernat Ordinul muncii 
clasa IlI-a. Hotărîți să răspun
dă prin noi succese de prestigiu, 
harnicii lucrători ai Întreprin
derii de industrializare a Căr
nii Suceava, își amplifică efor
turile creatoare, elanul și capa
citatea de acțiune. De la începu
tul anului și pînă acum, planul 
aferent perioadei a fost depășit 
la producția globală cu 4»/o, la 
producția marfă cu 7»/o, iar pro
ductivitatea muncii a sporit cu 
2,6o/t pe fiecare salariat, reali- 
zindu-se totodată circa 40°/a din 
angajamentul anual la beneficii 
in cadrul întrecerii socialiste. 
Iată acum o succintă enumera
re a principalelor produse fi
nalizate în limita prelucrărilor 
industriale la carne și diferite 
derivate.

• Carnea, de pildă, este pre
lucrată porționat în produse 
tranșate și preambalate, intr-un

număr de 217 sortimente dis- 
ticte :

• Conservele de carne șl mix
te sînt preparate în 18 sorti
mente : cărnuri tocate și condi
mente, cărnuri în suc propriu, 
pateuri și hașeuri, frilașuri etc.

• Lista „specialităților casei" 
continuă cu alte sortimente de 
semiconserve: șuncă, spată, fi
let, etc. și 86 sorturi de meze
luri tradiționale și specifice.

• Nu pot fi neglijate nici 
cele 90 de subproduse sau pro
duse auxiliare : piei, păr, un
ghii, glande și organe etc. valo
rificate cu multă eficiență, 
drept materie primă pentru al
te ramuri industriale.

Unitatea întreține un viu di
alog producător-cosumator care 
anul acesta s-a materializat prin 
două inedite acțiuni reunite 
sub genericul „Săptămîna indus
triei alimentare a județului Su
ceava" acțiuni care au avut loc 
intre 12—20 aprilie a.c. la Bucu
rești, la Magazinul de prezen
tare al departamentului indus
triei alimentare, și intre 23 a- 
prilie și 1 mai la Suceava, cu 
care prilej s-a făcut un amplu 
sondaj al opiniei consumatori

lor prin degustări publice ale 
unor noi preparate, solicitindu- 
se prin formulare-chestionar in
genios concepute — opiniile 
cumpărătorilor.

Iată acum și cîteva din noile 
produse prezentate la aceste 
confruntări:

• Conserve de carne : Pate
„Suceava", Pate „Moldova", 
Cremă „Dorna", „Mozaic Sucea
va", Șuncă cu limbă de porc, 
Șuncă cu limbă de vită, mușchi 
tocat cu ou, mușchi tocat cu 
piept de pui, supă de coadă de 
bovine, tuslama, ciorbă de bur
tă și tocană măcelărească.

• Preparate din carne speci
fice regiunii . „Cîrnați Burdu- 
jeni", Caltaboși bucovineni", 
„Piept țigănesc" „Singerete Su
ceava", „Tobă Deia", „Caltaboș 
moldovenesc", „Caltaboș de va
că" și „Cirnați haiducești".

Consemnate în chestionarele 
ale căror date se prelucrează 
statistic, opiniile consumatorilor 
constituie, in acest fel, un pre
țios ghid în vederea îmbunătăți
rii permanente a calității pro
duselor, a diversificării lor.

George DRAGOȘ
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EMINESCU -înainte de a fi fulgerat de Apollo *>

*) Fragment din HYPERION (I, VIAȚA LUI 
EMINESCU), în curs de apariție la Editura Mi
nerva.

1 Cf. B.A.R.S.R., Ms. 2260, f. 76 v. pe fila 76 
r. e poemul O, adevăr sublime..., pe care Per- 
pessicius îl datează „cea. 1874“ (M. Eminescu,
Opere, V, p. 188), însă desenul de pe verso pare 
schițat la altă dată, pe locul găsit disponibil. 
Manuscrisul e, de altfel, miscelaneu, iar de „qua
drature cercului" Eminescu se preocupa în 1882— 
1883, cum arată diferitele însemnări pe această 
temă din Ms. 2255, f. 362, etc. Faptul că pe de
sen e notat „Quadrature cercului" și „Die Qua- 
dratur des Zirkels", ar constitui un indiciu că 
el a fost efectuat în 1882 sau, mai probabil, în 
prima jumătate a anului 1883. Insă oricum ar 
fi, semnificația acestei alegorii grafice depășește 
cu mult o dată anume. Pentru a înlesni veri
ficarea modulul nostru de a interpreta desenul, 
îl dăm în facsimil.

George MUNTEANU

Boala, care evoluase atîta vreme în zig-zag, 
ivindu-se pe neașteptate și dispărînd tot așa, 
parcă indecisă, dădea acum semne că se fixase 
și izbea cu toată puterea, repetat, micșorînd 
progresiv răgazurile cu începere din 1882. In le
gătură cu aceasta bravînd cum îi era obiceiul, 
bagatelizînd adevărata lui stare, Eminescu îi po
menise Veronicăi la 27 mai 1882 că „picioarele iar 
mi se coc". Acest „iar" arată cum ceea ce la 1874 
fusese o scurtă aluzie, invocată mai mult de cir
cumstanță într-o scrisoare către I. Al. Samur- 
caș, iar la 1878 devenea motiv de alarmă și de 
consult medical, după alți patru ani ajunsese 
ceva acceptat printre obișnuințe. Mai neliniști
toare trebuie să fi părut de-un timp durerile de 
cap, pe care în scrisoarea din 18 martie 1881, 
trimisă căminarului, • Eminescu le subînțelegea 
doar, trecîndu-le în seama „obișnuitelor" friguri 
de primăvară, iar la 21 februarie 1882, adresîn- 
du-se Veronicăi, le numea „o cumplită nevral
gie la cap — efectul unei binevoitoare și prema
ture primăveri se vede". Că migrenele acestea 
s-ar fi datorit bunăvoințelor primăverii, iată o 
explicație tipică modului empiric al poetului 
de a-și urmări boala și din ea se poate cel mult 
deduce că pînă atunci se iviseră cu precădere 
pe la începutul anotimpurilor calde. Din toam
na anului 1882 înainte, arsurile de pe picioare 
și cefalalgiile deveniseră cvasipermanente. Emi- 
nescu le ascunsese de ochi străini aproape tot
deauna, însă n-a mai putut și probabil nici n-a 
mai voit s-o facă de cînd în casa lui Slavici 
se aciuise nepotul acestuia, Ion Russu-Șirianu,

După ce din primele zile îl primise ca prac
ticant în redacție, i se păru intolerabil, la veni
rea iernii, locul de dormit pe care soața proza
torului i-1 rînduise, pe un coridor, și-i dădu a- 
dăpost în camera lui pînă spre vara lui 1883. 
Așa. din cele destăinuite abia de fiul „secretă- 
rașului" său, după amintiri de familie, Vremea 
calvarului străbătut de Eminescu în 1882—1883 
se luminează prin cîteva detalii dramatice. Ce
le două feluri de suferințe, observase ultimul 
învățăcel al poetului, veneau alternativ sau îm
preună, ținînd cîte trei-patru zile și nopți de-a 
rîndul. De-1 prindeau acasă, Eminescu nu se 
mai arăta nicăieri pînă ce trecea criza. Mut, ca 
un rug ce se mistuie pe dinăuntru, încremenea 
ore întregi pe un scaun cu buzele în frămînta- 
re, legănîndu-și imperceptibil grumazul. Une
ori se încorda, cu bustul tresăltînd, iar capul i 
se proiecta ca un resort, nemaiputînd masca 
seismele în creștere. Altă dată, în momente de 
înșelătoare acalmie, devenea febril, repezindu-se 
la cărțile și caietele din lăzi, căutînd prin ele 
și răsfoind cu o grabă neînțeleasă, oprindu-se 
la cîte un pasaj, făcînd însemnări. Pe urmă, tot 
atît de imprevizibil, înlătura totul cu mîna și 
ațintea un punct în perete ceasuri după ceasuri. 
Intr-o sîmbătă, la redacție, pe cînd făcea revizia 
paginii a treia a ziarului, iar „ciobanul" deprin- 
dea meșteșugul uitîndu-i-se pe după umăr, se 
întîmplă un lucru de groază. Brusc scuturat ca 
de friguri, răsucindu-se de mijloc și lovindu-I 
fără voie pe cel dindărătul lui, Eminescu în
cremeni o clipă așa, cu albul ochilor mărit, iz- 
bindu-se cu pumnii în tîmple. In clipa următoa
re, căutînd în vestă, înghiți niște buline și în
cepu să treiere camera cu pași inegali. Deodată, 
înfigîndu-și mîinile în păr, coborî scările ca 
posedat și porni orbește pe străzi. Tînărul se 
luase după dînsul, nepricepînd nimic. Au tre
cut astfel, parcă fugărindu-se, prin Calea Mo
șilor, Olari, Făinari, pînă în Oborul mic, unde ză
rind o căruță deshămată, Eminescu s-a trîntit în 
ea, apăsîndu-și capul cu mîinile. Cînd Sirianul, 
bîiguind în neștire „Domnule Mihai, domnule 
Mihai !", încercă să-1 ridice de acolo, l-a auzit 
șoptind : — Smulge-mi capul..." Iar cînd, aple
cat pe un genunchi, îi ștergea cu o batistă su
dorile reci, mai auzi o dată : „— Smulge-mi 
capul !“.

De fapt, ar fi fost unica soluție. Insă nu cum 
înțelesese tînărul lucrurile, ci, de s-ar fi putut, 
cam în felul cum despovărase Hefaistos cra
niul divinului său părinte. Boala lui Eminescu, 
spre deosebire de a unui Holderlin, se dovedea a 
fi și în aceste manifestări decisive ale ei de na- 
tuta biologică, nu psihică. Martirizîndu-i atîta 

vreme trupul, nu-i obnubilase nici o clipă spi
ritul. 1-1 împinsese numai la veghe neîntrerup
tă, sporindu-i astfel nemăsurat puterile, lucidi
tatea, voința de a rămîne incoruptibil în înfrun
tarea cu orice turpitudini, inclusiv cele ale ma
teriei joase, parazitare. Mitologizînd de aceea 
puțin lucrurile, în marginile unor scopuri strict 
hermeneutice, ne-am putea reprezenta toate la 
cîte a fost martor Ion Russu-Șirianu ca pe un 
moment cînd poetului nu-i mai rămînea decît 
să-și asume față de sine gestul lui Hefaistos. 
Geniul, contrar unor opinii din descendența 
lombrosiană sau freudistă, este incompatibil 
prin definiție cu anomaliile și degradarea, dife
rența dintre producerile lui și — să zicem — 
ale grafomanilor de toate soiurile fiind una de 
esență, nu de grad. Conștientizînd orice vine în 
atingere cu el, rămîne chiar prin aceasta dincolo 
și deasupra purelor cauzalități. De ce nu ne-am 
reprezenta, prin urmare, înfruntarea decisivă cu 
boala și din această perspectivă, mai specifică? 
Bănuind în cîte un moment și ceea ce putea fi 
dincolo de apăsarea suferinței, Ion Russu- Și- 
rianu zice că Eminescu îndura totul „în izola
re, in tăcerea demnă a sălbăticiunii". Mai dese
ori e atent însă la ceea ce era dincoace de boa
lă și sub ea. De pildă, la felul cum, presimțin- 
du-și crizele, poetul „umbla fără țintă", „întor
cea capul, cu sprîncenele strînse, parcă l-ar fi 
urmărit un dușman". Intr-un loc se face su
blinierea expresă că, în momentele paroxistice, 
Eminescu „se prindea, repede, cu palmele de 
fălci, se încorda", „parcă să oprească o aluneca
re". Nu mai curînd o ascensiune, nu desprin
derea levitațională a principiului creator de 
ceea ce se prăbușea sub loviturile principiului 
destructiv? Ințelegînd lucrurile cum grano sa- 
lis, de ce nu ne-am reprezenta că, pe cînd vrăj
mașul de joasă extracție biologică ajungea cu 
hrubele lui în regiunile superioare ale ființei, 
Eonul incoruptibil cu care fusese dăruit poetul 
își pregătea printr-o trepanație sui generis în
toarcerea la matcă.

In manuscrisele eminesciene ale răstimpului 
de mare vremuire lăuntrică există un desen 
impresionant* 1. Anticipînd izbitor, s-ar zice, 
procedeele artei abstracte, el înfățișează la pri
ma vedere ceva ca o configurație de aștri, o 
cosmogonie, însă privindu-1 în filigran e mai 
curînd reprezentarea unui chip uman prins în 
vîrtej. In partea de jos e un ochi mic, însă cu 
gene enorme, dispuse de jur-împrejur ca ari
pile unei turbine în rotire coborîtoare. Deasu
pra straniului cehi, pe o axă orientată 
în sus și spre drepta, e mai întîi un 
cerc enorm sau mai degrabă un hău, 
în rotire grozavă și el. E ca un Maelstrom, 
străjuind dinspre creștet ceea ce sub el ar su
gera o frunte în înclinare. La capătul de sus al 
axei, mult deasupra a ceea ce ar putea fi gă
vanul din care s-a desprins, un alt ochi, gigan
tic acesta sau cu gigantică deschidere, în rotire 
maiestuoasă și calm urcătoare. In stînga, sus, 
și în dreapta jos, pe o axă transversală, scris 
de mîna lui Eminescu în două idiomuri: „Qua
drature cercului". In jurul abia bănuitei frunți, 
repetîndu-se pe toate laturile, e semnătura în 
parafă a poetului, cu fiongul savant dedesupt.

Cine știe dacă prin această hieroglifă Emines- 
cu nu și-a abreviat condiția existențială, așa 
cum printr-o mai cunoscută notă marginală re
zumase înțelesul ce a dat Luceafărul ?

estetica la răscruce

CRITERIU Șl VALOARE UMANĂ
Ion PASCADI

In lumea artei, ca dealtfel în viața însăși, lucrurile sînt arareori 
indiferente, neutre, lipsite de sens, incluzînd întotdeauna virtuți pozi
tive sau defecte și determinînd, în mod firesc, prețuire sau depreciere. 
Chiar și reacția spontană, necontrolată, în fața operei implică o jude
cată, o cîntărire, un preț pe care-l acordăm lucrurilor pentru că și aici 
se aplică maxima preferată a lui Marx : „nimic din ceea ce e omenesc 
nu mi-e străin". Or, arta este unul dintre cele mai omenești produse 
ale creației și paleta ei nu cuprinde o singură culoare și nu se limi
tează la o singură valență spirituală.

Sinteză de valori politice, etice, filozofice sau științifice, opera de 
artă nu se reduce la niciuna dintre ele, ci le cuprinde și le depășește, 
realizînd o operă unică și avînd propria-i valoare. Cum să ne apro
piem de ea, cum s-o judecăm, ce preț să-i acordăm ? Cel al compo
nentelor care le-a cuprins, sau cel al întregului pe care l-a realizat ? 
Și după ce criterii să judecăm sau cu ce metode să încercăm să des
facem ceea ce rămîne de fapt de nedesfăcut ?

Cum ne explicăm însă că pe treapta cea mai înaltă a scărilor noas
tre valorice nu se află, întotdeauna și pentru toți, aceeași operă, ba 
mai mult, cîteodată, se prăbușește întreaga scară și în locul ei apare 
alta ? Știm doar că Beethoven și Wagner au fost contestați pentru 
ca apoi să intre în Panteonul artei universale, am auzit că Van Gogh 
n-a reușit în timpul vieții să vîndă un singur tablou pentru ca acum 
operele lui să fie prețuite în milioane, ne întîlnim mereu cu recunoaș
teri admirative și contestații violente pe care apoi doar istoria ajunge 
să le tempereze.

Chiar și reacțiile noastre in fața acelorași opere sînt cel mai ade
sea diferite : unii îl acceptă pe Brâncuși cel ce-a realizat Coloana in
finită dar nu înțeleg Masa Tăcerii și sînt surprinși cînd li se vorbește 
de valoarea artistică a Porții sărutului, după cum unii gustă Rapsodi
ile lui George Enescu dar rămîn insensibili la ascultarea operei sale 
Oedip. Unora le place muzica ușoară, alții preferă muzica populară, 
pentru unii Rubliov este o capodoperă, în timp ce alții îl consideră 
cel mult un film istoric bine documentat dar cam lung și, în sfîrșit, 
cum am putea să înțelegem faptul că cei care l-au admirat pe Anto
nioni cel din Deșertul roșu se entuziasmează și urmăresc cu grijă toa
te episoadele unui film polițist ca Mannix de la televiziune... Mai e- 
xistă, în toate aceste opțiuni valorice, vreun criteriu ? Nu cumva bo
gatul palat al artei se aseamănă cu un labirint în care, odată intrați, 
nu mai putem ieși pentru că nici nu există nici un drum pentru a- 
ceasta ? Și dacă în decursul timpului judecățile de valoare s-au schim
bat de atîtea ori iar gusturile, nu num,ai ale colectivității dar ale fie
cărui individ, sînt nu numai diverse dar adesea și contradictorii, mai 
are sens să căutăm vreun principiu care le călăuzește sau vreun eta
lon unic de a le măsura ?

Scurta noastră excursie artistică pare să îndemne la scepticism 
și relativism axiologic iar încercarea de a prescrie rețete de apreciere 
și căi de analiză a operei de artă nu poate fi privită decît cu îngădu
ință dacă nu cu neîncredere. Oscilația gusturilor, schimbarea permanentă 
a valorilor, lipsa unui model unic și definitiv este într-adevăr descura
jată pentru căutătorii de certitudini absolute care — de ce să n-o re
cunoaștem — sînt mai comode și favorizează lenea spiritului.

Să încercăm să demontăm insă cîteva raționamente dintre cele făcute 
pînă acum și să vedem dacă nu se bazează cumva pe neînțelegeri sau 
prejudecăți. Faptul că în marele muzeu artistic imaginar al omenirii 
ocupă locuri proeminente anumite valori, că ele au devenit oarecum 
constante valorice înseamnă în fond că ele cuprind un mare coeficient 
de generalitate umană, că ele corespund sensului istoricește constituit 
al universului, iar marea prețuire de care se bucură se datorează toc
mai unei îndelungate decantări în timp. Faptul că mari valori au fost 
contestate la apariția lor este, apoi, intr-un fel firesc, pentru că fiind 
inovații autentice, ele nu se conformau contextului spiritual existent 
și nu puteau deci să nu contrarieze sensibilitatea artistică formată 
pînă atunci în manieră tradițională.

Nu trebuie să ne mire apoi faptul că opere diferite ale aceluiași 
autor sînt receptate diferit: artiștii nu produc în serie, după același 
șablon și deci nu vor realiza opere cvasiidentice ci, dimpotrivă, cre
ează unicate asupra cărora își pune amprenta și propria lor evoluție 
care, nu de puține ori, se caracterizează prin mari mutații spirituale. 
Și de ce să ne surprindă preferințele diferențiate pentru unele ramuri, 
genuri, specii sau chiar opere individuale cînd formația spirituală a 
fiecăruia dintre noi este atît de complexă și diversă ? De ce am ve
dea apoi vreo inconsecvență în faptul că unuia și aceluiași individ 
îi pot place opere diferite, chiar radical opuse: sensibilitatea ome
nească nu trebuie să fie monocromă și sufletul nu trebuie să vibreze 
doar dacă atingem o anumită coardă.

Bogăția aptitudinilor noastre nu presupune neapărat lipsa de cri
terii, deși, e drept, lucrul se întîmplă nu odată. Valorile artei propun 
însă, prin însăși construcția lor, cîte un criteriu în sensul că nu le 
putem judeca făcînd abstracție de structura lor internă, de ceea ce-și 
propun, de specia și genul sau de curentul și stilul din care fac parte. 
Acestor determinări specifice nu le putem aplica criterii nespecifice și 
nu putem analiza opere muzicale cu aceleași metode cu care apreciem 
pictura, baletul sau poezia.

Nu există însă și criterii sau principii generale, care depășesc o- 
pera individuală și chiar genul din care fac parte ? Ba da, dar cu 
condiția de a le adecva situației concrete. Atunci cînd estetica mar
xistă propune între asemenea criterii umanismul, istoricitatea, sociali- 
tatea, sensul general al progresului, asemenea măsuri de judecată nu 
pot fi aplicate în abstract și nu se pot transforma în criterii operațio
nale și valide decît pe parcursul și în procesul analizei aplicate.

De altfel, chiar și asemenea principii generale nu rămîn anistorice, 
atemporale și absolute, ci ele suferă mutații în dinamica bogată a 
evoluției culturii, aceasta fiind, la rîndul ei, sensibil modelată de an
samblul social. Iată, de pildă, umanismul renașterii care poate fi re
găsit în atîtea forme în pictura lui Rafael, în muzica preclasică sau 
în teatrul lui Shakespeare. Evident, funcția concretă a umanismului 
înțeles ca principiu sau criteriu de judecată diferă mult atunci cînd 
ne aplecăm asupra unei piese cum este Hamlet, față de nu foarte în
depărtatul în timp Faust al lui Goethe care se integra unui alt mo
ment istoric, cel al iluminismului. Comparația apare și mai izbitoare 
dacă ne gîndim la marea deosebire de optică dintre acesta din urmă 
și Doktor Faustus al lui Thomas Mann care împărtășește întreaga dra
mă a omului modern. Este adevărat că multe repere unesc într-o sin
gură imagine sau alătură operele provenind chiar din epoci diferite și 
teatrologul polonez Jan Kott a avut dreptate intitulîndu-și cartea Sha
kespeare, contemporanul nostru.

Elementele general-umane care se regăsesc în felul acesta în artă 
sînt numeroase dar nu putem să nu ținem seama de accentele și co
loratura specifică pe care acestea le primesc în fiecare moment con- 
cret-istoric. Perspectiva noastră este cea a epocii pe care o trăim, a 
societății din care facem parte și, evident, aceasta va influența crite
riile noastre de judecată. Nu este vorba, firește, de a aduce operele 
din alte timpuri în mod forțat către anumite canoane, de a le cere 
ceea ce nu și-au propus și nu puteau da, dar opțiunile și distanțările 
vor fi întotdeauna luminate de viziunea noastră contemporană. Valo
rile artei ar putea fi comparate cu niște aștri a căror strălucire de
prinde atît de lumina pe care o emană cît și de cea pe care o primesc.



Volumul Dialectica în existență (Edi
tura Științifică, 1972) de Ana Katz consti
tuie, în ce privește tematica, o apariție 
oarecum singulară. S-ar putea spune 
(chiar) apariție singulară, dar am adăugat 
și acest „oarecum" ținînd cont de exis
tența unor articole și mici studii care în
cearcă să intre în dialog, uneori (sau, al
teori, cochetează) cu problemele de on
tologie. Autoarea și-a subintitulat volu
mul Discurs ontologic, ceea ce însă nu 
este întru totul exact, întrucît ne aflăm 
mai degrabă în fața unor prolegomene la 
un (posibil) discurs ontologic. Aceste texte 
sînt, însă, de un real interes. In primul 
rînd, o subliniere aparte se impune în 
ce privește punerea problemelor. Autoa
rea arată că astăzi ontologia se află în 
impas, constatare întru totul justă. Intr- 
adevăr, de la sistemele filosofice ale an
tichității și pînă la fenomenologia sau e- 
xistențialismele de astăzi, în cadrul filo- 
sofiei înțeleasă ca meta-fizică, ontologia 
este vidă; întrucît în meta-fizică exis
tența constituie un concept nedeterminat, 
este firesc ca pe temeiul acestei nedeter
minări, o ontologie adevărată să nu fie 
posibilă. Pe de altă parte, dacă apariția 
filosofiei marxist-leniniste a creat premi
se reale în vederea fundamentării unei 
noi ontologii, elementele moștenite de la 
clasicii dialecticii materialiste au fost 
dezvoltate destul de puțin. Faptul că ma
terialismul dialectic a evoluat mai lent 
decît materialismul istoric, cum constată 
tot mai mulți autori, este într-o măsură 
adevărat. Ultimele decenii au înregistrat 
o adevărată explozie a științei, ceea ce a 
scos și mai mult în evidență acest punct 
slab al filosofiei —, ontologia. Dar au 
arătat totodată și mai energic nevoia u- 
nei ontologii noi, și faptul că filosofia 
marxist-leninistă, singura ce are posibili
tatea s-o realizeze, trebuia s-o pună neîn
târziat ca problemă.

întru totul justă este deci și observația 
autoarei că o nouă ontologie, ca teorie 
modernă a existenței, nu este de conceput 
decît fundamentîndu-se pe datele științei. 
Rezultatele pe care le oferă fizica, înde
osebi cercetarea particulelor elementare, 
precum și astrofizica, în speță cosmolo
gia, care urmărește cunoașterea universu
lui ca structură și evoluție în timp, se 
cer neapărat valorificate. De asemenea, 
ontologia trebuie să se sprijine pe ele
mentele epistemologiei, cum iarăși subli
niază, cu îndreptățire, autoarea.

Ontologiei îi mai este însă necesară și 
o altă perspectivă a științei: aceea a ex
plicării omului. Este vorba despre apor
tul biologiei, în particular al geneticii, 
cunoaștere care trebuie să țintească a ex
plica însăși esența vieții, ca și de cel al 
psihologiei, care depășind faza unei sim
ple meta-fizici a conștiinței, este chema
tă să explice științific, în efortul de a 
defini natura conștiinței, mecanismele 
acestui fenomen atît de complex. Desigur, 
cartea nu omite această chestiune; ac
centul cade totuși pe problemele struc
turii elementelor existenței, din perspec
tiva fizicii subparticulelor, ale legităților 
specifice acestui domeniu, precum și pe 
problemele epistemologiilor particulare,
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fapt ce arată că autoarea îi acordă o a- 
tenție oarecum redusă.

Desigur fundamental pentru constitui
rea unei ontologii este actul definirii o- 
biectului acesteia. Ana Katz oferă însă 
problemei, cred, o rezolvare strict episte
mologică. Făcînd apel la o serie de con
cepte fundamentale, ca existență, realita
te, materie, conștiință, obiect, subiect, o- 
biectivitate, subiectivitate, esență umană, 
structură, devenire, cauzalitate, posibili
tate, întîmplare, finalitate, probabilitate 
etc., autoarea relevă necesitatea examină
rii lor dintr-un punct de vedere auten
tic științific, ridicînd problema redefini- 
rii, acolo unde consideră că este cazul, a 
acestor concepte, ca și a corelărilor lor, 
și propunînd, în perspectiva unui efort 
personal, interesante puncte de vedere, 
marcate de observații utile. Constatarea 
că definirea obiectului ca „dat nemijlo
cit" este eronată și generatoare de con
fuzii, deși nu constituie o noutate, pre
zintă desigur interes. în fapt, obiectul es
te „țesut" cu subiectul, presupune inter
venția omului asupra existenței. Ceea ce 
distinge, principial, obiectul de existență 
este sensul: „Obiectul este, după noi, 
doar acel ceva din existență care — de
cupat din ea — intră în „posesia" subi
ectului ca existent cu sens pentru el“. A- 
ceastă constatare, la nivelul relației epis- 
tomologice obiect-subiect, căreia i se a- 
plică, este adevărată. Am impresia însă 
că, in definirea obiectului, autoarea nu 
ajunge de fapt la delimitarea obiectului 
specific ontologiei. în definiția autoarei, 
ca și în dezvoltările teoretice ce-i urmea
ză, avem un obiect „decupat din" existen
ță, dar nu și existența însăși ca obiect. 
Fiindcă, dacă într-adevăr obiectul im
plică ceea ce numim sens, din perspec
tiva faptului că existentul intră în pose
sia subiectului, nu înseamnă că sensul es
te numai expresia unei „posesii" de acți
une și de cunoaștere, ci și ca întrebare 
fși a cunoașterii și a acțiunii). întrebarea. 
ce este existența ? desemnează...existența 
(în totalitate, nu doar decupări din ea) 
ca avînd sens ! Existența însăși este ... 
obiect (subiectul are conștiința existen
ței în ansamblu, existență cu sens, luată 
în posesie ca act de conștiință). De fapt, 
tocmai acest obiect (existența ca totali
tate : cum este ? și ce este ?) cred că es
te cel al ontologiei (în celelalte cazuri, o- 
biectul apare în diferite situații particu
lare ale cunoașterii sau ale practicii).

Interesantă mi se pare , în volumul Dialec
tica în existență și discuția asupra pro
blemelor vizînd obiectivitatea și subiectivi
tatea, deși n-am înțeles noutatea (ca spor 
de cunoaștere) ce s-ar obține prin „inver
sarea relației epistemologice clasice: o- 
biect-subiect și rescrierea (s.n.) ca relație : 

subiect-obiect" cum consideră autoarea a 
fi imperios necesar. Pentru că, practic, 
este vorba doar de o simplă „rescriere" 
(ca să rescriu cuvintul scris de autoare!) 
a relației în cauză. Și apoi, dincolo de 
aceste inconsecvențe, cred că aici ne a- 
flăm, totuși, în fața unei false probleme, 
întrucît în ce privește obiectul și subi
ectul, ca unitate în cadrul existenței, es
te vorba, mai întîi, de un raport obiect- 
subiect care, în continuare, presupune 
două relații: relația obiect-subiect și re
lația subiect-obiect; prima relație relevă 
tocmai aspectul obiectivitătii (în realita
tea obiectivă însuși raportul obiect-subi
ect este obiectiv).

Se poate constata totodată că autoarea 
pledează pentru o obiectivitate pe care 
aș numi-o construită : „subiectul — scrie 
Ana Katz — „situează" ca atare realita
tea naturală, realitatea socială, cultura
lă. ..“ în exterioritatea sa, încît realita
tea este „determinată de el (s.n.) ca o- 
biectivă". Iar in ce privește definirea ma
teriei, autoarea spune : „conceptul „mate
rie" desemnează realitatea ... obiectivă. 
astfelț? !) situată de subiectul concret 
(prin operații globale) relativ la subiec
tivitatea sa". încît, cum se poate observa, 
avem o definire a materialității prin o- 
biectivitate și a obiectivității prin ma

Adrian PODOLEANU : „ Peisaj"

terialitate, fapt ce închide problema. Și 
încă un aspect: iarăși nu văd care este 
sporul de cunoaștere în această nouă de
finiție dată materiei (ca definiție, cum ni 
se spune, „pozitivă") în măsura în care 
vine să „corecteze" clasica definiție a lui 
Lenin (definiție în care formula „inde
pendent de" ar fi „negativă"). în general, 
se știe că definiției date de Lenin, unii 
comentatori îi sesizează faptul că are un 
accent gnoseologic, cînd ar trebui să fie 
în perspectivă ontologică dar dacă au
toarea s-a pronunțat cumva în acest sens 
nu văd încă realizată efectiv schimbarea 
de perspectivă.

Și acum o constatare de principiu. Ana 
Katz a considerat întreaga dezbatere de 
definire a conceptelor drept „preliminarii 
în vederea construirii onotologiei științi
fice moderne, în spirit dialectic materia
list". propunîndu-și ca finalul cărții să 
constituie schițarea unei atari ontologii. 
Ultimul capitol intitulat Existența — 
proces cu determinații probabilistice se 
ocupă totuși de o serie de probleme pri
vind modul cum se comportă diverse 
stări de ordine ale existenței. Ontologia 
însă, cum autoarea însăși a admis, coor- 
donînd răspunsurile științei) și ale ei pro
prii, am adăuga) la întrebarea cum este 
existența ?, are de dat un răspuns inte
rogativ (cel fundamental) la întrebarea 
ce este existența ?, fapt ce impunea ca 
partea finală a lucrării să realizeze un 
salt efectiv de la explicațiile privind 
comportarea unor elemente ale existenței 
la imaginea unui efort teoretic privind 
întrebarea ce este existența ? Sfîrșind 
cartea, impresia este că problema aceas
ta rămîne ca enunț și, astfel, te gîndești 
la reîntîlnirea cu ea într-o viitoare lu
crare.

Revoluția de la
(urmare din pag. 1)

Pronunțîndu-se și militînd 
practic pentru ameliorarea con
diției sociale și de viață a ță
rănimii, generația de Ia 1848 a 
asociat-o cu celelalte reforme 
vizînd reînnoirea structurală a 
societății românești căreia tin
deau să-i confere un caracter 
modern și democratic. în viziunea 
revoluționarilor pașoptiști aceas
tă reînnoire consta în principal in 
desființarea privilegiilor feudale, 
în asigurarea unor drepturi și 
libertăți politice pentru toți ce
tățenii țării, în transformarea 
instituțiilor statului astfel ca a- 
cestea să se afle în acord cu 
principiile „potrivite cu veacul“.

Deși desfășurată regional, 
drept consecință a unei situații 
de fapt, revoluția de la 1848 din 
țările române învederează prin 
programele de bază ale revolu
ționarilor moldoveni, munteni și 
transilvăneni, caracterul unitar 
al problematicii sociale cu care 
era confruntată atunci națiunea 
română. Astfel, în Petițiunea 
Națională prezentată Adunării 
Naționale de Ia Blaj din Mai 
1848 erau formulate pe lingă 
cerința independenței națiunii 
române, asemenea revendicări 
ca: desființarea iobăgiei' iară

1848 si năzuințele ei sociale
, •>

nici o despăgubire, desființarea 
dijmelor, a breslelor și a privi
legiilor, asigurarea libertății 

personale, tribunale cu jurați, 
învățămînt românesc de toate 
gradele inclusiv o universitate 
românească, o nouă constituție 
întemeiată pe principiile drep
tății, libertății, egalității și fră
țietății.

In esență, revendicările socia
le înscrise de Comitetul revolu
ționar din Țara Românească, în 
programul de Ia Islaz din iunie 
1848 sînt aproape aceleași, dar 
formulate mai solemn. Se reven
dică susținerea de toți locuitorii 
țării a sarcinilor statului, liber
tatea absolută a tiparului, eman
ciparea și împroprietărirea ță
ranilor clăcași, dezrobirea țiga
nilor, învățămînt egal pentru 
ambele sexe, desființarea ran
gurilor fără funcții, desființarea 
bătăii și a pedepsei cu moartea.

Criticînd vechile rînduieli feu
dale, formulîndu-și ideile asupra 
societății și statului, gînditorii 
revoluționari de la ’48 au mani
festat preocupări și față de or
ganizarea viitoare a societății 
românești. Expresia cea mai 
concludentă a acestor preocu
pări o găsim în scrierile lui Ni- 
colae Bălcescu pentru care for
ma politică cea mai justă era 
republica democrată. El nu scă

pa nici un prilej pentru a a- 
firma capacitatea poporului de 
a se guverna fără exploatatori 
și jecmănitori, fără boieri și 
fără regi. „Să ne aducem toate 
aceste bine aminte, și ne vom 
încredința că poporul român 
este destul de matur și că poate 
prea bine trăi de sine și fără stă- 
pîn și a se bucura de toate 
drepturile cetățenești".

Revendicările înscrise în ma
nifestele și programele revolu
ției au conferit acesteia, așa 
cum s-a exprimat N. Bălcescu, 
un caracter democratic și so
cial. Datorită participării ma
selor orășenești și țărănești, 
revoluția de la 1848 a deschis 
calea și unor revendicări și i- 
dei menite să depășească ca
drele luptei burgheze. Astfel, 
minerii de la Baia Mare au pro
testat contra lipsirii lor de drep
turi politice, muncitorii de la 
Ocna Slănicului s-au adresat cu 
cerere că nu se mai mulțumesc 
cu salariul de pînă atunci; ti
nerii muncitori din Cluj au ce
rut libertatea muncii, limitarea 
timpului de lucru, stabilirea 
printr-o bună învoială a sala
riilor; ucenicii din București au 
cerut printr-o petiție către gu
vernul provizoriu să fie între
buințați numai Ia meșteșug, iar 

nu Ia slujbe străine meșteșu
gului, duminicile și în alte săr
bători mari să fie lăsați liberi 
cîteva ore, iar restul zilei să se 
hotărască pentru învățături po
trivite meseriei fiecăruia din u- 
cenici, ș.a.

Exprimînd aspirațiile către 
dreptatea socială ale lucrători
lor, cîțiva intelectuali, unii a- 
nonimi, au publicat în ziarele 
revoluționare ale timpului ar
ticole favorabile socialismului 
utopic, în care încercau să pre
zinte soluții pentru îmbunătăți
rea vieții oamenilor muncii. li
nul dintre intelectuali simpati- 
zanți ai socialismului utopic— 
Ion Ionescu de la Brad — în 
articolul său „Cauzele revolu
ției" publicat în ziarul „popolul 
suveran" din 2 august 1848, a- 
răta că revoluțiile sînt mijlocul 
prin care oamenii vor să scape 
de asuprire și ele mai sînt și 
durerile de naștere a libertății.

Gîndirea socială a generației 
de revoluționari de acum 125 
de ani au purtat, desigur, am
prenta limitelor pe care le ge
nera însuși stadiul dezvoltării 
țărilor române, poziția de clasă 
pe care se situau exponenții ei. 
Inscriindu-se însă, în datele lor 
esențiale, pe liniamentul cerin
țelor acute ale epocii, ideile so
ciale ale militanților pașoptiști 
au contribuit la dezvoltarea 
conștiinței de sine a poporului 
român, au întreținut aprinsă 
flacăra patosului revoluționar 
care a luminat secole de-a rîn-

dul calea luptei poporului nos
tru pentru o lume mai bună. 
Tocmai de aceea ideile revolu
ționare de la ’48 au intrat în 
tezaurul peren al gîndirii social- 
politice progresiste românești, 
reprezentînd unul dintre cele 
mai de seamă momente ale is
toriei sale.

Idealul social al revoluției de 
la 1848 așa cum apare atît din 
revendicările privind organiza
rea noii orînduiri burgheze, cît 
și din speranțele într-o societate 
lipsită de exploatare n-a fost 
realizat dintr-o dată. Nu numai 
pentru că revoluția a fost înă
bușită dar și pentru că premi
sele materiale și în primul rînd 
nivelul forțelor de producție al 
societății românești era încă scă
zut. Pe măsură ce acestea s-au 
dezvoltat, a apărut și s-a dez
voltat mișcarea muncitorească și 
cea socialistă care Și-au făcut 
un țel programatic din construi
rea societății fără exploatare, o- 
peră pe care au înfăptuit-o, iar 
acum o dezvoltă multilateral oa
menii muncii din țara noastră, 
sub conducerea partidului revo
luționar al clasei muncitoare

Căci, așa cum subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu, „a- 
nalizînd desfășurarea ulterioară 
a luptei revoluționare, putem 
înțelege ce mare importanță a 
avut crearea partidului clasei 
muncitoare cu 80 de ani în ur
mă, apoi a Partidului Comunist 
Român, care a condus lupta re
voluționară pentru socialism".



/
n viața spirituală a ome
nirii, poporul român s-a a- 
firmat prin personalități 
care au adus contribuții 

substanțiale culturii mondiale. 
In acest colț al Europei s-au 
ivit savanți și mari cărturari 
care de timpuriu au elaborat lu
crări valoroase cunoscute și a- 
preciate pretutindeni.

Din Moldova s-a ridicat, între 
atitea altele, familia Cantemireș- 
tilor, care a strălucit nu atît prin 
Const. Cantemir, ajuns printr-un 
concurs de împrejurări la tronul 
acestei țări, cît prin Dimitrie 
Cantemir, (1673—1723) fiul sau, 
învățat fără egal în epocă. Can- 
temireștii se trăgeau din Siliște- 
ni, ținutul Fălciului, dintr-o fa
milie de răzeși,, Const. Cantemir 
a ajuns domn al Moldovei la 
16S5, datorită virtuților lui mili
tare, dar cu sprijinul lui Șerban 
Cantacuzino, voievodul Țării Ro
mânești, ca și al marilor boieri, 
care se așteptau „a-l purta pe 
domn precum va fi voia lor". 
Despre el, cronicarul Ion Neculce 
scrie că „nu știa carte, ci nu
mai iscălitura învățase de o fă
cea". In schimb, ultima lui so
ție, Ana Bontăș, înrudită cu so- 

lui Gh. Duca-Vodă, Anasta
sia, dintr-o veche familie boie
rească, era destul de instruită. 
Const. Cantemir s-a îngrijit să 
dea și celor doi fii ai săi, Antioh 
și Dimitrie, o cultură aleasă.

Dimitrie Cantemir s-a născut 
la 26 octombrie 1673. De copil, 
a dovedit o fire foarte isteață 
și o mare dorință de a se cultiva. 
Destul de timpuriu el deveni 
o „partidă strălucită, în cît Șer
ban Cantacuzino și apoi soția 
lui, Marica, au stăruit pentru 
căsătoria fiicei lor Casandra cu 
Dimitrie, dar vîrsta tinerilor de 
15 și respectiv 7 ani, a împie
dicat atunci această alianță, ca
re se va realiza, totuși, ceva mai 
tîrziu. Și Const. Brâncoveanu, 
în 1691, ar fi vrut să ajungă la 
o asemenea încuscrire, dar fami
lia Cantemir a refuzat în modul 
cel mai politicos.

La 1688, Dimitrie, avînd abia 
15 ani, a trebuit să plece la 
Constantinopole, spre a înlocui, 
ca ostatec, pe fratele său, An
tioh. Aici, cel ce fusese, la Iași, 
elevul vestitului Ieremia Coca- 
vela, a început să se intereseze 
de aproape de cercurile cărtu
rărești și de învățații cu care se 
putea instrui. Intre timp în 1691, 
fiind la Iași, a cunoscut uciderea 
fără vină a celor doi frați Cos- 
tin: Velicico și marele cronicar 
Miron, ceea ce a constituit o 
mare greșeală a lui Const Can
temir, pentru care fiul său a în
cercat ulterior chiar o scuză. La 
1693, la moartea tatălui său, Di
mitrie, aflindu-se tot la Iași, fu- 

f sese ales domn, însă n-a domnit 
decit trei săptămîni (29 martie 
— 18 aprilie), nefiind confirmat 
de Poartă așa că s-a reîntors la 
Constantinopole. La mijloc a fost 
stăruința lui Const. Brâncoveanu, 
ca să fie numit domn în Mol
dova, Const. Duca, fiul lui Gh. 
Duca Vodă, pe care și l-a făcut 
ginere.

In 1695 cînd Antioh a devenit 
domn al Moldovei, Dimitrie a 
devenit „capuchehaia" fratelui 
său în tot timpul cît acesta a 
domnit. La 1699, Dimitrie s-a 
căsătorit cu Casandra, fiica lui 
Șerban Cantacuzino, aflată, cu 
mama ei, în refugiu la Brașov. 
Ei au plecat apoi la Constanti
nopole.

In capitala Turciei au locuit un 
timp într-un palat la Ortachiai, 
cumpărat de el însuși în 1692, 
„foarte elegant, împodobit cu 
grădini și apeducte". Curind însă 
a fost nevoit să-l restituie și a- 
tunci, în 1700, Dimitrie Cantemir 
și-a construit un alt palat, aproa
pe de țărmul Bosforului, pe un 
deal cu o priveliște minunată 
spre marele oraș și spre palatul 
sultanilor. Aici a început să-și 
adune manuscrise rare, cărți va
loroase, diverse acte orientale, 
portrete, chiar ale unor sultani, 
porțelanuri, faianțe, arme felu
rite și alte obiecte de mare preț, 
care-l interesau. Acesta era Bog- 
dan-Serai, în care erau găzduiți 
uneori și trimișii Moldovei, ve- 
niți vremelnic la Stambul.

Cit timp a stat în Capitala 
Turciei, D. Cantemir s-a ocupat 
de studii orientale, istorice și fi
losofice, luînd și lecții de muzi
că, devenind el însuși un valo
ros profesor, alcătuind chiar un 
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și prin studii proprii, D. Cante
mir și-a însușit vaste cunoștințe 
de filosofie, literatură, științe, 
arte, diverse, muzică, ajungînd 
să vorbească limbile greacă mo
dernă, turcă literară și popula
ră, italiană, arabă, persană, a- 
poi franceza, slava, greaca veche 
și latina, pe care le folosea foar
te bine. A continuat să studieze 
etica, logica, istoria, geografia 
și arhitectura, devenind un ma
re enciclopedist, un erudit care 
va scrie lucrări în diverse do
menii, continuînd să se foloseas
că de legăturile cu învățații e- 
pocii. A reușit, astfel, să cunoas
că bine civilizația orientală și 
aspecte din viața islamică, ca și 
civilizația greco-bizantină și la
tină, ca și a apusului, pe care 
a cunoscut-o prin diplomații și 
oamenii de cultură care veneau 
în Orient. In felul acesta, Can
temir și-a acumulat trei straturi 
de cultură umanistă: bizantină, 
musulmană-orientală și europea- 
nă-apuseană, toate de remarcat 
în operele lui. A folosit de ase
menea legăturile cu profesorii 
de la Academia greacă, unde se 
învăța filosofia și alte științe, 
care-l interesau în mod deose
bit. A studiat cu celebrul profe
sor Sevastos Kymenites, cu loan 
Cariofil, cunoscut filosof și teo
log, cu Ilie Miniat, adine cunos
cător al scolasticei, apoi cu Dio- 
nisie Muselim, ajuns patriarh, 
foarte bun predicator, și cu Al. 
Mavrocordat, care preda și des
pre circulația sîngelui, amîndoi 
profesori de filosofie, teologie și 
fizică, cu Hrisant Nottara geo
graf, Antonie și Spandoni, filo
sofi peripateticieni, Andrei Li- 
kinios, care cunoștea bine filo
sofia și medicina și a fost „prim 
medic" și la Iași la Curtea dom
nească, în vremea lui D. Can
temir, și cu mulți alți învățați. 
Dar D. Cantemir a fost în rela
ții apropiate și cu unii învățați 
și demnitari turci, mai ales cu 
cei mai erudiți interpreți ai Co
ranului, cum a fost Nefioghlu 
„cel mai învățat om între turci", 
care cunoștea limbile arabă și 
latină și multe ramuri ale știin
ței, apoi cu poetul și muzicianul 
Rami Mehmed pașa, reis Effen
di ; cu Essaad Effendi, filosof, 
matematician și astronom, tradu
cătorul lui Aristotel în limba 
turcă. De asemenea, cu Leuni 
Celebi, pictorul curții imperiale. 
Datorită acestor relații, D. Can
temir a putut face cercetări în 
biblioteci, și în arhivele Patriar
hiei ecumenice, și chiar în bibli
oteca sultanului, inaccesibilă 
creștinilor, putînd cerceta ma
nuscrise și cronici turcești, in- 
struindu-se mereu și devenind 
un mare învățat al timpului său, 
un savant de valoare europeană 
și primul mare orientalist.

Prin această vastă cultură, for
mată din surse atît de bogate, 
Dimitrie Cantemir a devenit un 
adevărat continuator al Renaș
terii apusene, afirmînd prin lu
crările lui un umanism româ
nesc, eliberat de idealismul cle
rical, înclinînd spre laicizarea e- 
tică a umanismului antic greco- 
latin, (N. Iorga).

Dar în afară de relațiile, cu 
oamenii de știință, D. Cantemir 
a avut legături amicale și cu 
înalți demnitari turci și creștini, 
orientîndu-se în politică și ad
ministrație. Astfel, despre Cer- 
kez Mehmed aga, spune că „era 
un intim prieten al lui". Has- 
nedar Ibrahim pașa, mare în
vățat și om politic care a ocu
pat demnități mari în împără
ție, fiind și ambasador în impe
riul habsburgic și guvernator la 
Belgrad, căruia marele vizir îi 
comunica cele mai secrete hotă- 
rîri ale statului, venea deseori 
în casa lui D. Cantemir, cinstind, 
în secret, un pahar cu vin bun, 
descoperindu-și „înaintea mea 
toată inima lui", cum scrie au
torul in Istoria imperiului oto
man. Daltaban Mustafa Pașa, 
fost aga ienicerilor, seraschier 
de Babadag și mare vizir și be- 
glerbei de Anatolia, a fost bun 
prieten cu Const. Cantemir „și 
cu fiii săi". Daud Ismail aga, 
capuchehaia hanului Devlet Ghi- 
rai la Poartă și om de casă a 
sultanului, mergea la D. Cante
mir și bea și el vin cu plăcere 
destăinuindu-i „toate tainele 
împărăției". Acesta a stăruit 
pentru ca, la 14 noiembrie 1710 
D. Cantemir să fie numit domn 
al Moldovei.

ECHITATEA SOCIALĂ
(urmare din pag. 1)

Toate mișcările revoluționare din istorie și-au înscris pe 
steaguri lozinca egalității, echității sociale. Toate ideologiile 
revoluționare au proclamat idealul echității sociale (chiar 
dacă nu i-au dat această expresie verbală).

Mișcările revoluționare ale trecutului au realizat unii 
pași în direcția echității sociale. Se știe că, în urma revolu
țiilor burgheze, a trecerii de la feudalism la capitalism, a 
fost în linii mari înlăturat sistemul inegalității politice și ju
ridice formale a cetățenilor ; a rămas însă, și sub anumite 
aspecte s-a adîncit, inegalitatea socială ca atare, în primul 
rînd sub aspectul său fundamental, economic.

Cugetarea marxistă, continuînd tradiția gîndirii social- 
politice și etice progresiste, cultivă idealul multimilenar al 
echității sociale, dîndu-i un conținut nou și mai adînc. Idea
lul comunist al echității sociale este mai profund și totodată 
mai consecvent decît expresiile anterioare ale acestuia, căci 
fixează drept scop al restructurării revoluționare a societății 
realizarea echității sociale depline, edificarea unor condiții 
sociale egal optimizate pentru toți membrii societății.

Ceea ce este mai presus de toate caracteristic pentru 
cugetarea marxistă și pentru mișcarea comunistă, este efor
tul îmbinării organice a elaborării teoretice a idealului cu 
organizarea acțiunii pentru fundamentarea realizării sale 
pe planul practicii sociale.

în efervescența ideologică a ultimilor ani din România 
socialistă, problemele echității sociale se bucură de o deo
sebită atenție. Programul de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat de Partidul Comunist Ro
mân, implică realizarea tot mai deplină a echității sociale. 
Specifică este abordarea complexă a problemei, concomitent 
sub toate aspectele sale majore. Am în vedere mai întîi adîn- 
cirea procesului de omogenizare treptată a societății socia
liste ; în al doilea rînd, promovarea instituțională, politică 
și juridică a echității sociale ; în sfîrșit, conștientizarea in
sistentă — pe planul și cu mijloacele activității teoretice, 
ideologice, educative — a valorii umane a acestui ideal și a 
necesității de a se urmări realizarea și respectarea lui.

Procesul de omogenizare socială a societății socialiste 
exprimă tendința de bază a evoluției structurii clasiale a 
societății noastre. Transformările socialiste au inclus, precum 
bine se știe, desființarea claselor exploatatoare și cu aceasta 
a celor mai mari nedreptăți, inechități sociale. Dar societa
tea socialistă se mai împarte astăzi în grupuri sociale mari 
cu poziții întrucîtva deosebite în structura de ansamblu a 
societății, cu condiții de viață sub unele aspecte diferite. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea în această problemă : 
„Desigur victoria socialismului, exproprierea expropriatorilor 
și instaurarea proprietății socialiste au schimbat baza vieții 
materiale, au înlăturat inegalitatea economică și politică de 
clasă, au creat temelia dreptății sociale. Prin aceasta nu am 
soluționat, însă, ansamblul problemelor sociale pe care le 
implică înfăptuirea plenară a principiilor socialismului și co
munismului. De aceea se impune să acționăm în continuare 
pentru perfecționarea organizării societății, a raporturilor 
socialiste de producție și a relațiilor dintre oameni, să apli
căm cu consecvență, în toate domeniile vieții sociale, princi
piile echității sociale11. Programul construcției economice, de 
transformare a României într-o țară economicește dezvoltată, 
este destinat a fundamenta transformările sociale implicate 
în procesul de omogenizare socială, de apropiere treptată a 
condițiilor de muncă, a gradului de civilizație în condițiile 
vieții, a tuturor grupurilor structurale ale societății noastre. 
Ridicarea nivelului de calificare profesională și de cultură 
generală a tuturor oamenilor muncii, urbanizarea intensivă 
— inclusiv urbanizarea satului și deci reducerea deosebirilor 
între condițiile de viață de la sat și cele de la oraș, — iată 
numai unele aspecte ale căilor concrete pe care avansează pro ■ 
cesul de omogenizare a societății. Fenomenul intensei mo
bilități sociale, al dezvoltării clasei muncitoare, al intelec- 
tualizării treptate a tuturor domeniilor activității sociale, ăl 
profesionalizării muncii în agricultură — toate acestea acțio
nează în aceeași direcție.

tratat de muzică turcească (1703 
— 1704). El a cunoscut bine fol
clorul muzical turcesc, avînd elevi 
cărora le-a predat teoria și prac
tica muzicii turcești. La cererea 
elevilor săi a scris, in limba tur
că, Tratatul de muzică, dedicat 
sultanului Ahmet III, inovînd 
note muzicale pentru intonarea 
cîntecelor turcești, pentru voce 
și diverse instrumente muzicale, 
fiind considerat ca un mare com
pozitor de muzică clasică turcă. 
Turcii îl considerau ca un ade
vărat geniu artistic și la Stambul 
nimeni nu cîntă mai bine din 
tambură ca el, fiind invitat de 
demnitarii turci la festivități și 
petreceri.

Cum se știe, la Iași, viitorul 
domn luase lecții de greacă și la
tină, precum și de filosofie, re
torică, logică, istoria literaturii 
și chiar de fizică, cu Ieremia 
Cacavela, învățatul grec originar 
din insula Creta, pe care Const. 
Cantemir l-a adus din Țara Ro
mânească spre a fi preceptorul 
fiilor săi : Dimitrie Cantemir a 
depășit însă orizonturile deschi
se de acest dascăl, afirmînd 
principii înaintat umaniste. La 
Stambul s-a dovedit avid de a 
învăța și a cunoaște chestiuni 
publice și private, și avea aici 
dese întîlniri cu ambasadori stră
ini, îndeosebi Châteauneuf, am
basadorul Franței de la 1689 pînă 
la 1699, cu urmașul său Fericol, 
care alături și cu alți intelectu
ali care au contribuit la afirma
rea culturii apusene în Bizanțul 
oriental. Relații strînse a între 
ținut și cu Colyer, ambasadorul 
Olandei, cu Piotr Andreevici 
Tolstoi, trimisul Rusiei, precum 
și cu Toma Cantacuzino, tri
misul lui Const. Brâncoveanu, 
cu care se gîndea la eliberarea 
Țărilor române de sub jugul o- 
toman. Prin relațiile cu cercuri
le literare și diplomatice Can
temir căuta să se instruiască 
stăruind să fie la curent cu cul
tura apuseană. Prințul din Mol
dova făcea o impresie deosebită 
diplomaților străini. Devenind 
foarte activ în domeniul autoin
struirii, a studiat și arta mili
tară fiind martor ocular la bă
tălia de la Zenta (1697), în care 
turcii au fost învinși. A luat, de 
asemenea, lecții cu cei mai în
semnați profesori care funcțio
nau la Constantinopole, în deo
sebi cu cei de la Academia gre
cească a Patriarhiei, instituție 
care reprezenta vechea cultură 
greco-latină și bizantină, intere- 
sîndu-se și de noile aspecte li
terare și științifice ale școlii de 
la Padova. Astfel a învățat „ele
mentele filosofiei" cu vestitul 
grămătic lacomi iar cu Meletie 
de Arta a învățat literatura u- 
niversală. S-a instruit în doctri
na cugetătorului olandez Ioannis 
Baptistae van Helmont, fizician 
și filozof, precum și în filosofia 
presocraticilor, mai ales a lui 
Thales din Milet. Atunci a în
vățat limba latină. Limba turcă 
a studiat-o cu învățatul Saadi 
Effendi. Prin acești profesori ca

Omogenizarea societății înseamnă avansarea pe calea 
spre deplina egalitate socială, adică spre crearea condițiilor 
egale pentru toți membrii societății de a-și valorifica pe de
plin capacitățile, de a-și dezvolta și afirma individualitatea. 
Poate că nu este inutil să adăugăm că teoria marxisță și idea
lul de echitate pe care-l dorim realizat au în vedere egalita
tea socială a unor oameni, care, ca indivizi, sînt și rămîn 
inegali în ce privește nevoile și capacitățile lor. Egalitatea 
socială deplină, absența deosebirilor dintre clase și straturi, 
are sens tocmai ca temelie a unei mai accentuate diferen
țieri a oamenilor în calitatea lor de indivizi, persoane și 
personalități.

Alături de și pe temelia acestor transformări structu
rale, perfecționarea sistemului social-politic socialist contri
buie de asemenea, în mod esențial, la traducerea în viață a 
cerințelor echității sociale. Adîncirea democrației socialiste, 
instituționalizarea în noi și noi forme a participării oame
nilor muncii la conducerea treburilor publice, întărirea 
sistemului juridic socialist și apărarea cu strictețe a legali
tății socialiste, impunînd respectarea intereselor statului și 
a drepturilor cetățenilor deopotrivă, constituie tot atîtea 
aspecte ale traducerii în viață, pe planul practicii sociale, a 
cerințelor echității sociale.

în sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, activitatea politico- 
ideologică desfășurată de partid constituie o contribuție și 
totodată o condiție sine qua non a realizării în viața noastră 
socială a idealului comunist de echitate. Această activitate 
vizează înrădăcinarea adîncă în mintea tuturor membrilor 
societății socialiste, a conștiinței faptului că respectul față 
de interesele obștești este condiția servirii intereselor tutu
rora, că îndreptățirea morală de a te bucura de avantajele 
progresului societății o ai numai în măsura în care însuți 
contribui la acest progres, că e inechitabil a pretinde totul 
de la societate și a nu-i da întreaga măsură a capacităților 
tale.

în fond există o inseparabilă legătură dialectică între 
cele trei aspecte pe care le-am menționat: procesul omoge
nizării sociale și depășirea inegalităților reale, precum și 
măsurile politico-juridice de garantare a echității sociale 
conferă activității educative forța de convingere inegalabilă 
a argumentului practicii sociale ; totodată, dezvoltarea con
științei socialiste o oamenilor muncii asigură acestor măsuri 

practică scontată.



MAKOMBO BAMBOTE:

Torle
Makombo Bambote (născut în 1932 în Republica Afri

ca Centrală) este una din prezențele cele mai active ale 
țării sale. Ziarist, diplomat, profesor, el este totodată co
laborator al unor reviste și agenții internaționale (Reuter, 
ORTF etc.). Are o bogată carieră literară : poezie, teatru, 
proză etc., din care reținem volumele : Poesie et histoire 
(1950), Chant funebre pour un heros d’Afrique, Deux oi- 
seaux de l’Ubangui, Journal d’un paysan de l:Afrique cen
trale etc.

Torid îl privi pe țăranul care 
se trudea în soare, zîmbi și plecă. 
Gbasaragba Călugărița semănă 
plantă boabe și răsaduri, apoi 
Gbasaragba, care era foarte cu
rat, privi viitoarea sa recoltă : pă- 
mîntul străluci ca palma unei 
mîini.

Atunci Gbasaragba se retrase 
într-un colț al plantației, pri
vind-o cum se coace. Curînd, boa
bele galbene se făcură mari cît... 
ochii. Cît despre pepeni... ce 
mai, doi boa încolăciți păreau pe 
lîngă ei o glumă! în sfîrșit, gus
tul : zahăr curat.

Pămîntul nu mai dă roade atît 
de frumoase.

De unde veneai oare, Torid ? 
Te-ai întors după ce ți-ai termi
nat treaba. Ai văzut lucrurile as
tea minunate și gîndindu-te la 
mesele grozave pe care ai să le 
iei, te ciupeai, erai cît pe ce să 
mori de plăcere.

— Tata mi-a spus înainte de a 
muri, gîndi Torle cu voce tare : 
„dacă într-o zi vei întîlni o plan
tație frumoasă de cereale și de 
pepeni, să știi că eu ți-am lăsat-o“.

Ai ! Mmm ! Torle rupse un spic, 
cel mai mare și începu să-1 cu
rețe.

Gbasaragba țîșni din colțul său, 
stăpînul Gbasaragba. începu să-1 
spintece pe Torid cu ghearele. 
Ghiare ? puțin spus ! lungi ca niș
te degete. Sîngele lui Torid se 
scurgea pe pămînt, îl îneca :

— Vai ! Vai ! plîngea Torid.
Dar Gbasaragba continua să-1 

sfîșie pînă ce-1 lăsă nemișcat.
Tîrziu, Torid deschise ochii, se 

pipăi :
— încă mai trăiesc ! constată 

el.
Torle își pansă rănile, se ara- 

njă gemînd, apoi făcu o vizită la 
Yongoro go antilopa.

Văzîndu-1 pe Torle, Yongoro go 
strigă :

— Ce-ai pățit, vere Torle ? Ești 
sfîșiat rău de tot, ce-i cu pansa
mentele astea ?

— Nu-mi vorbi despre asta, 
răspunse Torld.Am avut un ac
cident. Nu-i nimic, recolta mă aș
teaptă.

— îndată, răspunse repede Yon
goro go antilopa ; o clipă, vere, 
cît să-nchid ușa ...

— Ve... ve... vere, murmură 
Torle. Imbecilule.

Plecă primul, cuYongoro go 
după el. Ajuns aproape de plan
tația lui Gbasaragba, Torle se 
scuză, pentru niște nevoi urgente.

— Vin îndată, verișoară, spuse 
el.

Yongoro go își lungi gîtul, cu
lese un spic. Deja Gbasaragba era 
peste ea, cu cleștii afară, în timp 
ce Torle, care tocmai ieșise dintre 
ierburi, striga :

— Vere ! Vere Gbasaragba! 
Omoar-o ! ... Omoar-o odată ! E 
așa de bună !... Așa de bună, 
Yongoro go ! Dă-mi și mie o 
pulpă și măruntaiele.

Gbasaragba o ciopîrțea de sus 
în jos, de jos în sus. Sîngele 
curgea șiroaie. Torid dansa în ju
rul victimei strigînd :

— E foarte bună ! Tare-i bună 
antilopa, vere ! Omoar-o !

Gbasaragba se desprinsese, își 
șterse cleștii și îi băgă sub braț. 
Yongoro go se prăbuși. Torid se 
repezi la pradă, care era așa de 
bună.

Torid mîncă, o mîncă pe Yon
goro go de la A la Z. Gbasaragba 
care nu trăia decît din roadele 
pămîntului, părăsise corpul anti
lopei.

— M-am scîrbit de carnea de 
Yongoro go, își spuse Torid. Acum 
îmi trebuie carnea lui Zin. Sînt 
făcut pentru a mîncă pantere, 
carne rară, greu de omorît. Nu-s 
făcut doar ca să beau urina lui 
Yongoro go ! Nu-i așa !

Astfel își vorbi și își răspunse 
Torid.

Pleacă la Zin. Zin avea casa 
lui, o gaură enormă sub cel mai 
mare copac. Zin vînase toată 
noaptea. Cum soarele își arunca 
ultimele raze (s-ar fi spus că-i 
ora patru) Zin se întinse în fața 
ușii. Moțăia. Urechile sale scurte 
erau adevărate „termometre" 
pentru a măsura zgomotele pă
durii. Torle o pîndea pe Zin și 
nu îndrăznea să se miște.

Deodată, Zin căscă, scoase o 
labă, se întinse cît era de lungă.

— Ai ! Ai ! făcu Torid, parc-ar 
avea cuțite-n gură, ghiarele par- 
că-s brice, și coada asta lungă, e 
de-ajuns să te lingă o singură 
dată ca să rîzi toată viața.

Zin începu să-și lingă preocu
pată pielea, care devenea strălu 
citoare.

— Ai ! Cum să fac, se întrebă 
Torid, să vorbesc cu verișoara 
mea ? Are o carne excelentă... 
mai ceva ca Yongoro go. Nu mai 
străluci așa, piele frumoasă ce 
ești, se plînse Torle. înainte de a 
muri, tata mi-a spus : „Fiule, dacă 
ai să guști într-o zi fie și numai 
un tendon dintr-o labă a verișoa- 
rei tale, pe dumnezeul meu, n-o 
să-ți mai placă nimic altceva de
cît carne de Zin“.

Torle tatăl adăugase ceea ce 
Torid fiul nu mai ascultase : „Și 

o vei vîna pe Zin pînă ce o să te 
înhațe".

Terminîndu-și toaleta, cu ochii 
„ngaa" ca niște licurici mari 
noaptea, Zin privea, se pregătea 
să plece.

— Unde ? se întrebă fără voie 
Torle, Ah ! un animal pe care l-a 
favorizat natura și care trăiește 
cu carne.

Torle începu să alerge strigînd:
— Verișoară, verișoară ! Unde 

erai ? ... Te-am căutat peste tot, 
dar degeaba.

— Unde să mă găsești dacă nu 
aici ? se miră Zin. Noaptea, dau 
o raită și mă întorc aici.

Torle tremură, fu scuturat 
pînă-n măruntaie de acest „dau 
o raită11, dar se grăbi să spună :

— Mă așteaptă recolta, veri
șoară. Vino să mă ajuți pînă nu 
se strică.

— îndată, Torle, răspunse Zin.
— Dar nu închizi ușa ? se miră 

Torle.
— Cine-o să intre aici ? răspun

se Zin printr-o întrebare.
— Un șarpe, un... boa, de e- 

xemplu.
Zin spuse simplu :
— Simțindu-mă că vin, ar ple

ca.
— Da, gîndi Torid tremurînd 

încă și regretînd că s-a băgat în
tr-o asemenea treabă, Zin miroa
se de la o poștă, Zin miroase a 
sugrumător.

Torle simțea o adevărată groa
ză în spate. Zin mergea după 
Torle, cu nasul pe urmele sale, 
ca și cum pe Torid îl căuta.

Ajuns lîngă plantația lui Gba
saragba, Torle spuse :

— Am ajuns, verișoară Zin. în
cepe treaba. Privește ce coapte 
sînt spicele. Mă duc pînă acolo 
și mă întorc repede, 
Torle intră în tufișuri, se ridică 
pe vîrful picioarelor ca să vadă 
ceea ce n-a întîrziat să se întîm- 
ple.

Zin rupse un spic. Gbasaragba 
țișni din colțul său, stăpînul Gba
saragba, cu bricele gata pregătite. 
Se repezi dintr-odată, dar n-o ni
meri pe Zin. Zin înțelese.

Făcu un salt, cel mai mare pe 
care l-a făcut vreodată. Torid a- 
bia evită pieptul puternic al ve
ri șoarei sale Zin.

Iată-i plecați unul pe urmele 
celuilalt.

— Mama ! mama ! plîngea Tor
le.

Crengi rupte, ierburi smulse, 
urzici, nimic nu mai conta pen
tru Torle.

Torle se azvîrlea pe sub crengi 
și rădăcini, Zin sărea deasupra.

Torle fugea spre vizuina sa.
Zin mîrîi repezindu-și laba stin

gă, cea mai sigură. Torid făcu un 
salt în aer. Zin lovi în gol.

— Mama ! mama ! plîngea Tor
le, în timp ce Zin pregătea o nouă 
lovitură, care-1 va doborî cu sigu
ranță pe Torle.

Torle se azvîrli cu capul înainte 
în gaura sa. Gîfîi, respiră în sfîr
șit. Se odihni multă vreme, sim
ți că frica îl părăsește treptat.

— Ah ! exclamă el plin de ciu
dă. Ce-am mai scăpat... azi !...

Torle pocni din degete și-și 
mîngîie bărbia, gînditor :

— Dacă Gbasaragba o omora 
pe Zin, aveam carne. Dacă Zin îl 
omora pe Gbasaragba, cîștigam o 
plantație fără să vărs nici o pi
cătură de sudoare. Torle, ferește- 
te acum de verișoara ta Zin —

Din ziua aceea, oricît de depar
te o vedea Torid pe Zin, verișoa
ra sa, se ascundea repede în vizu
ină. Tot din ziua aceea, ca să fure 
pe plantațiile lui Gbasaragba, 
Torid deschide bine ochii și Gba
saragba rămîne să-1 aștepte în
tr-un colț al ogorului.

Traducere de 
C. PAVEL

lirică sovietică

ANDREI VOZNESENSKI

O z a
(fragment)

Dar poate sîntem, totuși, firi prea sentimentale ?
Ni se vor smulge sufletele ca niște

amigdale ?

Cum rîul la baraje de păstrăvi e pustiu
Pieri-va și troheul, flautistul argintiu ?

S-a demodat iubirea — patriarhal cămin ? 
Amin ?

Atunci de ce — scorbutici spre ierbile rîvnite — 
Ne cheamă poezia în șiruri nesfîrșite
Spre Lujniki, în inimi iscînd stelar ecou ?__
Roboții, 

roboții 
roboții

Mă bruiază din nou.

Vin hoarde de-automate 
cu fise înarmate 
la alte automate 
să bea suc de tomate.

n-avem cînd să gîndim, n-avem cînd, 
la birou — ca vagonetele 
circulăm între bruto și neto — 
n-avem cînd să fim vii, n-avem cînd.

îmi povestea poetul, bun amic 
cum l-a călcat mai ieri o cameristă .. • 
Dimineața i se plînse tristă 
că o noapte nu și-au spus nimic.

Ingerașule, ce vei fi vrînd
în candoarea ta provincială ?
Cîntece, povești, pălăvrăgeală ?
N-avem cînd, n-avem cînd, n-avem cînd !

Ce se zbate-acolo-n piept, ca-n funii 
partizana la vrăjmaș captivă ?
Inimă, șoma-vom de-opotrivă : 
a-nceput robotizarea lumii !

Oroare !
Naște-mă, mamă, îndărăt !

îndărăt — la izvoare se întoarseră fluviile.
îndărăt — o porniră în marche-arriere motocicletele 

de la finiș spre start.
Baobabii se topeau văzînd cu ochii redevenind puieți 

pirpirii — îndărăt !
Glontele, zburînd din inima lui Maiakovski prin 

spărtura arsă din cămașă dispăru în 
țeava mauserului 4-03986, iar acesta 
ca un melc în găoace se strecură în 
sertarul biroului...

Tatăl tău, istoricul, vorbește de vîrsta inversă 
a umanității, curgînd de la bătrînețe 
spre tinerețe.

Evul Mediu, bunăoară. Bătrînețea- Zidurile
zbîrcite 

ale inchiziției
Apoi Renașterea — vara tîrzie a omenirii. Ca o 

femeie 
frumoasă, atotștiutoare, chefuind între 
fructe și trupuri coapte.

Nu mai stăruim asupra nădejdilor, trădătorilor, 
aventurilor din secolul XVIII și nici asupra 
meditativei gestații din veacul XIX.

începutul secolului XX — nebunescul ritm al 
revoluției ! 

Comandanți de armată la 18 ani.
„Noi — prima iubire-a pămîntului...“ 

„Mă gîndesc la viitor, adaugă el, împlinitorul 
visurilor.

Tehnica, în mîini bune, e blîndă. Să ne
temem

de tehnică ? Să ne-ntoarcem îndărăt, în 
peșteri • ..“

E cărunt istoricul și rumen. Copii îi surîd și clinii.
în românește de 'Ion COVACI)

J



CRITICA 
IDEILOR LITERARE

(continuare din pag. 5) 

mare senior al spiritului", superior fără aroganță, decisiv, 
fără ostentație, „politicos fără afectare". Această tradiție 
s-ar cere neapărat reînviată sau instaurată și in unele ese
uri românești moderne, pline de afectări ostentativ eseis
tice, cu aerul de a spune la tot pasul: „Ce ținută eseis
tică am“, „Ce fin, inteligent eseu scriu" etc., etc." (p. 617). 
Proza modern-eseistică ar fi după Adrian Marino doar 
„acea proză în care problema însăși devine temă, erou, 
obiect de „roman". Ideea se desfășoară, se gîndește pe 
sine fiind totodată reflectată în conștiințe". Nu sîntem 
însă de acord — și realitatea îl contrazice pe Adrian Ma
rino ! — cu afirmația (ostentativă, exclusivistă) că „De
ocamdată, cel puțin, singura proză eseistică autentică ro
mânească de acest gen este Zacharias Lichter de Matei 
Călinescu, printre foarte puținii eseiști reali ai ultimei 
generații" (p. 618). Să-i reamintim însă lui Adrian Mari
no că proză eseistică modernă, de bună calitate, cu priză 
serioasă la public, creează Alexandru Ivasiuc, Mircea Ho- 
ria Simionescu, Dana Dumitriu, Mircea Ciobanu ș.a.

Fantasticul este un concept care se bucură astăzi de o 
întinsa audiență critică. Adrian Marino îi face o radiografie 
aproape completă, cu subtile disocieri: fantezie-imaginație, 
iantezie-construcție imaginară delimitînd „Modul de func
ționare al fanteziei (care) dă bune indicații despre struc- 

-^tra estetică a fantasticului și, mai ales, despre spiritul 
său creator, miezul întregii probleme (...). In realitate, fan
teziei, singura care-l produce, legitimează și impune ca 
produs estetic specific". Alte cîteva definiții care merită 
să fie semnalate : „Problema fantasticului coincide de fapt 
cu începuturile reflexiei literare (...). Orice literatură*  
care scapă categoriei adevărului sau falsului obiectiv, de? 
vine prin definiție fantastică. Fantasticul are, cu alte cu
vinte, un caracter strict funcțional : orice raport fantastic 
distruge un echilibru preexistent, o stare anterioară de 
armonie ori stabilitate, înlocuită printr-un nou echilibru 
ce i se substituie și care deschide posibilitatea unei noi 
rupturi. Fantasticul devine echivalentul unei adevărate 
crize a ideii de cauzalitate și legitate, ale unei subver
siuni integrale a normelor realității. O lume arbitrară ia 
locul celei comune și rezultatul produce senzație, urmată 
de panică (...) Turnul Babei este simbolul orașului fan
tastic, visul dement și totuși perfect riguros al utopiei ci
tadine (...) Literatura fantastică sfîrșește prin a converti 
la regimul său însăși viața. De unde concluzia, aparent 
paradoxală, că nu fantasticul imită, chiar deformat, rea
litatea, ci realitatea se mulează și imită fantasticul vizio
nar, situație întru totul specifică artei. Fantasticul con
stituie o posibilitate permanentă de scandal rațional, o 
invazie a imposibilului sau imprevizibilului în domeniul 
explicațiiilor cauzale. Pe scurt : o sfidare totală a siste
mului comun de funcționare și motivare a universului". 
Intrerupem șirul definițiiilor despre fantastic fiindcă me
moria noastră păstrează și alte definiții, paradoxal, a- 
proape identice cu ale lui Adrian Marino aparținind lui 
Nicolae Manolescu dintr-un articol apărut în revista Lu
ceafărul din 17 noiembrie 1970, p. 1, text (curios!) neva
lorificat și nesemnalat in aparatul critic de autorul Dic
ționarului. Să nu fi cunoscut oare Adrian Marino această 
valoroasă contribuție ? Plecînd de la cunoscuta și mult 
discutata Introducere în literatura fantastică a lui Tzve- 
tan Todorov, Nicolae Manolescu reușește să schițeze foar
te sintetic cîteva adevăruri fundamentale.

Macedonskianul Adrian Marino ne-a dat prin acest 
Dicționar o superbă lecție de critică a ideilor literare, ca 
„modele" și ca expresie a maturizării literaturii; ne-a 
deschis inepuizabile teme pentru viitoarele studii sau poate 
chiar viitoarele. .. dicționare! Lucrarea lui Adrian Mari
no e și un discurs polemic lucid, o exemplară competiție 
dusă împotriva improvizațiilor, a spiritului îngust didac
tic. Este, fără îndoială, și o strălucită biruință a călines- 
cianismului și a spiritului critic creator în spațiul și timpul 
românesc actual. Carte impunătoare de învățătură, Dicțio
narul de idei literare este o gramatică a literaturii clasice 
și moderne pe care o învățăm — fie că recunoaștem, fie că 
n-o recunoaștem — cu plăcere, delectîndu-ne în aceeași 
măsură, ca și un veritabil roman de idei.

rian PODOLEANU : „Peisaj dalmat"

(continuare din pag. 8)

Dintr-o dată am avut in fațăi 
imaginea aceea nocturnă care 
m-a chinuit mereu de atunci. 
Bluza albă de dantelă, mijlocul! 
suplu și părul greu de culoarea 
singelui închegat căzindu-i în 
bucle lejere pină aproape de 
mijloc. Palmele lui îi marcau 
mijlocul și dansau atît de încet, 
incit păreau nemișcați. Ii ve
deam numai fața. Ochii, mai a- 
les ochii. Parcă era hipnotizat. O 
privea necontenit și chipul lui 
trăda bucurie, spaimă, neputin
ță, durere. Nu-l cunoșteam. Ce 
va s-a revoltat în mine. Această 
senzație m-a făcut să acționez 
în numeroase alte împrejurări 
aproape inconștient de fiecare 
dată cu rezultate care de ca
re mai ciudate. A rostit 
cîteva cuvinte abia mișcin- 
du-și buzele. Țin minte ca 
știu ce anume i-a spus. Am ce
rut un pahar de șampanie. Răs
pundeam în doi peri la întrebă
rile unui ziarist și vivacitatea 
mea, cită mai era, s-a redus 
brusc, la zero, cînd au început 
din nou să danseze. Palmele lui, 
care-i marcau mijlocul, le sim
țeam parcă pe obrajii mei în 
rafale succesive. Suportam din 
ce în ce mai greu condiția de 
vedetă a acelei seri. Eram trei 
studenți laureați ai sesiunii ști 
ințifice pe țară. Petrecerea era 
dată în cinstea noastră dar cei
lalți doi plecaseră cu primul 
tren spre o stațiune de munte. 
Nu reușisem să cunosc decit 
cîțiva studenți din celelalte 
centre universitare așa incit mă 
simțeam destul de stingheră 
printre invitați. La un moment 
dat, un băiat de la teatru, ple
tos, cu o mutră inexpresivă și 
cu ochii împăienjeniți de bău
tură a strigat nefiresc de tare 
că la următorul dans fetele tre
buie să-i invite pe băieți. M-am 
ridicat și m-am îndreptat cu 
pași țepeni spre perechea din 
colțul opus. Cred că arătam jal
nic. A ridicat puțin sprîncenele 
a mirare, a vrut să spună ceva 
fetei care s-a întors spre mine 
și m-a privit lung. Avea ochii 
negri foarte frumoși dar obrazul 
îi era veșted și buzele rujate îi 
dădeau un aer vulgar. O, fireș
te, firește, a spus ea, de fapt 
e o greșeală a ta că încă n-ai 
dansat cu sărbătorita. Și acum 
de cîte ori se întimplă să ascult 
tangoul acela mi se aduna tot 
sîngele în inimă. S-a interesat 
politicos de subiectul lucrării 

mele care obținuse premiu, m-a 
întrebat din ce oraș sînt, am a- 
flat că el e chiar din capitală, 
am mai schimbat cîteva cuvinte 
și dansul s-a sfîrșit. L-am urmă
rit eu privirea. Se îndrepta, gră
bit, aproape alerga spre cea
laltă parte a sălii. Dar flacăra 
mocnită a coamei grele de cu
loarea singelui închegat dispă
ruse ca să nu mai apară toată 
noaptea. l-am surprins de cîte
va ori privirea fixîndu-mă cu 
ură apoi cu o nedumerire co
pilărească. Spre dimineață s-a 
oferit să mă conducă la gară. 
Nu l-am întrebat nimic despre 
fata aceea ciudată. Nici mai târ
ziu cînd s-a mutat în B. ca să 
fim împreună n-am avut cura
jul să deschid o discuție asupra 
acestui subiect.

— Ei, ce zici ? Ai adormit ?
— O, Sever, mă tem că n-am 

să pot merge nici dacă vin co
joacele. Nu mă simt tocmai bi
ne. Cred că am și puțină fe
bră.

S-a ridicat imediat, a venit 
lîngă mine și mi-a luat pulsul. 
Mă cerceta discret cu privirea și 
în colțul sting al gurii i-a apă
rut zîmbetul antipatic. Mi-a pus 
o pătură pe picioare și a în
ceput să-mi prepare un ceai. Xș 
fi dat orice ca în acel moment 
să fiu departe de el. Mi-a în
tins ceașca aburindă și s-a așe
zat la picioarele mele.

— E mai bine așa, e mai bi
ne așa. In starea în care te gă
sești o astfel de excursie ar 
fi putut avea urmări neplăcute.

Involuntar, am început să-mi 
trec degetele mîinii stingi prin 
părul lui bogat, mătăsos.

Ultima mea întîlnire cu Lu
cian s-a petrecut într-o iarnă- 
Mai erau cîteva zile pină. la re
velion și lumea alerga pe străzi 
grăbită, preocupată. Era o după- 
amiază lîncedă, asfaltul mustea 
de zăpadă amestecată, cu noroi 
și din fiecare vitrină privirea 
unui Moș-Crăciun de ghips do
mina strada. Mergeam tăcuți, 
cu paltoanele descheiate și ta

ANGELA TRAIAN

Excursia
fiecare colț de stradă îmi cum
păra ghiocei. Foarte mulți ghio
cei. Intr-un tîrziu a trebuit 
să-mi fac o pungă dintr-un ziar 
ca să nu-i împrăștii. Cînd s-au 
aprins luminile multicolore am 
simțit pătrunzîndu-mă umezeala 
rece a străzii. Mi-am încheiat 
paltonul și mi-am pus mănușile. 
A. făcut la fel. Nu vorbisem a- 
proape de loc. Cînd din josul 
liniei a apărut tramvaiul pe ca
re obișnuiam să-l iau s-a oprit 
în stație fără să mă întrebe, 
mi-a zis la revedere sau așa ce
va și a plecat înainte ca tram
vaiul să oprească. M-am urcat 
cu grijă ferindu-mi ghioceii de 
înghesuiala obișnuită la orele de 
vîrf și m-am așezat lîngă fe
reastră. L-am privit un timp, a- 
vea un mers nervos, de animal 
hăituit. Se descheiase din nou 
la palton și mergea pe lîngă zi
duri scuturând des scrumul țigă
rii proaspăt aprinse. După ce 
tramvaiul l-a depășit am simțit 
aproape fizic că ceva s-a rupt 
în mine. Știam că nu ne vom 
mai vedea decît tîrziu, cine știe 
unde, cine știe cînd.

Cînd ușa de la sală s-a des
chis cu zgomot Sever s-a ridicat 
de la picoarele mele și a ieșit 
în întimpinarea lui Lucian. E 
ram atît de sleită de puteri în 
cît nici nu m-am ridicat. I-am 
întins mîna pe care mi-a sărv- 
t.at-o politicos și l-am privit o- 
bosită. O durere fierbinte îmi a- 
păsa fruntea și pleoapele. Sever 
i-a explicat în cîteva cuvinte 
motivul pentru care renunțăm 
la excursie. A ridicat ușor din 
umeri, nici vesel nici dezamă
git și s-a așezat în fotoliul ofe 
rit cu gesturi inutile de bărba
tul meu.

— Lucian, n-ai să te superi da 
că nu-ți fac eu cafeaua. Sevpr 
se pricepe la fel de bine. Scu- 
ză-mă, mă simt atît de istovită-

— O, do ... nu face nimic nu. 
face nimic.

Vroise să spună „o, doamnă" 
Parcă m-ar fi pălmuit. Mi-au a- 
părut din nou în fața ochilor coa
ma aceea grea, de culoarea sin
gelui închegat, bluza albă . de 
dantelă și palmele lui mareîn- 
du-i mijlocul.

— Ce mai faci tu, Lucian ?
— Ca de obicei, Mara, mă 

lupt mereu cu mine însumi.
— Și n-ai obosit 7
— Nu,... nu încă ...
Părea încurcat. M-a privit 

scurt, apoi a început să se joa
ce cu degetele. Părul rebel de 
ve fruntea înclinată ușor îi dă
dea un aer de copil îmbufnat. 
Toată ființa lui emana parcă 
parfumul de liliac proaspăt în
florit, dintr-o zi de demult, cînd 
ne plimbam pe străzi singurati
ce și îmi vorbea gesticulând. pu
țin îndârjit ca și cum l-ar fi 
contrazis cineva.

A obosi, scumpa mea madonă, 
îmi zicea atunci, înseamnă a 
opta forțat. Chiar dacă opțiunea, 
se nimerește să fie cea mai bu
nă dintr-o infinitate de posibili
tăți, tot nu ești mulțumit. Me
reu te roade gîndul că dacă ai 
fi rezistat încă lucrurile ar fi 
curs printr-o albie mai apropia
tă de cea a dorințelor tale. De 
fapt chestiunea e foarte compli
cată și nu cred să ajung vreo
dată s-o dezleg. O, nu-ți încreți 
frumoasa frunte, scumpa mea 
madonă. Tu n-ai să obosești 
niciodată. Ai mai multă putere 
decît mine. Ai mai multe puncte 

de sprijin decît mine. Care sînt 
aceste puncte Lucian, îl întrebam 
neîncrezătoare și tristă. Mă cu
prindea mai tare cu brațul 
drept, mă săruta, apoi se oprea 
în mijlocul străzii și-mi enume
ra aceste puncte fără grabă, in- 
doindu-și cîte un deget pentru 
fiecare în parte; inteligența, 
sensibilitatea, clarviziunea, de
tașarea de tot ce e neînsemnat, 
setea înnăscută pentru indepen
dență interioară și, în sfîrșit, 
frumusețea scumpa mea mado
nă. Da, frumusețea. Mă săruta 
din nou interzicindu-mi orice re
plică, apoi se oprea brusc și mă 
întreba șoptit privindu-mă drept 
in ochi: ascultă Mara, ți-am 
spus vreodată că ești frumoasă?

O, dragul meu entuziast, cred 
că greșești. Iți plac fie, dar de 
aici și pină la...

Nu, nu mă întrerupe. Răspun- 
de-mi: ți-am spus sau nu ți-am 
spus ?

Nu-ți amintești pentru că nu 
ți-am spus. Ești foarte frumoa
să, Mara. Niciodată n-am să pot 
sta departe de tine fără să mă 
gîndesc. că altcineva mă fură 
numai dacă te privește. E stra
niu ceea ce simt cînd sînt depar
te de tine. Dacă vreodată, mă 
strînse mai puternic cu brațul 
drept, dacă vreodată mă vei pă
răsi să știi că de mine nu se 
va aleqe nimic. Abia atunci voi 
obosi cu adevărat.

„Nu ... nu încă...". Gravitam în 
jurul ultimului cuvînt ca un flu
ture rebegit în jurul flăcării ca
re-l poate încălzi dar și distru
ge. Tăcerea devenise penibilă 
cînd Sever a intrat cu cafelele 
aburinde.

— Ce-ai zice de un coniac. 
Lucian ?

— Medicament dragă. medica
ment curat.

Bărbatul meu ieși pină la ma
șină să aducă sticla. Cum era 
numai in cămașă m-am pomenit 
strigînd în urma lui să-și ia o 
haină din hol să nu răcească- 
Lucian s-a chircit în fotoliu sor 
hindu-și cafeaua.

— Cînd pleacă autobuzul, Se
ver ? l-am întrebat după ce s-a 
întors.

— Dar ce, te-ai și plictisit ?
— Nu vorbi prostii. Știi că nu 

mă simt bine. Vreau să mâ odih
nesc ca să pot merge mîine la 
serviciu.

— Mai sînt douăzeci de mi
nute.

Am băut și am fumat în tă
cere. Ne-am îmbrăcat tot în tă
cere. Lucian mi-a ținut paltonul 
și pentru o clipă i-am simțit 
brațele în junii umerilor. Sta
ția nu era departe. Treceau pe 
lîngă noi sănii cu zurgălăi și în
cepuse să ningă rar cu fulgi 
mari. Autobuzul dansa sub tre- 
nidațiiie motorului.

— Pa, dragă. Sîmbătă dimi
neață sosesc și eu.

— La revedere. Mara. Amin
tește-ți mai des de noi.

— La revedere, la revedere.
„Amintește-ți mai des de noi", 

„amintește-ți mai des de noi", 
„amintește-ți mai des de noi".

Cîmpul alb, imens, în mijlocul 
căruia gonea mașina îmi dădea 
iluzia singurătății absolute. 
Mi-am lipit tîmpla de geamul 
rece și încet-încet simțeam cum 
crește în mine acea tensiune de
voratoare, care mă mistuise de 
mult, tare de mult.



Hie J. arhiia MEDALIILE REVOLUȚIEI DE LA 1848
POȘTA LITERARĂ

Dintre semnele comemorative care ne-au rămas 
din secolul trecut, referitoare la mișcările revolu
ției de la 1848, sînt și aceste două medalii, pe care 
le-au purtat cu mîndrie făuritorii bravurilor de 
atunci. Prima dintre ele, numită Medalia revoluției 
de la 1848, a fost bătută in argint, avînd diametrul 
de 22 mm. Pe avers are o cunună de lauri, care 
înconjoară o cruce împreunată cu două steaguri 
deasupra, cumpăna dreptății; iar pe margini 
inscripția : LIBERTATE DREPTATE FRĂȚIE. Pe 
revers : în mijloc, alte două steaguri încrucișate, sub 
care scrie : 11 IUNIE 1848, iar împrejur: EPOCA 
DELIBERAȚII ROMÂNIEI. A doua medalie a fost 
bătută la împlinirea a cincizeci de ani de la revolu
ție. Este intitulată: EPOCA 11 IUNIE 1848 și come
morează amintirea marilor patrioți: Ion Heliade- 
Rădulescu, J. Maiorescu, preotul Radu Șapcă, colonel 
Pleșoianu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, 
A. Panu, Ion C. Brătianu, Dimitrie Brătianu, C. A. 
Rosetti, Ion Ghica, frații Golești, general G. Maghe- 
ru, Nicolae Bălcescu și general Christian Thell.

Cîteva exemplare din aceste medalii s-au păstrat 
pînă în zilele noastre și se află la Cabinetul numis
matic al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste 
România.

Ion MUNTEANU

Giulia-Gratzia PALAMARIN — „Portretul Dianei D.“ are 
contururi frumoase dar este neterminat. Și prea multe fraze 
roz-bombon („Diana stătea ceasuri întregi în apa cu nuanțe 
transparente sau pe nisipul arzător"). Mai trimiteți.

Emil PALTIN — Sînteți în faza căutării unei formule a- 
decvate. Aceasta de acum mi se pare canonică și sub influen
ța unor lecturi — altfel de bună calitate — din care nu v-ați 
absorbit întru totul. Poezie „curată" am găsit, dintr-un masiv 
gr_uPaj> sub următoarele titluri : „Consolarea, Trecere-n vis, 
Părăsire, Nici întrebarea, (Și-n seara aceea).

I. CANARIO —■ Sonetul, azi, pare o specie demodată. Cu 
atît mai meritoriu, deci, pentru cei care îl slujesc (cu ta
lent). Ale dv. sînt Undeva pe linia de plutire. Uneltele fo
losite atîrnă greu, spre desuetudine, și o modernizare s-ar 
impune, dacă vreți să ajungeți la ocean. Altminteri se poa
te naviga și pe Marea Moartă.

Matei VIȘINEC — Din cele opt poezii, trei (Cu fiecare 
arbore, Așa pătrund lucrurile, Pe lungi ciocniri de ierburi), 
ating un nivel liric ce le recomandă, tiparului. Totuși, spre 
deplină edificare, aștept și altceva. Și poate un pseudonim 
mai inspirat.

Mihai CERTEȘ — Poeme de apăsător lirism în care 
chiar și ezitările au o anume candoare ce se convertește 
în poezie. Am reținut : Culegătorul, Mi-apasă umerii ploa
ia, Psalm, Poem.

Luminița CIȘMAȘU—Există o stare lirică pe care, sînt a- 
proape convins, cu. timpul o veți înveșmînta cu straiele „de 
sărăcie, castitate și supunere" ale poeziei, cum spuse poeta.

Vasile HUȚU — Unele epigrame sînt citabile. Vom în
cerca să le găsim un spațiu.

X. —■ „O scrisoare poate fi scrisă frumos și totuși poate 
să placă oricum ; cu atît mai mult o poezie a cărui miez 
de frumusețe, chiar atunci cînd există, alunecă fie și pen
tru simplul motiv c-a fost citită cînd înflorește cireșul 
și nu cînd înflorește mălinul". Am reținut Mamei. 
Cucu M. MURGU — Versurile au început „să ardă" chiar 
dacă uneori se hrănesc cu reziduri. în Portret, Peste 
toamnă, Am văzut, se dezvăluie o anume voluptate a cu- 
vîntului pe care numai ezitările dv. topice o împiedică să 
se exprime fericit.

FI. BOLOVAN, Const. DASCALU, Dan Florin PO
PESCU — Vă aflați la mare distanță de poezie.

Ion MARC — Cînd nu mergeți „După melci" vă pier
deți pe „linii ce nu se întretaie / direcții vectoriale inver
se". Desigur „Există totuși un punct comun : locul geo
metric dedus : / interiorizarea". Rămîne să-l descoperiți.

M. SAVIN, ARDANT S., Colea CORBU, Nicu MICOA- 
RĂ, V. VIOLIN, Const. BRANDUȘOIU, Octavian GHERA- 
SIM, Constantin LUNGU — Semne de poezie există, dar 
se cer mai pregnant exprimate.

Nicolae TURTUREANU

NOCTURNA
ORIZONTAL: 1. Tînăr compozitor ieșean, au

torul cantatei „La țărmul dintre zori și lună“ — 
Panait Cerna ; 2. „1001 de nopți" — Regretat com
pozitor ieșean din creația căruia fac parte corul 
„Mîndruliță, noapte bună" și aria „Nani, nani" ; 
3. Frumoasele nopții ■— Cald ! — La mari inter
vale ; 4. Fiord în Norvegia — Suceava (abr. conv.)

— Masa de seară ; 5. Emil Gîrleanu — Zero la 
miezul nopții ; 6. Prozator sovietic, autorul nuve
lei „O noapte de spaimă" ; 7. Compozitorul melo
diei de muzică ușoară „Noapte fermecată" — Au
torul poeziilor „într-o noapte de vară", „A trecut 
prin noapte cineva" și „Vîrtej noptatec" ; 8. Dîn- 
șii — Ilie ! — „Străini... noapte" melodie de B. 
Kaempfert — Remus Luca ; 9. Clasic al literaturii 
germane, autorul volumului de nuvele „Nopți flo
rentine" — „... kleine Nachtmusik" de Mozart; 
10. Neagră... în cerul gurii — „Apus de soare" de 
B. Delavrancea ; 11. Luceafărul cu... „Noaptea" 
și „Se bate miezul nopții" — Vin și pleacă într-o 
noapte festivă.

VERTICAL : 1. Și-a imaginat „Visul unei nopți 
de vară" ; 2. „... în noapte", roman de Maria Ar- 
sene — Din vreme ! ; 3. Nu-i asta — Aromit pu
țin ! — „... să-ți arăt Bucureștiul noaptea", me
lodie de I. Vasilescu ; 4. Tras la țintă — Fir de 
împletitură ; 5. Pictor american (1794—1854) — Le 
sticlesc ochii noaptea ; 6. Seara e pe sfîrșite ! —< 
Dramaturg român, autorul piesei „Nopți în care 
nu se doarme" ; 7. împiedică somnul — Indicativ 
Electrecord ; 8. Provoacă somnul rațiunii (abr.
med.) — Alfa și Omega — Careu ! ; 9. Notă veche
— Autorul volumului „Lunatecii" ; 10. Urît ca
noaptea — Mamă (înv.) ; 11. Sursa nocturnelor Iui 
Chopin — Unul dintre cuceritorii astrului nopții ; 
12. Ilustrul creator al comediei „O noapte furtu
noasă".

Dicționar : Kaa, Ames.
Viorel VÎLCEANU

TIMP LIRIC

//g ei a
pe creasta ultimului val 
la tel adormită, Ligeia, 
tăcerea ei soarbe
și ultima rostire de taină din mine 
spune-mi acum despre arbore.

oare lunga rostire o chem dinspre fluviu 
ori năruirea de munte apoi

ori poate că la fel ea înseamnă
și așezare ca și voința așa
cum privesc eu culmile și ele tac. 
înspre mine.

așa cum și fluviul cînd brațele 
buzelor însetate le-am cufundat.
în apele sale nu a luat forma palmei

așa cum și ulciorul fierbinților țărmuri
nu va aduce el apa
căci de golul din el, setea de tine, Ligeia 
o desparte

ori poate
că sub semnul năucitor de beție
la fel va fi să aștept
ca și Înmărmurită femeie a doua sa plăsmuire 
ca aerul ce s-ar strivi
în lipsa bătăii de aripă, făptură 1

cum se înfruptă natura din straiele tale 1

inscripție la marginea 
unei alei

In piatră e rouă rostirii nespuse 
Auzul e planta acestui mormînt 
Uitarea e-o apă sub ape ascunse 
Pe pietrele repezi din ape mai sunt 
Și multă lumină auzul e poate 
Și umbra sa poate-mi apasă pe gură 
Cu sete fierbintele țărm îl străbate 
In propria sete a mea să apună 
Și-aici întunericul pare-a se-aprinde 
Ca apele lingă izvor intirzie 
Și setea și-auzul ce sunt le cuprinde 
Veștmîntul culorii de floare pustie 
Adio acestui răgaz și adio 
Acelora care sunt singure oarbe 
E-n sete și-o parte de munte, adio 
Făpturii ce piatra din sete o soarbe.

Dan CIUCHE



...dar cultura 
științifica?
S-a încetățenit ideea ca, ori 

de cite ori apare o carte de 
literatură — proză, poezie, tea
tru, critică literară etc. —fap
tul să fie consemnat pe larg 
în toate revistele noastre de 
cultură. Ceea ce, fără îndoia
lă, este necesar și util, atît în 
perspectiva configurării și re- 
configurării sistemului de va
lori ale oulturii, cît și sub as
pectul informării (și implicit, 
formării) spirituale a cititori
lor. Nu același lucru se în
tâmplă însă, în revistele noas
tre de cultură, și cu cartea de
dicată problemelor științifice 
sau aspectelor filosofice ale 
științei. E drept că apar, prin 
unele dintre reviste, scurte 
prezentări ale unor astfel de 
cărți, dar totul se face la mo
dul întîmplător, fără o anume 
periodicitate. Să ne închipuim 
că astfel de probleme nu sînt 
de domeniul culturii și, în con
secință, nu pot fi obiect per
manent de preocupare pentru 
revistele de cultură ? Cultura 
însă, cum bine se știe, este și 
umanistă și științifică, încît a- 

"Jfpare firească și perfect legi
timă următoarea întrebare : ce 
facem cu cultura științifică ? 
De altfel studiile de specialita
te sesizează astăzi, și nu fără 
îndreptățire, prezența unui a- 
nume „divorț" între cultura u- 
manistă și cea științifică în ce 
privește profilul spiritual al 
omului contemporan. Este aici 
o problemă care, fără îndoia
lă, se impune spre meditație nu 
doar unor structuri instituțio
nale cu caracter formativ.—e- 
ducativ, ca învățămîntul etc., 
ci și revistelor de cultură. Fă
ră a reduce ponderea — ne
cesară și, de ce nu, care mai 
trebuie intensificată încă — 
pentru problemele literaturii și 
artei, se impune totodată ce
rința aflării unei soluții pen
tru a-și primi spațiul cuvenit 
în revistele noastre de cultură 
și problemele științei sau ale 
filosofiei științei.

citatul 
din memorie

Tn penultimul număr al re
vistei „Luceafărul" ne-a atras 
atenția un titlu : „Mă agăț de 
t.ine, poezie". El, titlul acesta, 
parcă îmi aducea aminte de 
ceva, parcă îl mai citisem un
deva și parcă semăna cu un 
vers de Al. Philippide. „Mă 
atîrn de tine. Poezie". Și fiind 
titlul acesta deasupra semnă
turii lui Teodor Mazilu mi-am 
zis că binecunoscutul nostru 
paradoxist a vrut probabil să-i 
ia de sus pe unii care se aga
ță de poezie cu orice cîrlig, 
deși terenul lor de desfășurare 
este altul... Dar nu: vorbea de 
el însuși și mai ales cita ab
solut serios. Și zicea mai de
parte : „Mă agăț de tine, poe
zie/ Ca un copil de fusta ma- 
mii“. Din nou nu: aceste
versuri nu sunt de Al. Phi
lippide, ele ar fi mai degrabă 
în „stilul" lui Teodor Mazilu, 
care „colaborează", sub scuza 
inocentă „dacă nu mă înșeală 
memoria", cu cel care a scris 
„Visuri în vuietul vremii". 
Prin simpla deschidere a a- 
cestei cărți T. M. ar fi putut 
afla adevărata literă a ver
surilor maestrului : „Mă atîrn 
de tine, Poezie/Ca un copil de 
poala mumii". Ceea ce e cu 
totul altceva decît" varianta 
Mazilu"...

la piatra 
neamț

Sesiunile anuale ale Comite
tului județean Neamț al P.C.R. 
consacrate perfecționării acti
vității politico-educative și cul
turale, pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, 
s-au impus ca un for de au
toritară dezbatere a probleme
lor propuse de fiecare dată. 
Astfel, în zilele de 24—25 mai 
a.c., cea de-a V-a sesiune de 
referate și' comunicări a fost 
axată pe tema „Conținut, for
me, metode și mijloace de 
dezvoltare a gîndirii materia- 
list-științifice a maselor și ri
dicarea nivelului general al 
cunoașterii".

Desohisă de tov. Ștefan Bo- 
boș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Neamț al P.C.R. se
siunea a reunit specialiști din 

| București, Iași, Bacău, - Miercu- 
I rea-Ciuc, bineînțeles în afara

forțelor locale, deoarece au 
fost susținute peste o sută de 
comunicări și referate. De 
menționat că în această amplă 
desfășurare de elocință bazată 
pe experiența organelor și 
organizațiilor de partid, de stat, 
de masă și obștești, au fost
antrenate mase largi din uzi
ne, școli, agricultură etc. ast
fel încît sesiunea a avut un
caracter de participare efectiv 
publică.

studioul 
subteran

Muzeul de artă din Timișoa
ra a găsit un mijloc intere
sant de a populariza valorile 
plastice din sălile sale. Cu 
sprijinul scriitorilor, actorilor, 
muzicienilor, coregrafilor, a 
organizat un studio în care 
vor fi prezentate mini-specta- 
cole axate pe diferite lucrări 
din muzeu, deci inspirate din 
Grigorescu, Luchian, Pallady, 
Tonitza și așa mai departe.

Solidare, artele se ajută în
tre ele, iar totul are loc în- 
tr-o pivniță nefolosită, amena
jată ad-hoc drept sală de spec
tacole. Publicul este ademenit 
să coboare sub pămînt pentru 
a fi convins să urce apoi că
tre lumină și culoare. Deo
camdată, experimentul atrage, 
el constituind o realizare de 
interes artistic independent; 
indirect — impune și preocu
pări legate de patrimoniul ga
leriei de artă.

„plaiuri 
sucevene11

Tradiționala manifestare cul- 
tural-artistică „Plaiuri suce
vene" a ajuns la cea de-a 7-a 
ediție. De astă dată, ea a că
pătat o amploare deosebită, 
spectacolele susținute de for
mațiile artistice fiind conju
gate cu expoziții de artă 
populară și cu preocupări de 
valorificare pe linie turistică 
a recunoscutelor bogății de 
sensibilitate artistică populară

împletind tradiția de 
ceramica, sculptura în 
pictura pe sticlă ețc. cu 
lentul artiștilor 
fanfare, orchestre, 
agitație, sucevenii

port, 
lemn, 

ta- 
coruri,din coruri, 

brigăzi de 
reușesc să 

pună în valoare specificul pla
iurilor de legendă din nord. 
Dezbaterea organizată la Casa 
de cultură din Suceava pe te
ma „Valori ale artei populare" 
cu sute de creatori populari, 
expoziția din marele hol al 
casei, în care și-a dat întâlnire 
ceramica de Marginea, produ
sele atelierului de împletituri 
de la Frasin, lemnul sculptat

festivalul de
poezie 

„carmen 
saeculare“
Zilele trecute s-a desfășurat 

la Iași prima ediție a Festiva- 
lului-concurs național de poe
zie „Carmen Saeculare", orga
nizat de cenaclul literar „M. 
Eminescu" a Consiliului Uniu
nii Asociațiilor studenților co
muniști din Centrul Universi
tar Iași, în colaborare cu Co
mitetul județean al U.T.C. Au 
participat numeroși cenacliști 
din județele Moldovei și din 
alte județe ale țării. La Clu
bul Artelor de la Casa de cul
tură a tineretului și studenți
lor a avut loc, cu acest pri
lej, un recital de poezie, ilus- 
trînd creații ale participanți- 
lor la acest festival-concurs. 
Programul acestei manifestări 
a mai cuprins un spectacol stu
dențesc de teatru intitulat „Sub 
fruntea noastră e lumea", rea
lizat de Cătălina Buzoianu, 

după proză și versuri din Mi
hai Eminescu. Au avut loc 
două întîlniri ale cenacliștilor 
cu scriitori 
te centre 
care A.E.

din Iași și din al- 
culturale, printre 

Baconski, Paul E-

verac, Corneliu Ștefanache, 
Mircea Radu Iacoban, Corneliu 
Sturzu etc. O ședință de ce
naclu, desfășurată la Casa Po
gor, a prilejuit evocarea tra
dițiilor literare ieșene, poetul 
George Lesnea recitind 
cest cadru, un poem dedicat 
„Junimii". Au fost 
monumentele lașului, .
mul festivalului concurs înche- 
indu-se prin festivitatea de 
înmînare a premiilor. Premiul

în a-

vizitate 
progra-

la Vicovul de jos, lucrăturile 
în mărgele de la Moldovița și 
Bădeuți, bund ițele de la Ho- 
rodnic, sumanele de la Vama, 
cămășile de la Arbore, cele 22 
de spectacole (Broșteni, Iaco- 
beni, Bosanci, Solea, Ciprian 
Porumbescu, Qstra etc.) susți
nute în ultima duminică, toate 
confirmă că județul Suceava e 
un nesecat rezervor de tradi
ții artistice, unice urcate în 
contemDOraneităte.

întîi a fost acordat poeților 
Crenguța Diaconescu și Cor- 
neliu Popel. In afara celorlal
te premii (II și III) și a nu
meroase mențiuni, a mai fost 
oferit un premiu din partea 
Editurii „Junimea", precum și 
un premiu special al juriului.

N IRIMESCU

tv
Un strungar—poet, care vi

sează să urmeze filosofia, fără 
a intenționa să-și părăsească 
meseria, iată o realitate — dacă 
despre tele-realism este să dis
cutăm. O realitate definitorie, 
și aceasta nu numai pentru că 
un asemenea caz ne-a fost pre
zentat maj. de mult și la Por
țile de Fier și în alte părți ; 
nu numai pentru că el ilustrea
ză o idee care ne este scumpă: 
a tendinței de autodepășire — 
proprie climatului nostru spi
ritual; dar și pentru simplul 
motiv că aci — și nu în atîtea 
cazuri, copios prezentate, de 
comportament aberant—desco
perim semnificații esențiale ale 
unei contemporaneități dinami
ce, cu remarcabile împliniri și 
temerare proiecte. Tînărul 
strungar, care pleacă în zori, 
cu trenul, la lucru, merge sea
ra la cursuri, scrie între timr> 
poezie, și-și refuză tabieturile 
unor toropitoare după-amiezi, 
pentru „a nu pierde ritmul" 
este, practic, o expresie și, in 
același timp, o explicație a di
namismului vieții noastre. Des
pre care vorbim nu o dată prea 
mult la general și prea puțin 
la particular. Din care cauză 
se mai întîmplă să afirmăm în 
abstract și să negăm foarte la 
concret. încît, în contextul u- 
nor proliferate prejudecăți pri
vitoare la idilic, roz și statuar, 
devine aproape un curaj, nude 
a nega — posibile și chiar rea
le cazuri aberante — ci de a 
afirma, mai mult sau mai pu
țin patetic, personalitatea uma
nă contemporană, în plenitudi
nea ei definitorie șl exemplară. 
Pentru a nu fi taxați cu ma
liție și condescendență de reci
divă întru idilism.

Motiv să remarcăm curajul— 
dacă despre curaj este să vor
bim — deci curajul emisiunii 
„Tinerii despre ei înșiși" de a 
dialoga, aproape științific, des-

pre adevăr și viață, cu un tî- 
năr muncitor de la Triaj-Bucu- 
rești, abițios fiu de ceferist, 
grav (poate prea grav), ordo
nat (poate prea ordonat); în 
înzestrat cu o cuceritoare 
zumție a exemplarității 
priului său destin. Dacă 
zumție și nu conștiință 
sine se cheamă aceasta, 
dacă gravitatea lui vi s-a pă
rut cumva ostentativă, să nu 
uităm că ea stă atît de bine 
unei vîrste pe care, prin con
trast, o scoate și mai mult în 
evidență, ori cît ar mima e- 
roul un iluzoriu model de 
bronz, pe care replicile sînt 
adînc și vizibil încrustate — 
ca adevăruri pentru eternitate. 
Este sublim faptul că tînărul 
nostru știe ce este viața, ce 
este munca, ce este învățătu
ra și, mai ales, ce înseamnă a 
da fetelor flori.

Este sublim, deci, dar 
mai. sublim este — dacă 
este permis un comparativ 
superlativului — să vezi 
toată această cibernetică a 
devărurilor o academic disi
mulată pentru că aspirație, 
care bravează „în scheme", to- 
pindu-le însă la incandescen
ța trăirilor înaripate. A pă
trunde în această zonă, din
colo de evidențele vorbelor și 
faptelor, în laboratorul unui 
destin în laborioasă devenire, 
înseamnă a pătrunde în inima 
realității. Și nu putem spune 
că pe reporteră nu a tentat-o 
acest lucru. Dovadă, insisten
ța întrebărilor, în dialogurile 
purtate în tren, în parc, la 
altitudinea simbolică a pasare
lei, de pe care se văd venind 
și plecînd trenuri, în ameți
toarea învălmășeală de linii 
ferate. Dovadă, acest dialog, 
spuneam, în care însă între
bările luau iar și iar cu asalt, 
o cetate, care se lăsa 
cucerită. Am admirat-o 
așa, impunătoare, cum se 
tă din exterior, intuind 
cadată între meterezele 
vingerilor de oțel, o adoles
cență întreagă, plină de do
ruri, gînduri, visuri și iubire, 
plină de întrebări ferite cu 
aprigă gelozie de rugina u- 
nui stereotip 
dianul. Ne-a 
prezentat un strungar ' și un 
poet, rămînîndu-ne datoare e- 
misiunea cu un adolescent. 
Pitit — poate din timiditate, 
poate din bravadă, în spatele 
acelui brav tînăr cu ochelari, 
cu care am stat spornic la 
sfat o emisiune întreagă.

Spornio și realist.
Puțin romantic nu se putea? 
Pentru că, în fond, acesta 

este cel mai desăvîrșit rea
lism al adolescenței. Realism 
a cărui inimă începe să bată, 
tulburător și promițător tot
odată, în emisiunea „Tinerii 
despre ei înșiși."

Va urma ?
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AI. I. FRIDUȘ

FOTBAL, ZVONURI, STUF1
Victoria în meciul cu echipa R.D.G. — mai mult 

decît prețioasă. Deși n-a atins randamentul repri
zei de basm de la Belgrad (ne referim la cel de 
al treilea meci România — Ungaria), reprezentati
va noastră a izbutit să se impună printr-un joc 
matur, elastic și echilibrat. Nicicînd n-am avut un 
„unsprezece" mai divers, și, din punctul de vedere 
al personalității jucătorilor, mai complet — fuzio- 
nînd aici șiretenia (Dobrin), dîrzenia (Dinu), scli
pirile (Dumitrache), tehnica (Dumitru), viteza (Mar- 
cu), truda (Nunweiller), inocența (Răducanu) și 
așa mai departe. Evident, caracterizările sînt sim
plificatoare, „formula" fiecăruia fiind doldora de 
paranteze negative și necunoscute la pătrat. Echi
pa n-a făcut un joc mare, ci atît : un joc bun... 
A învinge o formație ce-și permite să țină pe ban
ca rezervelor fotbaliști de calibrul lui Kurbjuweit 
și să scoată din joc ași ca Peter Diicke, nu-i chiar 
ia îndemîna oricui. Păcat - mare păcat I - de, 
scorul zgîrcit și firav. A fost un meci Be cel puțin 
2—0, dar băieții n-au 
gîndul la mult-puținul 
la felurite alte povești 
ne pară. rău. Fiindcă 
făină se va măcina în 
ne I Pînă în septembrie e cale lungă, vin conce
diile, vine „Bronzolul" și pătlagina pe nas, ambi
țiile se vor fi moleșit de ultraviolete — dar, totuși, 
parcă n-ar strica să le recomandăm băieților o 
cură de șut. Fiindcă aici și-au dat în petec mai 
toți : și Dobrin și Marcu și Nunweiller și Troi și 
Dumitrache. Prin exactitatea și promptitudinea șutu
lui, golul Mopsului a fost de-a dreptul impecabil; 
în rest, afară de „bombele" lui Liță Dumitru, totul 
a zburat peste și pe Ungă bară. Mai ales rache
tele lui Nunweiller : rog nu-l lăsați pe acest ex- 

^^elent jucător să se compromită șutînd la poartă.

Nu poate și nu știe. S-o facă ceilalți. Care știu și 
pot.

*
Sînt nevoit să prezint cititorilor scuze : în numă

rul trecut vorbeam despre hotărîrea secției de fot
bal a Clubului „Politehnica" de a proceda la 
sancționări exemplare, care să... ș.a.m.d. N-am 
deținut informațiile din sursă sigură, ci de la sec
ția de fotbal a Clubului „Politehnica". Respectuos 
rog să mi se treacă cu vederea delictul de răs- 
pîndire a zvonurilor calpe.

★

mai îndrăznit să vrea, cu, 
agonisit ce trebuia păzit și 
lumești. Dea domnul să nu 
în meciul retur, ehei, altă 
magica moară cu crampoa-

„Scînteia tineretului" ne înfățișează, într-un se
rial de articole convingătoare și documentate, 
soarta Deltei. Toți cei care prețuim și iubim acest 
unic și miraculos tărîm, cerem răspicat să se 
treacă la măsuri pînă nu-i prea țîrziu. Interzi
cerea pescuitului nu rezolvă totul, cîtă vreme ma
șinile de recoltat stuful au invadat rezervațiile 
naturale (desemnate și delimitate prin H.C.M. I), 
cîtă vreme paznicii se pregătesc să împuște altei 
zeci de mii de păsări, cîtă vreme Delta este tra
tată ca o mlaștină producătoare de caras și stuf- 
Echilibrul ecologic, odată deranjat, nu-l mai res
tabilim în vecii vecilor și dacă deja s-a ajuns 
la constatări triste și elocvente (dispărînd păsă
rile, dispare îngrășămîntul natural, Delta este 
invadată de papură, iar tona de stuf costă acum 
de zece ori mai mult decît la începutul exploatării 
masive I), poate că s-ar cuveni să se instituie o 
comisie capabilă să judece situația nu pe felii, 
nu în funcție de interese parcelate, ci în ansam
blu. Evident, această comisie urmînd a fi capa
bilă să ia și hotărîri. Inatacabile.



— In ultimii ani, au avut loc frecvente colocvii cu 
privire la destinul științelor naturii în raport cu însăși 
noțiunea de cunoaștere; ce semnificație au aceste dez
bateri ?

— Acela de a reașeza aceste științe în drepturile lor 
firești. E adevărat că anumiți savanți asociază tot mai 
mult știința, cunoașterea cu modelele și montajele teh
nice. Aceasta, în virtutea faptului că știința nu este 
știință decît în măsura în care construiește și produce. 
Pe de altă parte, asemenea matematicii, știința nu re
prezintă teoretic decît o imensă tautologie, dar, în timp 
ce matematica se dezvoltă pe bază de raționamente — 
pornind de la axiome și sfîrșind cu simboluri abstracte 
elaborate și ordonate de mintea omului, științele na
turii (denumite cîndva științele fizice 1) nu pot evolua 
decît pornind de la realități concrete, utilizînd în acest 
scop instrumente și laboratoare. Aceste științe prind 
viață numai în practică, construindu-și un adevărat 
soclu tehnologic, care la rîndu-i, nu e altceva decît ma
terializarea unor modele și teorii științifice. Acest ca
racter concret — născut din realitatea înconjurătoare — 
conferă științelor naturii un primat indiscutabil : fără 
concursul acestor științe, progresul „tehnic" al lumii 
nu poate fi conceput.

dosar științific internațional

Interviu cu
prof.dr.A.GROTHENDIECK

acest pretext de reflecție"
Fizicianul olandez A. Grothendieck, profesor la 

College de France și profesor asociat al mai multor 
universități și colegii tehnice americane și europene 
se numără printre acei cercetători ai viitorului ale 
căror lucrări și teze se înscriu în aria unor prospec
țiuni concrete. Adept al experimentalismului ști
ințific, A. Grothendieck a relansat și teoretizat 
acest concept în condițiile proliferării a noi ramuri 
științifice. Autor a numeroase teze cu privire la 
rosturile viitorologiel și ale prospectivei, savantul 
olandez se pronunță în favoarea conceptului de in
ternaționalizare a produselor științifice, ca una din 
condițiile satisfacerii nevoilor materiale și spirituale 
ale omului de mîine.

—• Ce înseamnă azi a investi în domeniul cercetării 
fundamentale, dată fiind evoluția tehnicii, capabilă să 
devanseze — și devansînd de multe ori — asemenea in
vestigații ?

—■ A investi importante fonduri materiale în dome
niul cercetării fundamentale înseamnă a obliga socie
tatea să evalueze la milimetru rezultatele acestor in
vestigații, ritmul și calitatea lor de „adevăr" științific. 
Se știe că azi, rezultatele cercetărilor fundamentale nu 
pot fi — în majoritatea cazurilor — aplicate decît în 
tehnică și industrie. însăși evoluția științei contempo
rane oglindește azi progresul industriei și economiei: 
știința se naște și se transformă în tehnică, se proiec
tează și se asimilează în produse industriale. La rîndul 
ei, tehnica modernă nu devine realitate decît în funcție 
de realizările științei. Metaforic spus, tehnica nu se 
mai află azi nici în amonte, nici în aval, nici la poarta 
de intrare, nici la cea de ieșire a științei; ea este o 
parte însemnată din trupul însuși al științei. Iată, de 
ce cred că, rolul experimentului în știință crește pe 
măsura investițiilor în zona cercetării fundamentale. A 
experimenta azi înseamnă a stăpîni un fenomen, a re
produce, a realiza din punct de vedere tehnic datele 
unor realități. Totuși, în ciuda caracterului predomi
nant aplicativ al științelor fizice, locul de naștere al 
științei rămîne laboratorul, instrumentele de laborator 
— de la eprubetă la stația-pilot. Dar și prețul labora
toarelor — avînd în vedere nivelul și evoluția continuă 
a aparaturii de investigare — este tot mai ridicat. Ia
tă de ce, oamenii de știință ar trebui să militeze în 
favoarea unor investiții comune în acest sens, menite 
să armonizeze și să atenueze diferențele de calitate și 
cantitate care mai divizează, încă, școlile științifice de 
pretutindeni.

— Experimentul științific nu poate avea loc sub bu
ne auspicii decît în cadrul unor laboratoare capabile 
să reproducă condițiile naturale ale unui fenomen sau 
altul; în ce măsură, va fi posibilă mîine reproducerea 
acestor condiții, avînd în vedere salturile și creșterile 
pe care le vor cunoaște cercetările științifice ?

— Problema este mai complicată decît pare la prima 
vedere. Fapt e că, dorind cu orice preț să reproducă 
natura în laborator, oamenii de știință, cercetătorii, sa- 
vanții păcătuiesc adesea. Mulți dintre ei socotesc di
verse analogii — verificate doar parțial — drept iden
tități absolute. Acest qui pro quo duce deseori la erori 
științifice dintre cele mai grave. Alții încearcă să oblige 
natura să se conformeze modelelor lor teoretice sau 
„mecanice", plăsmuite în laborator : altă eroare, care 
poate întîrzia sau stopa evoluția unei științe ! Firește, 
știința imită natura, dar de aici pînă la a susține că 
tot ceea ce producem în laborator este aidoma acesteia, 
e o diferență ca de la cer la pămînt! în anumite cir
cumstanțe, aceste exagerări pot genera așa numitul gi
gantism științific, care nu poate avea alt rezultat de
cît acela de a aduce pagube unei școli științifice. O 
diviziune a muncii de cercetare științifică pe scară 
mondială ar rezolva multe probleme la acest capitol.

— In anumite cercuri științifice se acreditează ideea 
că știința — prin însăși natura ei — este violentă : a- 
numiți savanți denumesc aceste teorii drept replici ine
vitabile ale progresului tehnic contemporan; alții le-au 

inclus în termenii unui „scientism distructiv"; de care 
parte se află adevărul ?

— în măsura în care știința devine exclusiv activi
tate tehnică (operatorie sau experimentală !), ea poate 
deveni expresia violenței ! O astfel de teorie nu este 
deloc nouă : fie că unii o încadrează în sfera scientis
mului, fie că alții se servesc de ea pentru a justifica 
utilizarea rezultatelor cercetării științifice în scopuri 
nemărturisite, toți au în vedere un adevăr elementar 
și anume faptul că știința în esența ei este ceva nefi
resc, un adversar — dacă vreți — al naturii, deci un 
element violent, chiar distructiv. Pentru că a experi
menta înseamnă a izola, a încerca să modifici fenome
nele, a le reproduce — cu alte cuvinte, înseamnă a 
distruge echilibrul unor elemente organice naturale, a 
fragmenta unitatea unui obiect pentru a face observații 
asupra mecanismului său de funcționare. In acest caz, 
natura este percepută ca un element exterior, cerce
tătorii făcînd deseori abstracție de ea pentru a ajunge 
la descoperirea adevărului științific. La rîndul său, „o- 
biectul" se comportă ca un adversar învins, ca un 
combatant care nu mai poate lupta — sau după cum 
afirma Einstein — destul de neputincios pentru a se 
împotrivi omului !

Exemple de violențe în știință întîlnim la orice pas : 
iată de pildă așa numita disecție a animalelor vii, îm
potriva căreia s-a ridicat la timpul său și Claude Ber
nard ; ea nu este altceva decît aspectul cel mai trist 
al violenței la care recurgem deseori în cursul investi
gațiilor noastre științifice. Exploziile atomice, dezinte
grarea materiei, distrugerea echilibrului natural sînt 
alte manifestări ale caracterului violent al științei. A- 
ceasta nu ne poate însă împiedica să-i limităm sfera 
de acțiune, să intervenim pentru a-i diminua propor
țiile, consecințele.

— Pe de altă parte, anumiți prospectologi vorbesc 
de o adevărată proliferare a tehnicii contemporane, a 
unui stil baroc al acesteia; ce valoare au aceste aser
țiuni ?

— Vă voi răspunde printr-o perifrază : tehnica nu 
cunoaște limite, și, de aceea poate, visul tehnicienilor 
și al savanților ingineri este de a depăși tot ce s-a 
creat pînă azi în tehnică, de a inventa mereu. Cu toate 
acestea, se pare că în multe domenii s-a atins un anu
me standing tehnic peste care nu se poate trece : nu 
cred că vom putea străbate mai repede pămîntul, și 
nici survola dincolo de Lună — sau poate de Marte ? — 
nu vom putea prea mult moderniza „artele menajere", 
și nici revoluționa moda vestimentară, fără a obține și 
efecte nedorite. Mai mult decît atît, nu cred că vom 
putea face uz vreodată de forța distructivă a armelor 
nucleare, fără a ne distruge pe noi înșine, după cum nu 
cred că, vom locui în building-uri de trei sute de eta
je, fără a ne perturba echilibrul cerebral; nu vom 
reuși să fabricăm alte sisteme — ieșite din comun azi 
— de circulație — terestre, aeriene, sau navale —, du
pă cum nu vom dori să „producem" copii în laborator ! 
E drept că, tehnicienii mai visează să producă forță și 
energie — în toate domeniile posibile — dar nu vor 
reuși să facă asemenea minuni cel puțin în sport sau 
pediatrie !...

Și totuși, tehnicienii își caută locul în cadrul unui nou 
stil, numit pe bună dreptate baroc, în sfera unor acti
vități plasate dincolo de utilitate și funcționalitate — 
după exemplul faimoaselor gadget-uri, deseori agrea
bile, dar multe inutile !. Avem de-a face, în acest caz, 
cu un fenomen nefiresc de creștere a tehnicii moder
ne, fenomen nedirecționat încă, fără un scop bine de
finit, care ar putea fi numit mai degrabă un proces de 
excrescență și hipertrofie a conceptului de tehnică mo
dernă. Iată de ce, oamenii de știință se întreabă dese
ori, dacă nu cumva însuși „trunchiul" principal al teh
nicii ar trebui regîndit în funcție de necesitățile reale 
ale omului contemporan. Pe de altă parte, multe alte 
ramuri utile omului „zac" încă în embrion. Pentru a le 
grăbi evoluția, ar trebui să sacrificăm acele ramuri 
tehnice (și științifice) inutile, să le limităm sfera de 
influență asupra existenței așa zisului homo sapiens.

— In acest context, ce valori și semnificații com
portă investigațiile de ecologie întreprinse în ultimii 
ani de numeroși savanți 7

— In comparație cu științele fizice cu un caracter 
predominant „mecanic" sau „tehnic", ecologia și sub- 
ramurile ei științifice au în vedere cercetarea vieții, a 
mediului natural. De fapt, această știință readuce în 
cîmpul investigației anumite adevăruri, zvîrlite cîndva 
la periferia științelor. Aceste adevăruri excluse de a- 
numiți „tehnicieni" ai progresului din țările apusene 
privesc de fapt viața, munca, civilizația actuală. Poziția 
lor exclusivistă a făcut mai mult rău decît bine, pentru 
că orice ai face pe această lume, nu poți exclude în
săși viața. La celălalt pol al fenomeno-tehnicii — ape
lativul curentului care a dus la excluderea ecologiei din 
cîmpul investigațiilor științifice — se află însăși viața. 
Și toate științele care se ocupă de viața individului con
temporan. E drept că amploarea fenomenelor de po
luare a naturii a atras atenția cercurilor științifice din 
lume asupra oportunității cercetărilor de ecologie, dar 
deocamdată ele nu depășesc un anume stadiu...

— Cred că noile accente de care vorbiți în știință 
nu pot anula tezaurul descoperirilor și adevărurilor ști
ințifice de pînă azi, tot inventarul grandiosului progres 
tehnico-științific, ci dimpotrivă, mîine...

— Nimeni dintre savanți nu poate face tabula rasa 
din tot ce omenirea a acumulat de-a lungul mileniilor 
în domeniul cunoașterii naturii. Dar repet, științele na
turii nu pot exclude din obiectivul cercetării lor tocmai 
elementul care le-a generat: natura, înlocuind-o cu 
mașini și tehnici din ce în ce mai complicate — prin
tre care unele ne apar ca un adevărat coșmar : mă gîn- 
desc la așa numitele aparate de respirat ozon, plasate 
în marile aglomerații urbane de pe mapamond ... Desi
gur, acest tehnicism, împins la extrem nu este decît 
umbra progresului pe care-1 trăim în zilele noastre. E 
un motiv în plus pentru ca științele umaniste să dez
văluie și să alerteze opinia publică asupra primejdiei 
oricăror exagerări și aberații în domeniul tehnicii și 
științei. Spectrul unei plante dezolante, lipsită de via
ță nu poate fi visul niciunui savant din lume, ci doar 
un subiect de povestiri fantastice. Dar o planetă „cu
rată" depinde de noi. Cu atît mai mult, cu cît viitorul 
aparține omului. Iată un minunat prilej de reflecție !

Consemnat de George CUIBUȘ

Notații 
algeriene

Zările care se deschideau înaintea mea, al
bastre, nesfîrșite, absorbeau avionul cu o vi
teză de peste nouă sute km. pe oră. Din ames
tecul celor două emoții inițiale, a plecării și a 
necunoscutului, se năștea o starea nouă : dorin
ța de a cunoaște.

*
Predomina în mine imaginea unei Africi 

care~ se confunda cu nisipoasa și arida Sa
hara. Mi-o închipuiam pur și simplu plină de ve
getația luxuriantă a pămînturilor ecuatoriale, 
erau imagini din școală și din lecturi care încă 
nu-mi fuseseră contrazise. Și iată că Algeria 
și mai ales Algerul mi-au rispit puternic și 
fără echivoc vechile păreri.

Alte imagini, poate ușor șocante, dar nu 
lipsite parcă de o anume familiaritate.

Nota aceasta de familiaritate mi-a fost pro
babil sugerată de faptul că, imediat după so
sire, la locul de parcare al aeroportului, am 
zărit siluetele grațioase ale Daciilor 1300.

Și dintr-o dată nu m-am mai simțit singur.

I
K
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In traducere românească, Dar-el-Beida în

seamnă „Casa Albă". Așa se numește aeropor
tul din Alger. E vesel și ospitalier, străjuit 
de coroanele splendide ale unor palmieri ai
doma celor din basmele din „O mie și una 
de nopți". Cadrul acesta îmblînzește puțin 
austeritatea cerută de executarea cu prompti
tudine a comenzilor de manevrare a imense
lor aparate de zbor. La circa trei minute, un 
avion decolează sau aterizează pe marele ae
roport

*
Aceiași palmieri de la Dar-el-Beida către 

capitală, către Alger — oraș cu două milioa
ne de locuitori.

Așezat în jurul unui golf care potolește va
lurile înspumate ale Mediteranei, orașul se 
înfățișează ca o surpriză arhitectonică: chiar 
de la malul apei începe o pantă abruptă pe 
care localnicii au știut să o folosească, constru
indu-și casele ce par agățate parcă de norii 
albaștri, mereu intens albaștri.

Scări, străzi suspendate, pasaje subterane, 
amfiteatre săpate în stîncă, serpentine, fie
care casă un mic palazzio cu o individuali
tate proprie, construcții moderne care nu re
nunță la arabescuri.

La acestea se adaugă clădirile în stil maur 
pur, multă verdeață — de altfel verdele este 
culoarea națională — din nou palmieri și 
smălțuirea galben-oranj dată de către toate 
soiurile de citrice. întîlnite la tot pasul.

*
Piața comercială a Algerului ? Dimineața e 

enormă, în plin centru. La prînz a dispărut 
cu totul, lăsind loc circulației rutiere.

Multă culoare, mult exotism din punctul 
nostru de vedere. Se vînd măsline cit nuca, 
se vînd caracatițe, alături cîte un ton uriaș, 
o felie din el ajunge pentru șase oameni.

In cafenele alcoolul este absent. Se beau 
cafele și sucuri. Și ca pretutindeni, mesenii 
conversează, acceptîndu-ți cu amicalitate to
vărășia.

Iancu HANCU
Alger, mai, 1973
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