
UNIREA FACE PUț 
CE FACE PUTERE A PENT!

0 piesă în două acte

la Naționalul ieșean

îl binecuvîntează și-n raze-I inveșmîntă 
Cei muiți și fără număr bătuții Jc nevoi... 
Tresar de pretutindeni, în clipa asta sfintă, 
Cînd sufletul lui mare coboară printre noi.

Sire, Altețe Regale

Va sta în cartea vremii, cu aurite ilove, 
Că voi, prezentul falnic și nțîndru Viitor, 
Venit-ați in cetatea cucernicei Moldove, 
Să salutați pe-al țării intîiul Domnitor.

Și-au fost de Tine vrednici, păzind a lor 
moșie

Prin grindina de gloanțe neclătinați au stat, 
I-au dat neatârnarea și-au pus eu vitejie 
Pe fruntea Țării Tale cunună de regat.

Că multă vijelie au trebuit tă-ntrunte 
w mult sd zbuciumară de vrajbă t'rămîntați,

Dar Tu, durat-ai, Doamne, nepieritoare
punte 

Prăpastiei de vetiburi deschisă intre frați

(Publicată în ziarul „Evenimentul", ’uși, 14 
iunie 1912)

n pleca sprc'dînșii

Și iar le-ai fi părinte duios, Măria Ta !

5, interviu-anchetă cu participanți la Convenția Națională a Consiliului National

P/9247

Priviți-i ! Stau plugarii eu frunțile plecate ;
Ei au acum în față un Rege Înțelept,
Dar n-au putut să uite-o clipă. Maiestate, 
Că EL le-a fost odată părinte bun și drept!

• '4 .
Iubirea lor adîncă I-ar dărui viață ; 
îngenunchiați, veșmîntul de bronz l-ar 

săruta...

a statuii, amplasată în Piața 
sărbătoare a întregii țări, 

r'oea moldavă 6 080 de țărani 
mata creată de Cuza, vete- 
ilej, Mihai Codreanu și G. 

deopotrivă, Iui Alexandru 
ui Carol I care a participat la 
text, puțin cunoscut astăzi, co- 
H-antin Ostap.

MIHAI URSACHI : „Este evi
dent, cred eu, pentru oricine, că de
miterea directorului Teatrului Națio
nal... are o semnificație politică".

— Dialoguri!

Muiți voievozi purta-vor cununa asta iacă. 
Dar Tu, pe soclul vremii, Intîiul

strălucești ; 
Căci Tu ai dus intîiul, pe umăru-Ți de

știucă. 
Zidirea întregită a Țării Românești !

VAL CONDURACHE : „Este ui 
fapt care a dus la un divorț ce ni 
are — cel puțin în teatru — nici < 
^Statură cu politica".



UNIREA FACE PUTEREA!
fi fost așa, noi am 
prilejuri deosebite, 
în fruntea țării un 
ar fi fost frământat 
care ne găsim. Am 
situații pe care le 

S-a dus domnia

cuV’asile Tărâțeanu și Nicolae Dabija sau Bucovina in dialog 
Basarabia

ei deLa 24 ianuarie 1992 lașul a fost capitala ce 
a treia Uniri. în sala Teatrului Național din las: 

-. doua parte a zilei la Teatrul Luceafărul, s-a d 
-urat prima Convenție a Consiliului 
Convenția a ales președintele, îry pers 
Mircea Drue, a votat statutul, și a stabilit 
departamente ale reîntregirii și, tot atunci, 
lire „Proclamației de la Iași“.

Toate aceste dpcumente sînt prezente
- v>'?i noastre. în dorința de-a afla opiniile partici- 

1 : Convenția Consiliului Național al Unirii, cu 
.a etapele drumului, pe. care le mai avem de 

finalizarea reîntregirii naționale, s-a 
. at i anchetă, publicată în continuare.

Cerințe imediate : realizarea unui spațiu valutar 
-c-eda unică, leu! ; desființarea taxelor va- 
a a' rea cetățeniei române a românilor din 
ocupate; intrarea în tratative . cu Ucraina

ânești ocupate ; integrarea învă- 
itimul rînd cea culturală.

ucru putem fi siguri, că nu obstacolele eco- 
t în calea Unirii. Să nu uităm cumtera Ho

rn 1918, după un război nimicitor, după pierde
ri peste 800 de mii de vieți, după doi ani de ocu
pație nemțească, după vînzoleala armatei țariste și a 
puhoiului bolșevic. Și totuși nimeni, atunci, nu și-a pus 
problema costurilor și nici a nivelului de trai sau a al
tor meschine calcule.

Nici Snegur, nici Iliescu nu reprezintă poporul ro
mân. Sînt și rămin comunist! internaționaliști, cu stu
dii la Moscova și pentru care fotoliul de președinte este 
mai presus de ideăîul național al tuturor românilor.

. Ne revine nouă, celei de a treia generație unionis
te, șansa și datoria sacră de împlinire a gîndului de re
întregire.

noi 
mâ

(poet, depu- 
Republicii 

fondator

reîntregirii

VALERIU MATEI 
tat în Parlamentul 
Moldova. membru 
C.N.U.) :

Cred că etapele 
țării, pe care le vom parcurge
foarte curînd, sînt : reintegrarea 
economică, crearea unui spațiu 
valutar unic și bineînțeles rea
lizarea unor măsuri de ordin cul
tural și spiritual, menite să înlă
ture una din cele mai grave con
secințe ale ocupației sovietice și 
ale experimentului diabolic ce a 
fost înfăptuit asupra românilor 
din teritoriile ocupate și anexate 
în 1940, în deformarea conștiin
ței naționale. în acest sens cred 
că sânt necesare măsuri la care 
să participe toată intelectualita
tea românească. Va surveni, bi
neînțeles, și decizia politică, fi
indcă i evenimentele ce se desfă
șoară ân ultimul timp ne demon
strează, tot mai mult și mai 
mult, necesitatea reîntregim ța
rii, necesitatea lichidăm tuturor 
efectelor și consecințelor ocupa
ției O altă alternativă nu poate 
să existe. Această independența 
care, la momentul pe cînd im
periul sovietic mai exista, a lost 
salutată și de conducerea Româ
niei, această etapă nu poate du
ra multă vreme, din simplul mo
tiv Că există atît cauze de or
din economic, Social, politic, ca 
să nu mai vorbim de cele de 
ordin spiritual, cultural, care dic
tează necesitatea reintegrării cu 
Țara.

NICOLAE LUPAN (scriitor, 
președintele Asociației „Pro Ba
sarabia și Bucovina") : _

Românii de pe cele doua ma
luri ale Prutului cred ca au pier
dut cel puțin trei trenuri ale re
întregirii. A fost un moment 
foarte potrivit, încă acum doi 
ani 27 august 1989, cînd a fost 
acea Mare Adunare Națională, 
atunci încă s-ar fi putut declara 
Unirea, și Unirea s-ar fi făcut. 
Al doilea tren pe care l-am scă
pat a fost momentul cînd Balti
cii s-au desprins de Uniunea So
vietică. Deși, în această proble
mă, dacă o trecem prin prisma 
pactului Ribbentrop-Molotov, noi 
trebuie și sîntem mai avantajați 
decît ei. pentru că noi n-am fosL^ 
Basarabia n-a fost și nu est^g^M 
țară, Basarabia este trup dn^ 
trupul Țării rupt, și deci trebuie 
să revină și va reveni. Să spe
răm că într-un timp cît mai scurt. 
Dar pentru asta trebuie să luăm 
toiagul, ca. să zic așa, de pele
rin și să pornim din sat în sat, 
din casă în casă, să explicăm 
basarabenilor, pentru că sînt în

necesitatea reintegrării cu

tional al Uniri;, 
domnului 
jnisiile pe 

ci-

în paginile

cultivă
anti-

continuare intoxicați, se 
românofobia, se continuă 
românismul. începînd de la ni
velul domnului Mircea Snegur 
ți coborând tot în jos, pînă ajun
gem la așa-zișii/sau la foștii feu
dali agricoli. Al treilea tren l-am 
scăpat acum, cind în loc să se 
fi dus la Alma Ata. trebuia să 
fi declarat revenirea Basarabiei 
la România. Și noi l-am scăpat.

SERGll Cl NESCl (deputat in 
Parlamentul României, președin
tele Partidului Social Democrat 
din România, membru în C.N.U.):

E greu să imagineze exact ci
neva toate etapele de astăzi, pen
tru că totul va depinde, oarecum, 
și de situația geopolitică din zo
nă. Dar ce trebuie să facem noi, 
este sigur ca trebuie șă îndepli
nim tot felul de activități care 
să unifice de-acum viața româ
nilor de aici și a celor de dinco- 
lo, de peste Prut. Trebuie să fa-

reîntregiți. Puterea politică, de 
ambeie părți se reține, probabil 
că nici nu știe cum să meargă 
mai departe și se manifestă 
temporizare. Nu dă semne de i- 
maginație în această privință.

DUMITRU IUIGA (președintele 
Sindicatului Liber din RTV Ro
mână. membru C.N.U.) :

Prima etapă și cred că 
este

o

cea 
mai importantă, este demisia 
domnului Ion Iliescu sau înlocui
rea sa prin rezultatul alegerilor 
prezidențiale. Domnul Iliescu va 
face tot ce-i va sta în putință 
ca să împiedice acest proces de 
reunificare a teritoriilor. în con
tinuare lucrurile vor decurge de 
la sine, pentru că există un cu
rent politic favorabil în Basara
bia care probabil va lua propor
ții. Sîntem conștienți de dificul
tățile existente, sîntem conștienți 

‘ de faptul că o parte însemnată 
a . populației nu pledează în a- 
cest moment pentru unificarea

printr-o susținută acțiune diplo
matică. dar în același timp sus
ținută și de o forță, de un po
tențial uman, material, diploma
tic, pe măsură.

CONSTANTIN TICU DUMI
TRESCU (președintele „Asociați
ei foștilor deținuți politici din 
România", membru în C.N.U.):

în primul rînd, așa cum vor-

că dacă ar 
avut cîteva 
dacă aveam 
român, care 
de soarta în 
avut cîteva
puteam folosi, 
sa și a semnat acel pact la Mos
cova, foarte bine dacă l-ar îi 
condiționat măcar de reașezarea 
Basarabiei în frontierele în care 
ne-au fost răpite Basarabia și 
Bucovina. Măcar această condi
ționare dacă o punea la semna
rea pactului sau tratatului, cum 
se numea, realizam enorm de 
mult. Uitați-vă, n-ar mai fi fost 
aceste complicații. Basarabia și 
Bucovina ar fi una ; era un pas 
colosal întru realizarea reîntre
girii. Or, acest om n-a dorit asta, 
fiindcă fără nici un fel de con
diție a semnat acel pact care ne 
înrobea în continuare. Deci, pri
ma condiție este : altcineva în 
fruntea țării. Pentru că, știți 
foarte, bine, că așa-zisul stat de 
drept, așa-zisa separație a pute
rilor este formală, este o iluzie, 
.■ie continuă cu acel cabinet nr. 
1, care de data aceasta nu mai 
e Ia c.c., e la Cotroceni. Este 
singura schimbare. Mai există și 
altceva, e dureros că trebuie să 
constat acest lucru ; comparînd 
nerației de acuma, cu generația 
atmosfera, sau manifestările ge- 
din care am făcut parte, mă re
fer la perioada elevului de liceu 
și a studentului, și chiar a marei 
mase a populației acestei țări, 
sentimentele naționale erau mult 
mai puternice. în ziua de 21 sau 
22 iunie, cînd s-a declarat răz
boi împotriva Uniunii Sovietice, 
pentru că de fapt așa a început: 
„Vă ordon treceți Prutul, zdro
biți dușmanul din Răsărit și din 
Miazănoapte" — așa stina ordi
nul mareșalului Antonescu — a 
fost o adevărată sărbătoare na
țională : oameni pe străzi plîn- 
geau și se îmbrățișau, oameni 
care așteptau să fie cît mai re
pede chemați, se duceau volun-

șocul prezentului
beam de procesul comunismului, 
cită vreme la conducerea acestei 
țări se găsește domnul Ion Ilies
cu, acest lucru nu este posibil, 
este numai formal, este numai 
amăgitor. Iliescu nu urmărește 
un fond al rezolvării problemei, 
ci cîștigarea de timp și bineînțe-

tari cu miile să se înroleze și 
să meargă pe front. Cit mai re
pede, cît mai repede. Situația 
acuma este schimbată mult. Sa
la aceasta (Teatrul Național din 
Iași) trebuie să fie Înconjurată 
de 50 de mii de oameni sau 100 
de mii de oameni. Nu știu ce

gîndind la viitorul președinte alȘtefan Cazimir și Petre Roman învață alfabetul de tranziție

cern învățămînt care să aibă a- 
proape aceleași programe, trebuie 
să avem manuale cît mai apro
piate, trebuie să avem sbhimburi 
între scriitori, oameni de știin- 

L țâ, să unificăm norme, să unifi- 
*căm legislația, să facem ședințe 

parlamentare periodice comune, 
să facem o singură rețea de am
basade care să reprezinte toate, 
întreaga Românie. Există mulți 
pași. Trebuie să construim, dar 
cît mai rapid, acest sistem, îneît 
lucru riîîr-.fie la sine săi se rezol
ve și să ne Mințim într-o zi gata

* 
r

cu Țara, dar în momentul cînd 
in România se vor prăbuși struc
turile comuniste, România va 
funcționa ca un magnet pentru 
basarabeni și vor accepta unifi
carea cu România. Numai în a- 
cei momenț. Aceasta ar fi a doua 
etapă. Conștientizarea populației 
bașarabene de utilitatea unirii 
cu patria mumă ; mai ales că 
există pericolul spre Răsărit, 
prin dezagregarea Imperiului So
vietic, cu Ucraina care deține 
teritorii românești. Teritoriile res
pective nu pot fi obținute decît

Ion Rațiu și Corneliu Coposu 
României reîntregite
Ies rămînerea lui tot în plasa, 
să nu zicem a Moscovei, deși ar 
trebui să zicem foarte curat, pen
tru că atîta vreme cît armata 
sovietică există în aceeași struc
tură, n aceeași conducere, cu 
același corp de comandă, nu s-a 
schimbat mare lucru. Or, Ilies
cu păstrează în mod cert legă
turi cu această putere militară. 
Primul lucru este de a avea în 
fruntea țării un om bine inten
ționat, pregătit și nu numai pre
gătit, câre să trăiască tragedia 
acestei țări. Și știți foarte bine.

ar trebui făcut, ca măcar refa
cerea morală, refacerea sentimen
telor naționale, în primul rînd 
sentimentele naționale, să mobi
lizeze, să facă pe acești oameni 
care sânt foarte repede atenți la 
acele versiuni : Uite ce fac un
gurii ?
exagerând niște situații care e- 
xista, dar cînd vorbești de Ba
sarabia și ~ 
le-am vîndut pe veci, nu ne mai 
aparțin nouă. Care este diferența 
între Basarabia și Bucovina și 
Transilvania ? îmi amintesc că

Au omorât,''au dres...

Bucovina parcă



CE FACE PUTEREA PENTRU UNIRE?
la un cerc de studiu cînd eram 
elev de liceu, ultima clasă, am 
susținut, am făcut un fel de pro
ces al lui Constantin Stere și eu 
l-am apărat. Citisem tot ce se 
scrisese despre Constantin Stere. 
Stere a fost un sacrificat al Ba
sarabiei. Stere a făcut actele pe 
care le-a făcut, foarte condam
nabile și pentru care el a murit 
ca om politic, rămînînd în Bucu
rești și scriind la „Lumina", la 
ziarul ocupantului am putea spu
ne, al ocupantului german, nu
mai în disperaretSde cauză, sim
țind că noi pentru Transilvania 
am vîndut Basarabia. Dar eu 
divaghez foarte mult, iar între
bările dumneavoastră au fost 
concise. Deci — important — alță 
cbnducere, alt parlament ; par
lamentul rușinii îl vedeți ce-i 
în stare să creeze, i-ațî văzut 
astăzi prezenți, și-i vedem de 
fiecare dată circul pe care îl fac 
acolo. Nu-mi «retrag acuzația, tn 
afară de cîțiva oameni față de 
care de la început am făcut niș
te precizări intr-un articol : „De 
ce parlamentul rușinii naționale" 
— restul sînt așa cum sint. li 
știe o țară întreagă. Deci un 
parlament care să reprezinte cu 
adevărat sentimentele românești.

RADU CIVCEAM (deputat 
PX.L in parlamentul României,

Este aceeași pe care .a petre- 
«■t-o România intre 1914^-1916. 
Sî cvm s-ar spune cu arma la

tnegului său teritoriu, atunci nu 
va avea loc , niciodată ateastă 
Unire. Țara mamă, România, în 
primul rînd, este datoare, după 
părerea mea, să-și recîștige prin 
toate metodele posibile politice, 
la masa tratativelor, dar fără a 
da un pas înapoi, teritoriile pe 
care, din diferite considerente și

nu mă interesează, ei trebuie să 
construiască acest lucru. Au do
vedit că n-au fost capabili să 
construiască în momentele în 
care le erau favorabile și nu 
sint caoabili n:ci acum. Nu sînt 
pregătiți să so comporte cu o 
virilitate politică; demnă de vi
teza timpurilor ăstora. O lălăie,

Victor Surdu și Dinu Patriciu privind, cu nostalgic, spre 
stingă

M» RAȚII (deputat P.N.Ț.cd. 
ta fariHBBBtol Româhiei, mem- 
tt-3 CJI.U.) :

R-—ru moment noi trebuie să 
cc’—. _îm să ne afirmăm pe 
pian internațional, cum am in- 
c cat eu în cuvântarea mea. Este 
■■portant ca să intre în conști
ința hunii civilizate, a Occiden-

în fața forței, a fost nevoită să 
Je cedeze în 1940 și mai apoi în 
1044. Bucovina de Nord, mai b’ne 
zis nordul Bucovinei, ținutul Her- 
ța și sudul Basarabiei, sînt teri
torii românești pe care România 
este datoare să le recîștige. Noi, 
acolo, unica noastră datorie este

o amețesc, au adoptat strategia 
molcomă a pasului de bou, cînd 
lumea se mișcă cu o viteză..., se 
schimbă imperii într-o săptămâ
nă. Mi se pare absolut execrabil 
și descalificant, din punct de 
vedere politic, modul în care lu
crează. Asta-i tot. Nu știu cum 
trebuie făcut, dar trebuie făcut 
și trebuie făcut de oameni se-

Da»

intern o singură 
m două țări, că 

are, sîn- 
oor — poporul

așim să fa- 
următoarele 
loi sau trei 
că. in cele
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presiunea
rioși, rapizi și capabili.

NICOLAE DABIJA (poet, de
putat în Parlamentul Republicii 
Moldova, redactor șef al săptă
mânalului „Literatura și arta") :

Evident că Unirea trebuie să 
decurgă firesc și acest? etape, 
mi se pare, le-am parcurs; eta
pele acestei reîntregiri firești, in
clusiv independența Republici 
Moldova, care, în contextul exi- 
tenței Imperiului sovietic, atunci

entitate, ca popor, pentru ca a-' 
ceasta Unire, pe care o dorim 
cu toții și la care visăm eu toții, 
să poată avea loc și pentru ca 
dumneavoastră, țara mamă să 
aibă cu cine se uni. Unica noas
tră datorie este ca să ne men
ținem acolo ca popor român. Și 
atunci cînd o fi momentul să 
ne putem întîlni cu brațelg des
chise, îmbrățișîndu-vă și spunîn-

- du-vă : Fraților, bine ați venit !
VEACESLAV CEREMUȘ (pre

ședintele Tineretului democrat 
din Moldova, afiliat la C.N.U.) :

Cred că' integrarea trebuie să 
aibă ioc pe toate căile. Ca primă 
etapă ar fi restabilirea cetățeniei 
române pentru basarabeni, pe 
urmă integrarea economică, inte
grarea culturală, integrarea so
cială. Pînă la sfîrșitul anului 
1992 am putea vorbi de o apro
piere foarte mare între românii 
de pe ambele maluri ale Prutu
lui.

CORNEL NISTORESCU (zia
rist, directorul revistei „Expres", 
București) :

Se poate face o strategie ex
trem de complicată și de sofis- 
t cată, dar nu cred că ăsta este 
sensul. Sensul și singura etapă 
«sie să avem niște oameni poli- 

r. capabil—înfăptuiască a- 
ceastă Unire. Nu cunosc strate- 
g...e ți dedesubturile politice și

îta Este clar 
lajor pe care 
că o echipă 
spsbilâ sâ-1 
-ebuie să re- 
știu cum, că 
?u ca român

sta. Pc mine 
■um fac asta, 
ivantajul po- 
nu se poate 

vantajul poporu- 
e cum. Deci nu 

etapele, pe mine de SO de ani. Doar că
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Nu

au ct-.gaț 
i îrrteresea.

noi rătăciți, dar și in România 
există mulți rătăciți, care pun la 
îndoială necesitatea Unirii la ora 
actuală. Poate din motivul țițe
iului care vine nu știu de unde 
în România, poate din motivul 
cărbunelui, poate ciimalte mo
tive ; cred că economia Român ei, 
s-ar degrada in " continuare. La 
ora actuală nu există pentru 
Moldova decît o singură șansă 
de a ieși din această criză, eu 
nici nu mai zic economică, dar 
ma' mult sufletească, .în care re 
aflăm acum, decît Unirea cu pa-’ 
tria mamă. Și chiar dacă Româ
niei, din acest considerent îi vă 
fi mai greu o perioadă de cîteva 
luni, bănuiesc un an, doi. Dar 
din această criză în care ne-a 
împins socialismul, criză care.se 
află pe ambele maluri ale Pru
tului, putem ieși numai cu forțe 
comune și numai împreună. A- 
dică, hu atît România cu Basa
rabia, cît Basarabia cu România,, 
cu țara noastră.

ALFCU RENIȚA (scriitor, de
putat în Parlamentul Republicii 
Moldova) : ■

Dacă e să vorbim de etape, re- 
întregireaipoate fi privită nu
mai într-un context geopoliiic. 
Dacă încercăm să facem anumite 
pronosticuri, cînd se va produce 
acest act, este foarte greu și nu 
putem spune, mîine sau poimîi- 
ne s-ar putea să se producă-'și 
pînă dimineață, dacă Ucraina 
intră în conflict cu Rusih. Și 
atunci lumea noastră rcare mai 
are anumite prejudecăți referi
tor la acest act lai reîntregirii 
ar putea să se dewiraseze peste 
noapte. Al doilea, însuși parla
mentul am impresia, parlamen
tul de la Chișinău, e într-o con
vulsie. tot mai mulți devin con- 
știenți că confecționăm niște 
legi moarte și o dată cu reîntre
girea, toată munca noastră este 
sisifică astăzi și parcă ne-am da 
duhul. Cauza reîntregirii planea
ză deasupra parlamentului, pla
nează deasupra - Basarabiei, nu 
există, cred, astăzi, casă în Ba
sarabia care să nu se întrebe : 
ce facem ? ne unim, nu ne unim? 
Este o întrebare majoră și lumea 
care a fost îndoctrinată, care a
fost călcată în picioare atîtă timp 
și bare a fost educată în spiri
tul că dușmanul numărul unu 
al ...................... ‘ ’
și 
îi 
cu
re
acasă, în țară, în România. Re
pet, această reîntregire poate să 

producă pînă dimineață, dar 
mp’e, nu pot cal- 

vreau

moldoveanului este românul 
moldoveanul nu este român 
vine foarte greu acum, chiar 
acești doi-trei ani de elibera- 
națională, totuși să se vadă

i am,

Hai să dăm mînă cu mînă (Nicu Stăncescu, Simina Mezin- 
cescu, și Hora Unirii de la Naționalul ieșean)

cind a fost decretată ea, a fost 
și ea o etapă pregătitoare spre 
Marea Unire. Acum, la ora ac
tuala, nu mai există nici o scu
ză amînarea acestui act. istoric, 
pe care I-au visat 
moșii mei. Toate 
mai pot veni, pot 
superficiale, niște 
tate. Nu există nici o scuză, pen
tru nici un politician de pe un 
mal și altul al Prutului că : po
porul n-ar fi gata. Poporul dste 
de mult gata pentru Unire, po
porul a fost gata pentru Unire 

avem și

amînarea acestui act.
moșii și stră- 
etapele care 
fi niște etape 
etape inven-

și eu cît mai repede să se pro
ducă, ca să fim acasă și să ne 
apucăm să ne înălțăm țara. Să 
fin acolo, unde trebuie să fim, 
în Europa, pentru că nu sîntem 
cu nimic mai prejos decît cei 
dm întreaga Gintă Latină. Din 
contră, aș spune că avem valori 
net superioare și de aceasta dacă 
am cîștiga, în timp am putea 
mai repede, reîntregiți, să ne 
apucăm într-adevăr de lucru. 
Sîntem un factor de stabilitate 
în zona asta. Basarabia. Și Eu
ropa trebuie să înțeleagă asta 
în plan internațional.

CONSTANTIN COJOCA 
(consilier al Sindicatelor A 
doctor în economi?) .

Ceea ce știu eu este că p 
cesul de reintegrare națion 
poate să înceapă mîine și. 
plan economic, poate să încet 
ițțțediat. Nu văd nici un mo 

.pentru care să nu se poată, 
nu trebuiască ca moneda c, 
va înlocui moneda de ocupa 
rubla, isă nu fie moneda auti 
tonă, ad ică leul românesc. A 
începîndi de mîine. Atenți i, 
cît-ne vom integra pe plan e 
nomic mai tîrziu cu atît cos 
rile vor fi mai mari, că de in 
grat, de reîntregit ne vom 
întregi sigur. Nu se poate, 
ejfistă forță în lume care să 
prească România să se reînt 

țească. Dar atenție, cu cît va 
mai tîrziu cu atît costurile 1 
fi mai mari. Vor fi costuri • 
cînd^dm^^evor fi ci atît n 
mici^ cu 'cîtîncepe mai 1 
vreme. De aceea, prima măst 
care poate fi adopta.u^mrim.i 
domeniul economic e^glinlcc 
rea monedei de ocupației cu n 
neda autohtonă românească. a 
că leul și a doua, nu există n 
o rațiune pe lume pentru c; 
frații să-și plătească _intre ei t 
mă. pentru că fac (schimburi i 
merciale. Deci eliminarea t i 
lor și mai sînt și altele. Peni 
reunificare este neyjSji de vo r 
politică. Acest Consiliu poate 
aducă momentul ăsta ma. de' 
me, adică să conștientizeze or; 
nele. organismele de decizie / 
litică și din dreapta și din st 
ga Prutului, ca momentul : 
să vină mai încoace. Să nu 
decembrie, să nu fie npiembi 
să fie martie. Dar &u' zic că 
poate să înceapă chiar înaii 
de decizia politică, de reintre 
rea politică propriu-zisă. Trebi 
să începem să facem piața 1 
mună, crearea pieței comune ț 
tea să înceapă .și mai alaltăie

IOAN ALEXANDRU (pbet, < 
putat P.N.Ț.cd. în parlamen 
României, membru fondator 
C.N.U.) :

Uitați, acuma am luat cite 
comisie fiecare, conducem citi 
comisie. Eu am optat pentru 1 
misia cultelor. Astăzi intrăm 
lucru. Fiecare echipă va parei 
re etapele cum crede trai rej 
de. Adică, dacă se ajunge bur 
oară la legătura între Patriarl 
României și Patriarhia Moscov 
ca preoții să fie aicea, noi faci 
un mare pas. Fiecare echipă, s: 
s;«u- că va zbu^a ca un stol 
năsă-i felurite spre țările caii 
într-un fel, dar nu vor zbi 
toți zvîcnind cu aceeași tărie 
cu aceeași viteză ș.a.m.d Dc 
cred că dacă fiecare celulă 
funcționa bine, acum. fiecr 
colegiu de acesta va funcțio 
bine și va topi multe treote 
greutăți care ne despart, luci 
rile merg spre bine. Totu-i să 
lucreze. Așa au făcut și hem 
Nu se poate face, din senin, 1 
mica.

V A SILE DIACON (deou 
F.S.N. în Parlamentul Români 
membru fondator în C.N.U.) :

în primul rînd trebuie în< 
drați cu oameni aceste comp; 
timente ale reîntregirii ; cu c 
meni valoroși, care să fie i: 
moși, să se angajeze categoi 
într-o muncă titanică și să fa 
propuneri concrete pentru arm 
nizarea economiei, învățămîn.1 
lui, culturii din cele două zo 
ale României. • Aceasta ar fi p 
ma etapă. în momentul în ca 
în Basarabia ar putea circi 
leul românesc, cred eu, nu 
vor mai iustifica taxe vama 
această frontieră ar trebui să : 
doar imaginară, eventual pent 
străinii care ar vizita Romăr 
și a", dori să meargă pînă 
Chiș'nău, nici într-un caz pe 
tru români. Fi ar mai fi o or 
blemă. legat tot de leu. acest i 
moldav cum l-au adoptat ei. 
reuși să înlăture pragul psihol 
gic de care foarte mulți mo.d 
veni încă se lovesc. Este 
bun deja cîștigat. că nu se n 
mește altfel, dccit leu. In co 
tinuare totul va depinde de 
se realizează într-o primă eta: 
Ar fi greu de spus, să hotărî 
acuma ce vom face in «apt 
următoare.

Pagini rraîiuk 1
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Sintem a treia generafie unionista

t1 «A »• it

CLAUDIU IORDACHE

?ste „WjK oameni cinstiți,
• 1 J n a •JLXZintr-e Românie reîntregită

Reporter Stimate Claudiu 
Iordache, știu că sînteți unul din 
cei mai aprigi susținători ai ideii 
naționale în Parlamentul Roma
nici ; în același timp sînteți Ș> 
o conștiință, singurul diri^cei ca
re au făcut narte din F.S.N.. 
care a știut să apeleze în pri
mul rînd, la demnitate. Care es
te opinia dumneavoastră în le
gătură cu Parlamentul României 
Ia ora actuală ?
tul României este o instituție ca-

------------------------------------------------------------------ ----------- -----------------------------

Claudiu Iordache : Parlamen- 
re. in ediția asta, se apropie de 

-sfirș’.tul mandatului pe care îl 
are și e păcat acum la capătul 
unui mandat, să-1 mai calificăm 
intr-un fel sau altul. Aș spune 
.■■■uși despre el că a fost lipsit 
d fler istoric, în septembrie, a- 
tunci cînd s-a grăbit să recu
noască statul Moldova și mai a- 
les felul in care s-a grăbit să-l 
recunoască. Folosind atît tehni
ca unanimității, cit și a discuției 

Fde tip festivist — „.Cîntarea Ro
mâniei". A costat woarte mult 
națiunea română această lintțm- 
plare, dar sînt mult mai (încre
zător astăzi, cînd oțiiină parte 
a acestui Parlament, mai ales 
din camera Deputațildr, iată vin 
spre Consiliul Național al Unirii 
și sprijină formarea celei de a 
treia generații unionist0, despre 
care știm deja. împreună, că e- 
xistă, mai ales din această zi.

--:,Pentru a rămine în proble- 
nuiOii parlamentară, dumnea
voastră sînteți autorul așa-numi- 

s-atei „moțiuni Iordache**. Ce 
intimplat ?

— Este o prințesă zbîrcită 
re a ațipit îh.Senat. Practic 
folosit o procedură de formă pen
tru ca ea să fie blocată în Se
nat. întrucît eu am făcut refe
riri la ambele Camere ale Par-

ca-
s-a

lamentului, ea a plecat însoțită 
de 150 de semnături la Senat, iar 
la Senat nu s-a mai discutat 
niciodată nimic despre ea. ÎEu nu 
pot să intervin în problemele 

J Senatului și pentru că tocmai 
ft vorbeam de capătul acestui man

dat, cred că nu mai e nimic de 
făcut. Aici au cîștigat.

— Considerați deci că foștii 
informatori și foștii securiști au 
cîștigat...

— Cu multă ușurință.
— De ce ?
— Este elementar de ce, pen

tru că ar fi avut neșansa ca na
țiunea să-i privească în ochi.

— Care considerați dumnea
voastră că sînt etapele realizării 
reîntregirii naționale ?

— în primul rînd, trebuie să 
surmontăm un anume tip de 
fractură a sentimentului național.

’ Fractură provocată de 50 de ani 
de dictatură „internaționalistă". 
Nu o dată am găsit, și aici și £n 
Basarabia, români care spuneau: 
Nu putem uni două sărăcii. Și — 
Nu e momentul ș.a.m.d.

— în 1918 eram mai săraci.
— Vedeți, am trăit sub semnul 

unei solidarități false, de gen 
comunist și trebuie să o înlocu
im cu o solidaritate reală, legată 
de ginta română și acest senti
ment al solidarității românești 

ne împinge, în acest moment, 
deocamdată pe mai puțini, dar 
averp deja speranța, că tot mai 
mulți se vor apropia de noi, să 
obținem solidaritatea necesară 
pentru a forma România așa cum 
ne-o dă dreptul neamurilor, aici 
în Europa. în sensul ăsta șînt în
crezător.

— Cam cit ar putea să dureze?
— Aici pronosticurile sînt, in 

felul lor, impudice. Noi toți, aici, 
în această sală, dorim ca in a- 
cest moment. Unirea să fi avut 
loc. Unii spun că a și avut loc ; 
alții spun că va avea loc, .iar al
ții spun că o dată și o dată ea 
va avea loc. Eu sînt convins că 
tot ceea ce ne desprinde, ne des
parte încă de Unire, este drumul, 
lungimea drumului pînă la ea, 
pînă la realizarea ei,

— Totuși, mandatul dumnea
voastră expiră. Ce vă propuneți 
în contipuare ?

— Esțe o întrebare... în acest 
moment nu vă pot da un răs
puns foarte clar, nu pentru sim
plul motiv că-1 evit, ci pentru că 
încă nu știu cum va evolua o a- 
numită relație pe care o am eu 
mișcarea sindicală, în ideea for
mării unui partid asociat mișcă
rii sindicale din România. Dacă 
acest partid se va naște, în con- 
diții frumoase, morale și nece
sare, atunci, probabil că mă voi 

lăsa în continuare implicit in 
viața1 politică. Dacă nu -.<■ va : 
tîmpla asta, eu nu mă voi ra’ia 
altor partide și mă voi retrage.

— Asta i perspectiva pe care 
v-o propuneți acum ?

— Da.
— Totuși dumneavoastră sîn- 

tei și rămîneți poet.
— Vedeți, în sfîrșit sînț în di

ficultate. Chiar așa. am la ne- 
sfîrșit remușcări, gîndindu-mă că 
de aproape douăzeci de luni nu 
mai sînt în stare să citesc o car
te de poezii, d-apoi să ?riu 
poezie. Este un sentiment care 
în felul lui este puțin suportării, 
dar pe de altă parte sigur că fn 
acest moment este nevoie de oa
meni cinstiți,' care -a facă ceva 
cinstit, pentru România cinstită. 
Și rămîn solidar cu ceilalți.

— în cazul că mandatul dum
neavoastră va expira iar Parti
dul Sindical nu sc va realiza, pă
răsiți Consiliul Națjonal al Uni
rii ?

— Eu sînt și am privilegiul de 
a fi membru fondator al acestui 
consiliu și probabil că, într-un a- 
nurn.e sens, nu-1 pot părăsi, dar... 
în sensul că alți oameni vor ve
ni să facă din acest Consiliu 
arhitectură a Unirii, mă implică 
în posibilitatea de a-i lăsa pe al
ții să continue această idee.

C. M. SPIRIDON

N R. Aflăm că între timp, dl. Claudiu Iordache s-a retras ‘din 
Consiliul Național al Unirii.

i •șocul p>rezentului

Un semidoct care o face pe scriito
rul și pe parlamentarul, dar care nu știe 
nimic din istoria pămîntului cu_a cărui 
pîine se hrănește și a cărui apă o bea. 
a avut îndrăzneala să spună minciuni 
nerușinate într-un interviu pe care i l-a 
luat un redactor de la Radio-Cemăuți.

El consideră că ucrainenii din Româ
nia se ridică la cifra de 700 0°0, da* că 
„la noi toate recensămintele sînt minci
noase". Spune că „șovinismul românesc 
este foarte agresiv și este atițat mereu"; 
„E un șovinism agresiv" ; „Românii sînt 
foarte agresivi'1 ; „Pînă acum au fost per
secutați maghiarii, iar acum au început 
să-i persecute pe ucraineni". Prin Urma
re, persecuția este de dată recentă, ni
meni nu i-a obligat să-și schimbe numele, 
să-și schimbe limba, să renunțe la iden
titatea lor etnică, nimeni nu i-a depor
tat numai pentru că slînt de altă etnie, 
cum s-a întîmplat și, în parte, se întîm- 
plă încă în Bucovina de Nord cu româ
nii ! Transformînd un incident local pen
tru o pășune în problemă interetnică, a- 
dică făcînd din țînțar armăsar, individul 
scrie : „ucrainenii noștri spun că dacă 
problema lor nu va fi rezolvată atunci 
vor porni spre graniță, spre Ucraina", a- 
dică spre țara de baștină, am zice noi. 
Această plecare este ' posibilă, pentru că 
ucrainenii au năvălit din Galiția ca un 
puhoi înfometat, bucurîndu-se, în Buco
vina, de o mare protecție a autorităților 
austriece, iar în Maramureș de protecția 
celor maghiare, cît timp aceștia au stă- 
pînit Maramureșul. Odată veniți, au avut 
pretenții la pămînturi mănoase. Cînd ro
mânii și-au apărat pămînturile, noii ve
niți au început a spune că ei sînt vechii 
locuitori și că sînt nedreptățiți !

Abuzînd de imunitate parlamentară, 
semidoctul și «Utilul nostru concetățean 
are îndrăzneala să spună : „Noi nicioda
tă, din moși strămoși, nu ne considerăm 
că sîntem în diaspora. Noi trăim pe pă- 
mînt ucrainean. Acest pămînt este ucrai
nean și toți trăim cu speranța că fntr-un 
timp viitor pămînturile ucrainene se vor 
uni". Prin urmare, se urmărește, în mod 
deliberat și organizat, un nou atentat la 
integritatea noastră teritorială, iar la a- 
ceastă infamie urzesc unii dintre cei ca
re trăiesc azi printre noi.

Odată pornită pe calea minciunii, ne
rușinarea nu mai are stavilă. Iată ce 
scrie ace-Jt membru al Parlamentului 
României : „Bucovina de nord și Bucovi
na de sud este una, este pămînt ucrai
nean... Bucovina n-a fost niciodată ținut 
românesc. A fost doar din 1918 pînă în 
1940, cînd a căzut în mrejele Imperiului 
austriac". Normal era să spună sovietic! Și 
mai departe : „în Bucovina de sud popu
lația ucraineană este majoritară. Mer
geți la Putna, la Voroneț —,nume ucrai
nene — acolo e toată istoria noastră. Mă
năstirile noastre, cu care se mîndresc a- 
tît de mult românii în prezent, sînt mă
năstiri ucrainene, insă ei nu recunosc a

cest lucru". Deci Putna, Voronețul și ce
lelalte mănăstiri sînt ucrainene!!!

Mărturisesc cu mîna pe inimă că îmi 
este greu să reproduc aceste imbecilități. 
Iar dacă o fac, este că vreau să arăt pînă 
unde poate merge lipsa de bun simț și 
grosimea obrazului acestui potrivitor de 
cuvinte monstruoase ți de jigniri nemai
pomenite la adresa poporului nostru atît 
de răbdător.

Jiu vreau să polerrzez cu un individ 
suspect mintal, care mai crede că satul 
Ruscova din Maramureș, atestat la 1272 
(de fapt la 1273. în forma Orozviz, vezi 
Coriolan Suciu, Dicționar istoric—, II), ar 

in parlamentar
-dușman al integrității statului român
fi dovadă că la acea dată ucrainenii erau 
acolo în masă. El scrie: „domnule ro
mân, să ne întoarcem la anul 1272 : acolo 
de acum vatra ucraineană ardea, a fost 
biserică, cimitir. Bine. zic. voi cînd ați 
început să vă format: ca stat ? Undeva 
după 1350. înseamnă că de o sută de ani 
noi de-acum existam...". Prin urmare, e- 
xistența unui sat cu numele menționat 
mai sus, dar și Rușcova, care i se pare 
ucrainean, anulează continuitatea noastră 
și miile de sate cu nume românești. El 
ne întreabă cînd ne-am fprmat ca stat, 
neștiind de Țara lui Menumorut, de Țara 
lui Gelu, de Maramureșul istoric în care 
nu existau ucraineni, uitînd de bordoni 
și de brodnici și de bolohoveni și de bîr- 
ladnici. Am zis uitînd, dar este posi
bil ca nici să nu fi auzit de aceste nu
me din istoria românească. Lipsa elemen
tară de respect -pentru adevărul istoric 
este o caracteristică a vecinilor riin ră
sărit și numai astfel au putut fi scrise 
și publicate în Cernăuțiul ocupat de so
vietici minciuni dintre cele mai neruși
nate la adresa poporului român, cum se 
vede și din frazele reproduse mai sus. 
A spune că Voronețul și că Putna și că 
mănăstirile din Bucovina sînt ucrainene 
depășește limitele normalului, reclamînd 
internarea vorbitorului (de la Radio-Cer- 
năuți în limba ucraineană) într-un os
piciu.

Acest iresponsabil, care se socotește 
purtător de cuvînt al ucrainenilor din 
România, face propagandă antiromânească, 
uitînd că se află pe acest pămînt româ
nesc prin îngăduința poporului român și 
că împrejurări bine cunoscute i-au adus 
aici pe ucraineni (îi promitem să prezen
tăm, pe scurt, istoria satelor românești 
din Bucovina de Nord și să-l informăm 
cum au venit ucrainenii din Galiția). în 
loc să mulțumească pentru omenie, pen

tru bunele relații dintre ucrainenii din 
România și români, își bagă sfîrla în 
troaca altor clevetitori, vrînd să facă 
front comun împotriva adevăraților stă- 
pîni ai acestui pămînt, de la Nistru pînă 
la Tisa ! Cuvintele lui m-au îndurerat și 
m-au revoltat și m-au indignat peste mă
sură și acum am înțeles că au dreptate 
acei români care ne cer să nu mai fim 
atît de îngăduitori'ți să-i învățăm minte 
pe ce; care cutează să ne scuipe în pro
pria noastră casă.

Acest individ aruncă ocară asupra 
noastră, uitînd că în toată țara, pînă la 
funcții foarte înalte, sînt ucraineni care 

nu au simțit și nu simt că ar fi supuși 
unui regim de discriminare, pentru că nu 
există astfel de discriminări. Dar Ștefan 
(citește Stepan !) Tcaciuc — pentru că 
despre el este vorba — nu este un de
ment. El urmărește un scop precis, el 
vrea ca în România, între români și u- 
craineni să fie raporturi aspre, vrea ca 
noi ș'ă nu putem spune că românii din 
Bucovina de Nord au fost și sînt tratați 
în mod inuman de către ucraineni, iar 
dacă o vom spune să ni se răspundă că 
nici la noi lucrurile nu stau altfel.

Mai sus am citat fraza : „Pînă acum 
au fost persecutați maghiarii, iar acum 
au început să-i persecute pe ucraineni". 
Este clar că pînă acum ucrainenii nu e- 
rau persecutați! Adică s-au simțit ca fn 
țara lor, bucurîndu-se de drepturi egale 
cu românii și cu toți ceilalți. Iar acum,

Actul trimis de PATRIARHUL TEOCTIST pentru Consiliul Național 
al Unirii, citit de I.P.S. Daniel Ciobotea

în primul rînd implor ajutorul Iui 
Dumnezeu asupra lucrărilor Convenției 
Naționale pentru reîntregirea României. 
Cu sentimentele frățești de comuniune, 
dragoste și încredere, sîntem sufletește 
alături de toți cei prezenți, neputînd par
ticipa personal deoarece Adunarea Națio
nală Bisericească și Sfîntul Sinod se află 
în lucrări. Reîntregirea neamului și a pă
mîntului vostru strămoșesc, sfârtecat abu
ziv și dureros de la trupul țării, se cere 
împlinită de noi toți, urmînd pilda vred
nicilor noștri înaintași și a tuturor ace
lora care și-au dat viața pentru credința, 
limba și glia strămoșească. De pe tărîmul 
viețuirii lor în lumina Duhului Sfînt, de 
dincolo de mormintele lor cunoscute și 
necunoscute, presărate pe vatra părin- 

tocmai cînd în Parlament a ajuns acest 
Tcaciuc și unde ar putea spune ce do
leanțe are etnia ucraineană, ei bine, acum 
el ne spune că Bucovina nu o-te pămînt 
românesc ! El ne spune că, mai devreme 
sau mai tîrziu, aceste pămînturi vechi 
românești vor trece la Ucraina !

Românii nu sînt șovini și aceasta o 
putem dovedi cu numeroase probe. Noi 
nu am încercat să-i deznaționalizăm pe 
ucraineni în două secole și mai bine de 
cînd au venit din Galiția, dar ei au făcut 
aceasta în satele românești din Bucovina 
de Nord ocupată, unde au adus noi va
luri de coloniști galițieni, unde au des
ființat școlile și bibliotecile românești, 
unde au interzis apariția unor publica
ții cu alfabet latin, unde au trecut cu 
buldozere peste mormintele noastre sfin
te, unde fură pietrele de pe morminte 
și scot osemintele marilor noștri cărtu
rari !

Are dreptate impostorul ! Bucovina 
este una singură, dar ea nu a fost nici
odată pămînt ucrainean, ci a aparținut 
dintotdeauna Moldovei și va aparține 
pentru totdeauna României.

Știu că la Cernăuți s-a spus că Ște
fan cel Mare și că Mihai Eminescu ar fi 
fost ucraineni ! Că Cernăuțiul este oraș 
ucrainean ! Dar epoca minciunii a tre
cut. Intelectualitatea, românească, distru
să definitiv după 1940, renaște, chiar da
că' mulți luptători români sînt amenin
țați cu moartea. Istoria cea adevărată se 
restabilește și reintră în drepturi.

Pentru grave jigniri la adresa poporul 
lui român și a istoriei sale, Stepan Tca
ciuc nu mai poate fi parlamentar. El nu 
poațe reprezenta o etnie care nu are in
teresele lui. Printr-un bun tratament so
cial, trebuie izolați indivizii care provoa
că și întrețin vrajba, care denigrează ci 
care luptă împotriva integrității statului 
român.

Ion POPESCU-SIRETEANU

tească în est și în vest, cetele de eroi ne 
cheamă Ia reîntregirea fruntariilor apă
rate cu jertfe de Ștefan cel Mare și Sfînt, 
de toți vrednicii noștri înaintași. Fiecare 
fiu și fiică ai plaiurilor voastre străbune 
trebuie să contribuie Ia vindecarea ră
nii care sîngerează încă trupul țării și su
fletul poporului nostru, de atîtea ori su- 

‘ pus umilințelor, suferințelor și răstigni
rii in istorie. Cu^ credința în ajutorul lui 
Dumnezeu și al sfinților martiri din nea
mul nostru, inspirați de înțelepciunea 
strămoșească, să ne unim sufletele și sim
țirile pentru ca în armonie să săvirșim 
reîntregirea României ca pe un act sfînt 
de dreptate și de adevăr în fața lui Dum
nezeu și a istoriei. Așa să ne ajute Dum
nezeu.



Sîntem a tresa generație unionista

presiunea viitorului

Reporter : Stimate demnule Mircea Drue, 
care vor îi, în opinia dumneavoastră, etape
le, drumul pe care va trebui să-l parcurgem 
pentru realizarea reîntregirii naționale ?

Mireea Drlic : Ar1 fi de mare importanță 
ca. de urgență, Chișinăul și Bv.cureștiu.1 să 
elaboreze și să semneze un tratat de consti
tuire, de creare, de formare a unui spațiu 
unitar, economic și social. Și, în acest spa
țiu economic, primordial, să fie mone
da națională unică. A doua, să ne fie 
retrocedată cetățenia și să fie acceptat ca să 
fie aleși, prin participarea la alegerile par
lamentare în toate teritoriile. Așa cum pînă 
mai odinioară plecau deputății din Repu
blica Moldova la Moscova, în Parlamentul 
așa-zis Unional, să vie parlamentarii și în 
viitorul Parlament al României. Să se mear
gă pe integrarea treptată' în toate sferele 
de activitate economică, folosind, atît insti
tuțiile prezidențiale, atît Guvernul ' de la 
Chișinău cît și cel de la București, și posi
bilitățile care s-ar naște în cadrul Consi
liului Național al Unirii constituit astăzi, fi
indcă C.N.U. dă posibilitatea să mobilizeze, 
în afara structurilor birocratice, toate forțe
le oneste, sincere și gata să depună, un e- 
fort, să investească și energie și minte și su
flet în realizarea acestei probleme, în ob
ținerea acestui ideal al nostru.

— Domnule Mireea Druc, lumea spune că 
ați putea fi unul din candidații posibili la 
președinția României.

— Știți, acum mă gîndesc la reîntregirea 
României, mă gîndesc la reîntregirea patri
ei mă gîndesc la supraviețuirea noastra, fi
indcă noi sîntem într-adeyăr amenințați di
rect! Bine a zis maestrul Dabija, noi venim 
nu dintr-un Front, ci de pe Front. Deci nu 
am gîndit la așa ceva. Mă gîndesc cum, și 
acum dacă am ajuns să fiu Președinte e 
C.N.U., trebuie să mă gîndesc la reîntregi
rea Patriei. La ceea ce spuneți dumneavoas
tră..., este o pasiune ziaristică, încă nu m-am 
gîndit la așa ceva. Este ceva la care trebuie 
să ne gîndijn și într-adevăr Șă vedem dacă 
e real, e posibil și ar fi o soluție.

— O soluție, gen Cuza !
— Da, da.

Cuvîntul I.P.S. DANIEL. CIOBOTEA, la deschiderea Convenției 

de la Iași a Consiliului Național al Unirii

Ca mitropolit al Moldovei și Bucovi
nei doresc din toată inima să vă adresez 
un cald și părintesc și frățesc salut de 
Bine ați venit Ia Iași. Toți cei trei ierarhi 
pe care îi aveți în față acum au venit în 
numele S'fîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române $i- al Preafericitului părin
te patriarh Teoctist care acum se află în 
lucrări la București, lucrările de pregăti

MIRCEA BRUC:

Noi venim, 

im dintr-un Front, 

ci de pe Front

— în vremea cînd erați prim-ministru al 
Republicii Moldova ați declarat că : „în nici 
un caz nu se pune problema Unirii Basara
biei cu România".

— Atunci nu se punea, era cu doi ani în 
urmă, era încă imperiu. Nu uitați că după 
puciul din august s-a destrămat, Uniunea 
Sovietică nu mai există, e cu totul altă con
junctură.

— Eu vă repet o declarație pe care ați 
făcut-o atunci,

— Atunci am spus că, atunci în momen
tul acela nu se putea. Dar atunci am spus 
că este varianta Germaniei. Atunci nu pu
team, fiindcă întrebau oamenii : Putem să 
ne unim? Dar n-am sptts niciodată, în prin
cipiu. că nu este unire. Asta n-am decla
rat-o niciodată, fiindcă, toată viața mea 
m-am gîndit numai la ăsta. Și tot ce am 
făcut în tinerețe, și tot ce am făcut în clan
destinitate — asta a fost — reîntregirea, 
mișcarea de eliberare națională. Dar alt scop 
noi n-am avut. Eram întrebat pe vremea 
cînd eram prim ministru : Unirea acum ■— 
zic — Nu ne putem uni, fiindcă trebuie să 
scăpăm ; eram îmbrățișați strîns în brațe, 
de- Urs, de Imperiu. Dar acum cînd impe
riul nu mai există, acum... Asta-i și para
doxul. Imperiul nu mai există, condițiile sînt 
favorabile și noi dtătm așa și ne uităm.

— Ce opinie aveți despre faptul că pre
ședintele Snegur a semnat tratatul de la 
Alma Ata ?

— Nu trebuia să semneze. Trebuia însă 
să facă un tratat. Trebuia să procedeze dom
nul Președinte ca Lanzbergis al Lituaniei, și 
atunci eram toți fericiți. Dumnealui are un 
model, că noi am mers pas în pas, de cînd 
ne-au capturat rușii din '40, și cînd am în
ceput Eliberarea și cu toate celelalte, tot
deauna eram trei țări Baltice și Moldova. 
Trebuia să mergem pe linia lor strategică, 
pe același sistem și am fi scăpat. Dacă nu 
se ducea la Alma Ata, avea dreptul să în
chidă frontiera de partea cealaltă. Nu era 
nevoit să liberalizeze prețurile în așa mă- 
slură, cum cer ceilalți. Putea să sincronizeze 
sau să o facă puțin mai tîrziu și în altă 
modalitate, fără această terapie de șoc. Pu
tea să încheie un tratat economic cu. țara 
vecină, cum zice el, adică cu România, cu 
frații, să se integreze. Fiindcă noi și rîdeam 
— spuneau armenii o dată : Dacă am avea 
noi peste, dincolo, 27 de milioane de oa
meni, dar nu altceva ; estonienii spuneau : 
Noi sîntem mai puțini de un milion și dacă 
am avea noi, dincolo, 27 de milioane de 
confrați, ca voi, atunci noi am fi domni. 
Dar uite, asta-i situația.

— Credeți că va fi ratificat tratatul de 
la Alma Ata in parlamentul Republicii Mol
dova ?

— Cred că nu. Din două motive : că nu 
vrem noi și al doilea motiv, foarte serios, 
fiindcă nu vrea nici Ucraina. Și cred că a- 
tunci se destramă tot acest edificiu.

C. M. SPIRIDON

în pag. 2—5, fotografii de C. MATEI

re a canonizării de sfinți români, voie
vozi, ctitori de neam și de unitate spiri
tuală, la loc de frunte fiind Ștefan cel 
Mare și Sfînt al Moldovei și cuviosul Da
niil Sihastrul, care vor fi canonizați anul 
acesta la 2 iulie la Putna. Pentru Moldo
va lui Ștefan, pentru Moldova întreagă 
ne-am întîlnit noi aici, spunînd rugăciu
nile noastre către Domnul Dumnezeu.

PROCLAMAȚIA de la lași, a Consiliului

Național ai Unirii
Unul dintre idealurile pentru ca

re a luptat poporul român în isto
ria sa milenară a fost realizarea u- 
nității național-statale. Aspirațiile 
de unitate au fost continuu prezente 
in întreaga viață economică, poli
tică și culturală a națiunii noastre, 

ț avîndu-și temeiul în viețuirea neîn- 
I treruptă pe același teritoriu, în le- 
j gaturile multiple și neîntrerupte ce 

au existat de-a lungul veacurilor 
între toate regiunile românești,’ în 
conștiința unității de origine, neam, 
limbă, de obiceiuri și credință creș
tină.

Crearea statului national unitar la 
1918 a încununat un proces cu rădă
cini adinei ce și-a găsit expresie su
premă în unirea celor trei state ro
mânești la 1600 sub Mihai Vitea
zul și în crearea statului român 
modern la 1859.

Dezmembrarea statului național 
român în 1910 prinț aplicarea preve
derilor Pactului Moliotov-Ribben- 
trop a cauzat numeroase suferințe 
poporului român. Lichidarea conse
cințelor acestui act de violență a- 
supra suveranității și integrității te
ritoriale a României poate avea loc 
doar prin realizarea voinței între
gului popor român de unitate și iri- 
denendență națională. s

întrunit în Convenție, Consiliul 
Național al Unirii adresează între
gii națiuni române în sfînta zi a 
Unirii prezenta Proclamație :

în baza dreptului popoarelor la 
autodeterminare și unitate naționa
lă,

înțelegînd necesitatea restabilirii 
Statului Național Unitar Român în 
hotarele lui firești de Ia 1 Decem
brie 1918, recunoscute prin tratate 
internaționale,

fiind conștienți de oportunitatea 
momentului istorie favorabil lichi
dării consecințelor pactului Molotov- 
Ribbentrop și ale agresiunii sovieti
ce asupra României, în urma căro
ra Basarabia, nordul Bucovinei și 
ținutul Herța au fost desprinse din 
trupul Țării, act silnic ce a deter
minat exodul a peste 800 000 de ro
mâni, exterminarea și deportarea în 
masă a românilor rămași sub ocu
pație sovietică, distrugerea sistema
tică a ființei naționale, a credinței 
creștine și a conștiinței de neam, 
precum și implantarea de populație 
alogenă în teritoriile anexate în 
scopul dizolvării și asimilării tota
le a elementului etnic românesc, 
stăpîn dintotdeauna pe aceste pă- 
mînturi,

copstatînd urmările nefaste ale 
politicii colonialiste asupra resur

selor și a economiei acestor regi
uni, soldate cu menținerea Basara
biei și nordului Bucovinei intr-o 
permanentă stare de subdezvoltare, 
reducindu-le la condiția de sursă de 
materii prime — situație ce a ge
nerat un nivel mediu de trai sub 
limita sărăciei •—.

considerăm că națiunea română 
are datoria sacră în fața lui Dum
nezeu și a oamenilor să înlăture ne- 
cireptafea istorică ee i s-a făcut 
printr-un act de voință' națională 
care să reîntregească România în 
granițele ei firești. Numai o aseme
nea decizie asumată de către toată 
suflarea românească în deplină so
lidaritate prin depășirea disensiuni
lor interne de orice natură, precum 
și a complexului de inferioritate in 
raporturile cu statele vecine, poate 
apropia ziua reunificării patriei. 
Numai astfel putem evita efectele 
dezastruoase asupra economiei și 
calității vieții, dar și pericolul unui 
conflict militar cu forțele antina
ționale din aceste teritorii.

Dezagregarea statului sovietic pro
voacă tendințe periculoase de res
taurare sub o altă mască a acelorași 
structuri'imperiale, ob!igîndu-ne să 
adoptăm ci deelzie similară cu cea 
din 1918. ieșirea imediată a
teritoriilor ocupate de sub influen
ța vecinilor din est și reașezarea 
României în frontierele ei legitime.

Fiecare român trebuie să/și gă
sească locul în mișcarea unionistă.

Astăzi, la 130 de ani de la pri
ma ședință a Parlamentului Princi
patelor Unite care a avut Ioc la 
București în ziua de 24 ianuarie 1862, 
istoria face să f'm reuniți £ntr-o 
ședință a parlamentarilor români 
de la București și Chișinău, spriji
niți de forțe unioniste din toate te
ritoriile românești, pentru a împli
ni ceea ce vitregiile unui veac ne-au 
împiedicat să înfăptuim.

Noi nu sărbătorim îngroparea u- 
nui imperiu, ci învierea unei națir 
uni, întrucît acest, secol a demon
strat încă o dată că Dumnezeu £și 
face istoria sa cu oamenii prin na
țiuni și nu prin imperii.

Preceptul biblie de a-i face aproa
pelui ceea ee îți dorești ție îl vom 
aplica față de conlocuitorii noștri de 
alte naționalități.

Sîntem convinși că prin realiza
rea dezideratului reîntregirii Româ
niei în conformitate cu normele de 
drept internațional, țara noastră va 
deveni un factor stabilizator în. a- 

’ ceasta zonă a Europei.
Așa să ne ajute Dumnezeu !
Iași, 24 Ianuarie 1992

CONSILIUL NAȚIONAL AL UNIRII

STATUT
*

Consiliul Național al Unirii, ia ființă ca act de voință al parlamenta
rilor din Rcmânia și Republica Moldova și este deschis formațiunilor po
litice și apolitice, precum și persoanelor care înțeleg să lupte pentru aspi
rațiile reîntregirii naționale.

Consiliul Național al Unirii este o instituție a societății românești, ne
guvernamentală, prin intermediul căreia se întreprind acțiuni în vederea 
accelerării procesului istoric de reîntregire națională a României, consti
tuită într-un stat european unitar Ia 1 decembrie 1918.

Obiectivul strategic al C.N.U. Reîntregirea României — este cauza 
tuturor românilor și ca atare C.N.U. nu se substituie organelor de stat sau 
formațiunilor aderente.

Organismele de lucru ale C.N.U. tint :
— C.N.U. care se întrunește în convenții anual sau extraordinar.
— între convențiile C.N.U. funcționează un birou operativ constituit 

din președintele C.N.U. și coordonatorii departamentelor reintegrării.
— Președintele este ales de C.N.U. în cadrul Convenției Naționale. 

Președintele C.N.U. poate fi orice persoană care nu este lider al unei for
mațiuni politice sau apolitice.

— Departamentele sînt conduse de coordonatori reprezentînd ambele 
părți.

Departamentele integrării sînt :
— Culte și confesiuni — Integrare economică — Integrare instituțio

nală — Drept și legislație — Drept istoric și internațional — Integrarea 
învățămintului — Integrarea științelor — Cultura — Politica externă — 
Politica internă — Societate civilă — Mișcare sindicală — Relații inter- 
etnice — Secretariat general.

— C.N.U. are sediul centra! sn municipiul Iași ;
— C.N.U. are filiale în țară și în străinătate ;
— Emblema C.N.U. este harta României reîntregite de la 1918 în care 

sînt înscrise iniț'alele „C.N.U.'*;
— Resursele financiare ale C.N.U. vor fi asigurate prin donațiile for

mațiunilor aderente și ale diferitor persoane juridice și fizice.
Așa să ne ajute Dumnezeu.

frnnifin i



Cel mai vechi gimnaziu din Moldova
— 23 IANUARIE 1828 • Gheorghe Asachi înființează -Gimna

zial Vasilian", prin completarea Școlii primare de la Trei Ierarhi
I ca ctase gimnaziale, avi nd ca limbă de predare româna.

— 20 NOIEMBRIE 1835 • Din „Gimnaziul Vasilian" se dezvol
ta . Valemia Mihăileană" — prima instituție de învățămint superior

• dia tară, pentru care au fost cumpărate casele spătarului Petrache
■ • azimir un apropierea bisericii Talpalari).

— 1Î37 f Spațiul de funcționare a Academiei se lărgește prin
■ .am pararea caselor Voineseu (pe locul actualului liceu).

ÎMI • Construirea Arcului de comunicare între cele două 
I dMri (care va fi demolat in 1909, odată cu instalarea liniei de

— S6 OCTOMBRIE 1860 * înființarea Universității din Iași con- 
I 4acr la «pararea invățămintului superior de cel „gimnazial** (pre- 
I i- a.csta din urmă desfășurindu-se in continuare la „Co-

krgaal Națâăaar. JSk A
— U6I • Ca urmare a legii învățământului promulgată de Al. 1. 

! Caza, care stabilește funcționarea școlii românești pe trei trepte 
(p-.mar. stxundar și superior), instituția, pentru a corela denumirea 
cu nivelul cursurilor, iși schimbă titulatura in „Liceul Național".

— OCTOMBRIE 1864 I® Titu Maiorescu semnează actul de naș
tere a bibliotecii lealii printr-o donație de 36 de volume.

— 1894—Uj05 0 Inaugurarea clădirii principale a liceului.
— 7 NOIEMBRIE 1926 (® Extinderea spațiului prin darea cn 

folosință a ( aminului de elevi, construit prin contribuția părinților; 
instituirea steagului liceului, în prezența Ministrului Instrucțiunii 
Ion Peirovici.

1935 0 Răsună pentru prima dată imnul liceului „Spre lu
mină", muzica aparținind lui Enrico Mezzetti, pe versurile fostului 
elev al Naționalului, Mihail Sadoveanu.

— 1948—1978 ® Liceul funcționează sub denumirea de „Școala 
de 10 ani nr. 1“ (pînă in 1956) și „Școala medie nr. 1 „Mihail Sa- 
doveanu".

— 23 IANUARIE 1978 O La 150 de ani de la înființare, se re
vine la denumirea tradițională de „Liceul Național".

Ne obligă trecutul
Reporter : Sinteți directorii acestei 

școli într-o perioadă de transfor
mări, in care învățămîntul iși re- 
definește dimensiunile, valorile...

Doina Spiță : Ștacheta la care este 
de dorit să ne situăm se află deja 
sub imperativul tradiției liceului. 
Ne obligă trecutul, dar ne obligă și 
prezentul, tranziția presupunind, ca 
pe o dată esențială, căutarea, o cău
tare lucidă, capabilă de înțelepciu
nea de a accepta eșecul ca pe o 
etapa, nedorită, dar posibilă, spre 
progres, dar și de puterea de a-1 
depăși, spre o integrare competitivă 
în viață... Este important in ceea 
ce întreprindem să promovăm li
bertatea de acțiune și inițiativă, pe 
care vrem să o transmitem și cola
boratorilor.

— Chiar ne interesează felul in 
care dumneavoastră vedeți colabo
rarea cu membrii colectivului di
dactic.

— Prin descentralizare conceptua
lă și faptică, vizînd o implicare 
individuală reală, nu doar în ipos
taza de executant al unei,, sarcini 

trasate*', dar și în aceea de autor 
al demersului.

— Mai precis...
— Organizarea activității în sis

tem de programe, concepute și co
ordonate de cîte un colectiv-direc- 
tor, constituit pe baza compatibili
tății cu problematica și a spiritului 
de colaborare în echipă.

— Ne puteți detalia un astfel de 
program ?

— Mă voi referi la problematica 
educativă. Deja obosita sintagmă 
„reintegrare în Europa", de exem
plu, perfect valabilă din perspecti
va necesității sincronizării în planul 
informației științifice și tehnice, nu 
înseamnă nicidecum lipsă de patrio
tism, ci, dimpotrivă, menținerea în 
conștiința tineretului a respectului 
pentru valorile tradiționale de netă
găduit ale spiritualității românești.

Rodica Geangălău : Această dorin
ță a noastră nu este de fapt o nou
tate, ci o continuare a crezului u- 
nor înaintași iluștri, foști profesori 
ai liceului, precum M. Kogălnicea- 
nu, T. Maiorescu și alții, care au 
militat la vremea lor pentru racor

darea invățămîntului românesc la 
sistemul de valori europene, prin 
filonul tradiției. Astfel : „Programul 
pentru educație și tradiție cultura
lă" s-a concretizat prin acțiunea 
„Zilele Sadoveanu" din toamna a- 
nului ’91, simpozionul „Prin pulsa
ția vieții spre misterul eternității", 
închinat marelui prozator Liviu Re- 
b*eania și, bineînțeles, „Ziua școlii" 
și 24 Ianuarie.

— Aceste manifestări țin intr-ade
văr. de tradiție, dar Ce puteți sem 
nala ca -direcție nouă" ?

Doina Spiță — Nou este „Progra
mul pentru integrare socială", vi

zînd trei domenii ignorate și aproa
pe interzise odinioară : educația mo- 
ral-religioasă, educația pentru demo
crație, viață de familie și educație 
sexuală.

— Nu credeți că aceasta din ur
mă este un punct nevralgic? Care va 
fi impactul asupra liceenilor ? Nu 
va exista o reticență din partea u- 
nor profesori și chiar a părinților ?

Rodica Geangălău — Nimic din 
ceea ce e menit cunoașterii nu tre 
buie evitat. De altfel, se observă că 
liceenii sînt cei firești în abordarea 
acestei probleme.

Doina Spiță — Sînt aspecte ce țin 
de exercițiul cotidian al socialului, 
care trebuie abordate cu curaj și 
luciditate, renunțînd la tabu uri și 
falsă pudoare, rar dificultatea unui 
■demers nu trebuie să constituie un 
obstacol, mai ales cînd realitatea 
confirmă, absoluta lui necesitate. In 
același „exercițiu cotidian al socia
lului** ar trebui să intre, de ce nu, 
și capacitatea de a ști să faci opo
ziție și să o faci cu eleganță, res- 
pectînd în același timp opinia celui
lalt. Nu avem atîtea argumente în 
realitatea socială înconjurătoare pen
tru ca un asemenea obiectiv să se 
impună de la sine ? Iar modalită
țile de realizare nu trebuie neapă
rat căutate in teorii sofisticate, ci 
oriunde fâir-play-ul este un model 
de conduită, deci, dacă vreți, și în 
simpla competiție sportivă.

— Știu dc la elevii liceului că a- 
veți o bibliotecă de invidiat.

D. S. — E o bibliotecă pe care 
visăm să o transformăm în timpin- 
tr un adevărat laborator de educare 
a deprinderilor de muncă intelectu
ală, oferind modele și îndrumări 
pentru autonomia actului de recep
tare a informației și reutilizarea ei 
creativă.

R. G. — De fapt, aceasta, ’alături 
de binecunoscutele modalități d? 
petrecere a timpului liber, reprezin 
tă una din componentele „Progra
mului de educație nent"u loisir**

— Afluența de cititori din biblio
tecă confirmă intențiile dumneavoas
tră ?

R. G. — Evident, întrucît la va
lorosul fond de patrimoniu, expus 
•astăzi în standul de carte „Lauda 
libri“, s-au adăugat substanțiale do
nații din Franța, Anglia, Germania. 
oferind elevilor noștri accesul la li
teratura în original a acestor țări 
Aceste donații reprezintă urmarea 
relațiilor de înfrățire cu școli din 
țările menționate, care s-au concre
tizat și în vizitele cu diverse oca 
zii a 53 elevi în Franța, Elveția și 
•a 4 elevi in Anglia.

— Deci, elevii dumneavoastră au 
avut posibilitatea să cunoască di
rect viața școlară a colegilor lor de 
pe alte meridiane.

D. S. — în ceea ce privește cu
noașterea directă, să nu-i uităm pe 
cei patru lectori străini, cărora le 
datorăm realizarea proiectului lan 
sat de Liceul Național în anul șco
lar precedent și oficializat de Mi
nisterul învățămintului si Științei 
în acest an, privind studiul inten
siv al limbilor străine și învățămîn- 
tului bilingv.

Cercetare UNESCO
A fi atașat valorilor și tradițiilor culturale românești, 

a le înțelege specificitatea și a le integra în spiritul eu
ropean și universal, a cultiva receptivitatea, flexibilita
tea și toleranța, a întări convingerea că viitorul omeni
rii presupune cooperare, încredere reciprocă. echitate, 
spirit democratic... Acestea sînt obiectivele vizate d-e un 
colectiv de profesori ai Liceului Național al căror de
mers s-a plasat sub egida IAEWP și UNESCO, începînd 
din anul 1984. ,

în intervalul 1991—1993, conținutul cercetării se va 
însera, conform calendarului UNESCO-, în problematica 
Deceniului Mondial al Culturii, orientată în această pe
rioadă asupra abordării interdisciplinare a temei Du
nărea. oglindă a spiritualității europene, rrenținîndu-se 
colectivele pilot ale claselor a X-a F și a VIII-a E. In 
primul an, cercetarea va avea un caracter de documen
tare și de ’stabilire de contacte cu școli afiliate UNESCO 
din țările dunărene ; ulterior, cercetarea va dobîndi Un 
caracter preponderent evaluativ. prin practicarea unor 
exerciții de tip prospectiv și a unor scenarii, prin or
ganizarea unui colocviu, a unui atelier internațional și 
a unor excursii pe Dunăre.

Generozitatea temei precum și recursul benefic la 
interdisciplinaritate au fost remarcate de prof. Rassek. 
consilier UNESCO, oaspete al liceului în ziua de 6 
noiembrie 1991. S-â menționat totodată abordarea unor 
aspecte concrete (probleme de ecologie, de strategie 
economică, de configurație etnică) care vor accentua 
caracterul pragmatic al demersului întreprins. Consilie
rul UNESCO a promis facilitarea unei cooperări cu 
Institutul de Științe ale Educației din Hamburg în pro
blema aspectelor evaluative.

Prof. Cristina POEDE

La clubul UNESCO

Reporter : —- Ce reprezintă pentru voi acest Club ?
C.H. : — O experiență interesantă care, sperăm, va 

facilita schimbul de idei și... autocunoașterea.
V.I. : — în orice caz, nu o sarcină școlară în plus, 

ci o gamă de activitate ce ne va oferi ocazia de a ne 
pune în valoare resursele personalității, de a ne cu
noaște interesele, limitele.

— Ce ați putea spune despre principiile care stau 
la baza activității acestui Club ?

V.P. : — Clubul subscrie la principiile generale care 
au inspirat actul constitutiv al UNESCO : pe plan na
țional, promovarea valorilor culturale, întărirea civis
mului și a conștiinței naționale ; pe plan internațional, 
facilitarea cooperării și a schimburilor de idei, cunoaș
terea problemelor globale ale omenirii.

— Cum se obține calitatea de membru al Clubului ?
S.M. : — Orice elev care dovedește — prin încli

nații deosebite sau prin activitate profesională optimă 
într-un domeniu oarecare ■— că poate contribui la rea
lizarea dezideratelor UNESCO, acesta are șanse de a 
deveni membru al Clubului. Este important — consi
derăm noi — ca un membru al Clubului să aibă dis
ponibilitatea de comunicare, capacitatea de a emite idei 
personale și de a le argumenta. Acest. lucru ar putea 
explica faptul că la prima întîlnire â grupului de ini
țiativă s-a hotărît ca de Ziua Școlii, la inaugurarea 
Clubului, membrii fondatori să-și susțină „candidatura".

— „Candidatura" ?...
C.H. : — Un fel de candidatură : stWținerea unei di

sertații, a unui mic recital, organizarea unei expoziții, 
elaborarea unui program pe calculator...

C.B. : — Eu, de* pildă, am ales pictura ; este limbajul 
care mă exprimă — așa cred —, cel mai bine. Expo
ziția mea cuprinde schițe ale colegilor și profesorilor, 
imagini din Galata, cartierul meu...

C.H. : — Unii dintre noi au realizat disertații pe teme 
de navigație (Vlad loan) sau istorie (Palamâriu Vlad), 
au ales poezia (Diana Diaconu, Marcu Flavia, Diana 
Cozma), arta dramatică (Rodica Ștefănescu) sau muzica 
(Cristina Albu, Cezara Răileanu).

— Presupun că activitățile vor fi diverse...
V.P. : — Vor exista grupuri de lucru pe domenii 

(artă-cultură, cooperare internațională, economic, ecolo
gic) care vor organiza întâlnirile noastre sub semnul 
creativității.

— Perspective pentru viitor ?
M.S. : — Să ne cunoaștem mai bine, s& contactăm 

alte cluburi UNESCO din România și din alte țări.
— Urez Clubului viață îndelungată și... mulți ade

renți !
(Interviu realizat cu elevii Corina Hariga (X F), 

Codrina Budei (XII D). Vlad Palamariu (IX A). Vlad 
Ioan (IX B), Mircea Slănină (IX B)

Elevii și asistența socială
între activitățile ce vin să completeze o paletă largă 

și deja binecunoscută de strategii educaționale, asisten
ței sociale îi revine un rol aparte. Contactul elevilor 
noștri cu copii și adolescenți fără familie sau handica
pați fizic — stabilit cu tact, printr-o atentă instruire 
preliminară — poate deveni una dintre cele mai con
vingătoare modalități de educație morală a membrilor 
viitoare* societăți. Sch'mbarea atitudinii față de orfani, 
spriiinul. răbdarea și afecțiunea acordate acestora, ini
țierea elevelor în îngrijirea și stimularea copiilor mici 
— iată cîteva obiective prioritare pe care le propun 
profesorii ce colaborează cu Clinica 1. Dezvoltarea unor 
atitudini normale față de copiii handicapați pentru o 

viitoare integrare firească a lor în viața socială, crea 
rea unui climat afectiv corespunzător prin raporturi de 
sinceră prietenie cu elevele acestei instituții de învă- 
țămînt constituie preocupări dominante în legătura sta
bilită de Liceul Național cu Grupul școlar p.

Pe linia unei tradiții binecunoscute a sistemului 
educațional englez, Organizația britanică „Romanian 
Orphans Appeal** a sprijinit și încurajat permanent de
mersul nostru în acest sens, acordînd, în același timp, 
sprijin material celor două instituții.

La începutul lunii decembrie s-a deschis, la Cate
drala din Liverpool, expoziția de broderii, covoare, con
fecții, desene și împletituri ale talentatelor eleve de la 
Grupul școlar 2. Au fost prezentate și cîteva exponate 
realizate de elevele noastre. Lq, festivitatea de deschi
dere au participat de la Liceul Național, doamna pro
fesoară Elena Ștefan și eleva Irina Pavel cl. a X-a B 

care, în cadrul schimbului de experiență realizat cu 
acest prilej, au putut constata atenția de care se bucură 
problemele de asistență socială în școlile britanice.

în luna iulie, profesori și elevi de la școala înfră
țită cu Liceul Național (Wirral County Grammar School 
for Girls, Bebington) vor fi oaspeții noștri, realizarea 
unui program educativ comun de asistență socială la 
Clinica 1, constituind unul dintre obiectivele vizitei.

Toate aceste punți de legătură între profesori și 
elevi ai școlii noastre cu elevi și dascăli ai Grupului 
școlar 2 precum, și cu copiii de la Clinica 1 sînt con
semnate de jurnalista engleză Eileen Harty (de la pu
blicația „Wirral News") în două articole elogioase, rea
lizate în urma vizitei la Iași din perioada 3—.7 decem
brie 1991, cînd a dialogat cu toți cei implicați în acest 
demers educațional. Prof. Rodica DIMITRIU



O piesă în două acte la Naționalul ieșean

Whai ursachi- “Singura politică
pe care am tăcut-o la Teatrul Național 

a fost aceea de propășire a culturii Naționale"

VAL CONDURACHE:

„...n-a fost opțiunea colectivului, 
ci o decizie ministerială"

— Domnule Mihai Ursachi, ați fost 
demis — cum singur ați mărturisit pre
sei — din funcția de director al Teatru
lui Național din Iași. Care socotiți că c 
cauza acestei demiteri ? Trebuie ea cău
tată in zona politicului sau — așa cum 
declara directorul Direcției Teatrelor din 
Ministerul Culturii, Cristian Hadjiculea — 
se datorează exclusiv faptului că Teatrul 
Național nu se află, cum s-ar cuveni, în 
prim-planul vieții artistice românești ?

— E'sfte evident, cred eu, pentru ori
cine, că demiterea directorului Teatrului 
Național în chiar ziua de 24 Ianuarie, 
cînd în sala Teatrului a avut loc întru
nirea, de importanță istorică, a Consiliu
lui Național pentru Reîntregirea Țării, 
are o semnificație politică. în jziua cînd 
parlamentari din Chișinău și București, 
precum și numeroase personalități poli
tice, artistice și culturale din întreaga ța
ră cereau, pe scena Teatrului Național, 
reîntregirea țării, directorul a fost pe
depsit cu demiterea. Am aflat de acest 
lucru din presa locală, și de la Radio 
Vox T. In ce privește Ordinul de demi
tere, el poartă numărul 7, din 24 Ianua
rie 1992 și nu cuprinde nici un fel de 
motivație.

— Este adevărat că, înainte de aceas
ta, o parte a colectivului artistic vă ce
ruse să demisionați ? Dacă este adevă
rat, cum își motivau cererea și Dvs. cum 
ați primit-o ?

— Da, este adevărat că unii dintre ac
tori, nu cei mai buni, mi-au cerut de
misia. Argumentele lor erau că aș fi în
depărtat din Teatru actori valoroși. Este 
o minciună, pentru că — așa cum am 
mai arătat și în alte locuri ■— singurul 
actor care a plecat, prin transfer, la ce
rerea lui, a fost amicul meu Dionisie 
Vitcu. După cum și marele actor Dioni
sie Vitcu a repetat în mai multe inter
viuri acordate presei, între directorul 
Teatrului și D-sa nu a existat niciodată 
vreun conflict, de nici o natură. l-ani 
reținut — tot timpul absentei lui — pos
tul liber și, în calitate de prieten și ad
mirator, am insistat să revină acolo un
de îi este locul : pe scena Teatrului Na
țional. Scriitorul și jurnalistul Aurel Le
on a contribuit în mare măsură, prin ar
ticolele D-sale, la decizia D-lui Vitcu de 
a se întoarce acasă.

Un alt motiv pe care l-au invocat cei 
care mi-au cerut demisia a .fost că eu aș 
fi făcut politică în Teatru. Acest lucru 
este, de asemenea, falș. Singura politică 
pe care am făcut-o la 'Teatru a fost ace
ea de propășire a culturii naționale. Es
te adevărat că sala Teatrului Național se 
poate închiria, conform legilor, regula
mentelor și tarifelor în vigoare, atunci 
cînd eâ este liberă. Așa se face, de e- 
xemplu, că am acordat sala studențimii 
ieșene care comemora doi ani de la ma
nifestarea din 1987 de la lași. Cine a a- 
sistat la acest simpozion nu poate avea 
decît laude pentru decența și bunul gust 
cu care nobila noastră studentime Și-_a 
rememorat prima revoltă anticomunistă. 
Am mai. închiriat sala, de asemenea, Co
munității evreiești din Iași, care come
mora 50 de ani de la nog romul de tris
tă amintire din 1941. Consider că Tea
trul nu â făcut politică atunci cînd a a- 
cordat sala pentru aceste manifestări sau 
pentru altele asemănătoare.

în realitate, cererea de demitere a di
rectorului venea din partea unor velei
tari, actbri complexați sau deprofesiona- 
lizați. Le-am spus că directorul a fost 
adus la Teatrul Național de tinerimea ro
mână care a făcut revoluția anticomu
nistă, de guvernul revoluționar, de nume
roși intelectuali din Iași, București, Bo
toșani etc., care au publicat în presă 
astfel de apeluri și, în consecință, el nu 
poate fi demis la cererea unuia sau mai 
multor actori de mîna a treia.

— Dar Dumneavoastră cum vă apre- 
ciați munca desfășurată timp de doi ani 
Ia conducerea Teatrului Național ? Care 
socotiți a vă fi principalele realizări ? Ați 
avut cumva și neîmpliniri ? Ați fi putut 
face mai mult și v-ați- lovit de piedici 
insurmontabile ?

— Trebuie să mărturisesc că au fost 
doi dintre cei mai grei ani din viața mea 
nu lipsită de greutăți. Am găsit o trupă 
demoralizată, aproape deprofesionalizată, 
obosită, îmbătrînită. Principala mea rea

lizare a fost că memoriul, scris și sem
nat de mine, pentru reînființarea clase
lor de teatru la Academia de Arte. „Geor
ge Enescu" din Iași a^fost aprobat de mi
nistrul de atunci al culturii, Dl. Andrei 
Pleșu. Speranța mea a fost și este că a- 
cești talentați studenți — dintre care 
mulți vin de dincolo de Prut — consti
tuie adevăratul viitor al Teatrului Națio
nal.

în privința neîmplinirilor voi spune 
că ele sînt, desigur, destule. Trăim o vre
me de neîmpliniri și frustrări în toate 
sectoarele vieții sociale. Dacă aș fi avut 
mai mult noroc și mai-mulți bani, poate 
că aș fi putut aduce regizori mai valo
roși și monta spectacole mai bune. Cu 
toate acestea, țin să precizez că dintre 
toate teatrele din țară. Teatrul Național 
Iași a. prezentat, în acest răstimp, cele 
mai multe premierecă spectacolul cu 
piesa „Angajare de clovn" a tînărului 
dramaturg contemporan Matei Vișniec a 
obținut, la Festivalul internațional de 
țeatrli scurt de la Oradea, toate premii
le importante ; că, nu de mult, la Festiva
lul de la Botoșani al teatrelor din Moldo
va (prin Moldova înțelegînd și Basarabia) 
Teatrul nostru a obținut Marele Premiu 
pentru cel mai bun spectacol („Tatăl" de 
Strindberg) și un premiu pentru cea mai 
bună interpretare a unui rol secundar.

în general, sala: Teatrului Național 
din Iași este mai puțin goală decît majo
ritatea altor săli din țară.

— Sigur că toate acestea sînt reali
tăți de care nu se poate să nu se țină 
seama Ia o judecată dreaptă a situației. 
Dar, în ultima vreme, s-au produs în si
nul colectivului artistic disjuncții parcă 
mai puternice și mai grave ca nicioda
tă. Vă simțiți în vreun fel vinovat de 
producerea lor ? Sau acestea au cauze mai 
adînci, dincolo de persoana și de acti- 

, vitatea Dvs. ?

— Sunt un vechi admirator al mari
lor noștri actori și actrițe. Despre unii 
din ei am scris cronici teatrale, printre 
altele chiar și în revista Dvs. Am fost 
tot timpul și voi contiua să mă consider 
admiratorul și amicul lor. Nu am avut 
conflicte personale decît cu puțini actori 
și nu dintre cei mai buni. După cum spu
neam și mai sus, există o stare de uzu
ră nervoasă și artistică a valoroasei noas
tre trupe, uzură datorată nu mie, ci în
grozitorilor ultimi 10—15 ani, Este ome
nește și este de înțeles că oamenii își 
pierd uneori firea și răbdarea.

— Cum apreciați că va evolua teatrul 
sub noua conducere ? Ce credeți că ar 
trebui să întreprindă în primă urgență 
noul director ? Și apropo: ce părere a- 
veți despre unele opinii dure ale presei, 
de pildă că „Un mare om de cultură a 
fost înlocuit cu un om de paie1* ?

— Urez colectivului Teatrului Națio
nal cele mai mari succede din lume. în 
ce, îl privește pe noul director, îl felicit, 
în urez cele bune, dar nu-1 invidiez .de
loc. ■ ,

Cît despre părerile presei, ele sînt li
bere într-o țară liberă.

— Ce veți face în continuare, Dom
nule Mihai Ursachi ? Vi s-a oferit vreo 
slujbă acceptabilă sau veți rămîne doar 
la poezie, Care —- oricît ar fi de valo
roasă, și este ! — nu vă asigură nici mă
car o existență mizeră ?

— Nu am. nimic de declarat acum în 
legătură cu viitorul meu personal.

— O parte dintre intelectualii lașu
lui aU protestat în scris față de decizia 
Ministerului Culturii. Alții protestează 
neoficial. Cum receptați aceste manifes
tări de simpatie ?

— în fiecare rău este și un bine. Dau
ră este ceva rău în demiterea mea de la 
Teatrul Național, sper și mă rog lui Dum
nezeu ca binele ce se poate afla în acest 
rău să fie infinit mai mare. Ca om și ca 
poet, mă ș.imt întărit de tot ce nu mă. 
ucide.

— Credeți în forța spiritualității româ
nești — atît de bulversată astăzi ! — de 
a se impune în fața atîtor încercări de 
a o submina ?

(continuare în pag. 8)

— Domnule Val Condurachc, schim
barea care s-a produs in fotoliul directo
rial al Teatrului Național a fost princi
palul eveniment cultural al Iașilor la a- 
cest început de an. Discuții de tot felul îl 
însoțesc. Le găsesc firești, chiar dacă li
nele depășesc ținuta și cadrul intelectu
al, cultural, artistic — mă rog, și poli
tic — și se înscriu fie într-o zonă ama- 
toristică, fie în una excesiv partizană. Să 
încercăm ca măcar noi să rămînem „la 
cestiune". Vă întreb, deci : Cum s-a a- 
juns la numirea Dvs. în această funcție ? 
A fost opțiunea colectivului artistic ? A 
fost o decizie ministerială ?

— Numirea mea în funcția de director 
nu a fost opțiunea colectivului artistic : 
a fost o decizie ministerială; Este drept, 
o decizie nu simplă, ci foarte complica
tă, pentru că ea a fost discutată înde
lung. Oferta, mi s-a făcut încă-șdin luna 
decembrie a anului trecut. Am refuzat cu 
hotărîre cunoscînd bine tensiunile din tea
tru și știind că schimbarea lui Mihai Ur
sachi va fi, în mod fatal, interpretată po
litic. La această decizie nu s-a ajuns în
să ca urmare a conotațiilor politice, ci în 
urma unor — hai să le zicem așa •— con
flicte de muncă. Am acceptat deci aceas
tă numire în ultimă instanță, socotind că, 
între alternativele propuse, prezentam a- 
vantajul că lucrasem 16 ani în teatru ca 
secretar literar și că, prin urmare, colec
tivul mă cunoaște, cu bune și cu rele ; nu 
,aș fi fost, cu alte cuvinte, un corp stră
in în Teatrul Național.

— Cum ați primit aprecierile presei 
— unele foarte dure — privind această 
schimbare ; de pildă cea care susținea că 
„un mare om de cultură a fost înlocuit 
cu un om de paie ?“.

-— Ziceam ,că m-am așteptat la reacții 
de tot felul și, dată fiind slobozenia la. 
.gură a presei, m-am așteptat chiar și Ia 
calomnii. Sigur că aș fi preferat ca discu
ția să se poarte -într-un limbaj civilizat; 
mi-ar fi plăcut ca și aici — cum și în 
planul pur politic — intoleranța să, dis
pară- Prietenii poetului Mihai Ursachi, 
deveniți și partizani ai directorului Mi
hai Ursachi, puteau rfă mute discuția și 
in plan politic fără să construiască — și 
aici ! — scenarii și fără să transforme a- 
ceastă înlocuire din funcție într-un caz 
politic. De altfel, singurul lucru care 
m-ar deranja cu adevărat ar fi acela ca 
poetul Mihai Ursachi să trateze dumirea 

, mea cu . aceeași . suspiciune. Țin mult la 
prietenia cu el și, venind pe postul pe 
care a funcționat doi ani de zile, nu l-am 
înlocuit, ci am preluat pur și simplu o 
misiune mult mai puțin plăcută decît poa
te părea din afară.

— Excludeți, deci, ideea că între cau
zele înlocuirii s-ar afla vreuna de ordin 
politic. înseamnă că rămîne cea de ordin 
strict profesional, artistic.

— In perioada cît Mihai Ursachi a 
fost directorul Teatrului National s-a lu
crat destul de mult, au ieșit multe pre«- 
miere, .chiar dacă nu toate au avut ecou 
în conștiința critică și publică. Vreau, to
tuși, să vă amintesc că în această pe
rioadă .a 'ieșit. „Angajare de ■ clovn" — un 
foarte bun spectacol, premiat la Festiva
lul teatrului scurt de la Oradea. Lumea 
teatrului este însă o lume specială și 
cred, fără să cunosc prea bine lucrurile, 
că tensiunile acumulate s-au datorat fap
tului că Mihai Ursachi — un foarte va
loros < poet și un admirabil om de cultu
ră — nu a reușit să înțeleagă psihologia 
cu totul specială și orgoliul firesc' al ac
torilor. Nu cred că e vina lui, nu cred 
că este nici vina actorilor ; este un fapt 
care a dus lai un divorț ce nu are — cel 
puțin în teatru — nici o legătură cu po
litica. /

— Și acum, în fața faptului împlinit, 
să ne referim Ia misia pe care v-ati a- 
sumat-o ; ca unul care cunoașteți bine a- 
cest teatru, realizările și neîmplinirile lui 
pe o lungă perioadă de timp, ca unul ca
re știe din interior puterea de creație, va
loarea și disponibilitățile excepționale ale 
trupei — una dintre cele mai bune, mai 
complete și mai omogene din cîte există 
acum în teatrele din țară, dar, în ace
lași timp, și una dintre cele mai nemul
țumite, mai Sfîșiate de contradicții. de 
neînțelegeri — ce credeți că va trebui să 
faceți mai întîi pentru depășirea acestei 
crize ?

— Acceptînd oferta Pe care mi-a fă
cut-o Cristian Hadjiculea, directorul Db 
recției teatrelor, mi-am asumat toate 
riscurile ; știam că, și înlăuntrul teatrului 
și în afara lui, vor exista destui actor 
și, respectiv, destui oameni de culturi 
care să conteste numirea mea. Știam, df 
asemenea, că această trupă excepționali 
trece printivo criză morală acută și ci 
misiunea oricui ar fiA^enit la conduce
rea teatrului ar fi fost una extrem- de in
grată. Climatul de suspiciune nu defi- 
nește însă numai starea teatrului, ci în
treaga noastră societate. Suit însă o fire 
echilibrată și optimistă și agitata noastre 
viață politică din. ultimii doi ani m-a fă
cut Șă privesc lucrurile cu un. fel de de 
tașare. Criza de care vorbeam nu este 
una de suprafață, ea a afectat cumvi 
chiar pofta de a juca, chiar motivația a 
dînca a actului artistic. Cum teatreie ni 
ciu încă o lege a lor și cum sînt convin: 
că această lege va întîrzia să apară, elf 
se supun legislației socialiste încă în Vi
goare și contradicțiile, cu adevărat fun 
damentale, care pun în primejdie insti 
tuțiile de spectacole sînt de natură struc 
turală ; ele se transmit din aproape îr 
aproape și antrenează chiar viața de z 
cu zi a colectivului artistic. Primul lucri 
care cred că trebuie făcut este ca, îr 
baza legilor deja apărute, s'ă se creeze ur 
cadru nou în care toate aceste tensiun 
să se așeze în raport cu viitorul.

— De cît timp credeți că veți avea ne 
voie pentru a aduce teatrul la nivelul u 
nei reale competitivități naționale și in 
ternaționale și pe ce căi vă propuneți si 
ajungeți la aceasta ?

— Ceva se va putea schimba numa 
dacă voi avea sprijinul și creditul coiec 
tivului artistic. în teatru nimeni nu poa 
te face nimic de unul singur. Cum teatru 
nu trăiește într-un regim de campanie e 
lectorală, nu-mi pot permite nici un ac 
demagogic și nu pot face promisiuni pi 
care nu știu dacă le voi putea acoperi 
Nu am avut încă — la două zile de 1; 
numire — o întilnire cu întreg colecti 
vul artistic, nici măcar una cu consiliu 
de administrație, așa. îneît nu am elabo 
rat încă o strategie pentru teatru. Aceas 
tă strategie se va elabora în colectiv, ast 
fel ca ea să poată răspunde modului fă 
care fiecare înțelege să trăiască și-să ere 
eze în teatru. Dacă vom găsi locul co 
mun, este posibil ca într-o stagiune co 
lectivul teatrului să se ridice din noul; 
starea de performanță și sper ca perfor 
manta să nu fie un accident ci, daci 
vreți, un numitor comun.

— Sînteți directorul unui Teatru Na 
țional. în concepția Dvs., determinativii 
Național mai are conotațiile inițiale, di 
la 1840, sau e doar un nume propriu im 
punînd o anume situare valorică? Car 
sînt azi principalele Iui îndatoriri ?

— Un Teatru Național nu mai este 
bineînțeles, ca la 1840, un teatru care mi 
litează pentru unitatea limbii române s 
pentru un repertoriu românesc. Dvs. știi 
foarte bine că la 1840 teatrele cu audien 
ță la publicul atunci constituit erau di 
limbă franceză, italiană și germană. De 
finirea de atunci a conceptului de Tea 
tru Național se făcea în raporț cu pre 
zența acelor trupe și cu lipsa, ca și to 
tală, a unei dramaturgii naționale. Ni 
vreau să spun că acum un Teatru Națio 
nai nu are obligația, morală de a spri 
jitii în continuare dramaturgia originală 
O face chiar și Teatrul Național din Lon 
dra, care-și propune să reprezinte cu pre 
ponderență. dramaturgia de limbă engle 
ză. însă, acum,. conceptul de Teatru Na 
țional este unul implicînd valoarea une 
trupe și însemnătatea unei instituții îi 
contextul, național. Așa cum s-a întîm 
plat prin revenirea lui’ Andrei Șerban îi 
țară, cînd Teatrul Național din Bucureșt 
a devenit dintr-un teatru rutinat și ci 
rare momente de adevărată performanți 
artistică ; așa cum s-a întîmplat, de ase 
menea, în ultimele stagiuni cu Teatru 
Național din Craiova, care și-a găsit Ui 
admirabil' manager, tot -așa trebuie să s 
întîmple și cu Teatrul Național din Iași 
Nu prin prezența mea, ci prin prezenți 
unor oameni de1 scenă capabili să aduc: 
evenimente în repertoriul colectivului d 
aici.

(continuare în pag. 8)
Pagină realizată de Ștefan OPREA



starea literelor

Nu știu ce a mau tipărit Editura 
„Elf" din Bucureșli, dar faptul că 
a investi: intr-o carte de debut în 
proză de valoarea aceleia semnate 
de Dana Maria Mânu, Acting in, 
mă face să cred că în spatele aces
tei întreprinderi particulare se află 
oameni de gust, iubitori ai litera
turii de bună calitate. Ne-am obiș
nuit să vedem în editorii particu
lari — și aceasta, parțial, ue bună 
dreptate — niște oameni fără“ 
scrupule și „fără maneră*',' urmă
rind profituri mari și rapide din 
literatura de consum : ditoru' „Elf’* 
contrazice această prejudecată; ce 
poate fi, în fond, mai aventuros 
pentru un asemenea editor decît 
tipărirea unui volum de proze scur
te al unui debutant, cu un preț li
beralizat (124 iei), dar in condiții 
grafice foarte bune ?

Acting in este o carte de acum 
Ș3S? — *111» CpIc maț mult?
nara ti un: fiind datate de autoare

(1984 1986. 198TY. Intîrz-?r?3

implicat sâ ie spun personale, 
tinind <fc* etapele unui destin lite
rar și <k- momentele axit de imoor- 

pen metru i
proze actuale la momentul elabo
rării ar fi contribuit poate decisiv 
— rin^ 5‘1C ’ — Ia o altă configu
rație și la o altă dinamică a gene
rațiilor, stilurilor și mentalităților

Ceea ce scriu 
o să fie
o chestie lucidă 
și incheiată

în cîmpul literar ; Acting in este 
un exemplu între altele. Și înă gân
desc, în primul rînd, la discuția 
care s-a purtat — atît cit s-a pu
tut face fără a aborda prea mult 
ideologia (era un teren minat, a- 
proape imposibil de străbătut) — 
referitor la așa-zistil postmodernism 
românesc. Privind în urmă (cu sau 
fără mînie), acea discuție îmbracă 
azi aspecte ridicole ; sub un clopot 
de sticlă, cîțiva peștișori căutând 
oxigenul drămuit cu cinism de 
niște tovarăși care nu știau decît 
de „reflectarea realității", de tru
carea ei adică. Sînt printre cei care 
au susținut nu atît termenul — dis
cutabil —, cît realitatea nouă care 
s-a impus pe la mijlocul deceniu
lui nouă timid, e adevărat, și mai 
mult prin cenacluri, în volume „co
lective" sau în colțuri cît mai dis
crete ale paginilor cîtorva reviste 
literare. Sigur că acea realitate no
uă era creația „promoției '90“, dar 
nu numai a ei. Pentru cineva care 
a urmărit cu atenție fenomenul li
terar de azi era clară o sensibilă 
schimbare a modului de a gindi 
textul și relația de „productivitate" 
a muncii scriitorului, avind drept 
teme nu attt creația, cit capacita
tea de a recepta a acestuia. Apar 
acum discursurile simultane, accen
tul pus pe ceea ce este irațional in 
comportamentul și mentalitatea per
sonajului. Proza noastră a început, 
in anii *50. prin a legifera „realis- 
mul socialist** drept unică țintă a 
scriitorului român pus să exprime 
exprimabilul dictat de autoritatea 
politică (dragoste de patrie, de par
tid, zările senine ale comunismului 

față de întunericul regimului bur- 
ghezo-moșieresc etc.); „dezghețul" 
din deceniul șapte a permis relua
rea poeticilor moderniste care vo
iau să exprime inexprimabilul (Ni- 
chita Stănescu în poezie, onirismul 
in proză), in fine, după 1980, ge
nerațiile noi se interesează de o al
tă poetică, aceea care țintește să 
nu exprime exprimabilul (denun- 
țînd falsurile anilor *50) și, mai 
mult, să nu exprime inexprimabi
lul (contestînd poetica precursorilor). 
Aceste fapte se întîmplă în proze
le Danei Maria Mânu ; aici perso
najul e natura, iar cititorul e con
diția (tragică, firește). Se petrece o 
inversare a pozițiilor principalelor 
„actanți" (înainte, eroul „educa" ci
titorul sau, cînd s-a dat voie, £1 
chema în ficțiune) și-, nu știu de 
ce, ne vine greu să acceptăm aceas- 
nă nouă ordine a textului. Perso
najul autor al Danei Maria Mânu 
se manifestă în act, în vreme ce 
corespondentul anterior se mani
festa în gînd ; Personajul din Ac
ting in scrie persbnajele, nu le cre
ează ; autorul suferă doar de „com
plexul realității" și nu de cel al 
posterității. Literatura pe care o 
ilustrează perfect prozele Danei 
Maria Mânu este acting in, cunoaș
tere de sine, un serviciu pentru 
sine ; „cealaltă" literatură rămîne 
acting out, adică hrănirea iluziilor 
din cititor, serviciu către populație. 
Iar dacă literatura reprezenta pen
tru moderni o continuă căutare a 
spațiului securizant (vai, atît de mo
tivată !). pentru Dana Maria Mânu 
și colegii săi de generație r,i de 
program literar, a scrie înseamnă 
a trece prin propria viață fără a 
încerca să se apere de ea. Sfînt 
trup și hrană sieși, Ilagi rupea din 
el!; un fel de Hagi barbian de sex 
feminin, s-ar zice.

Această schiță sumară ține sea
ma, înainte de toate, de natura re
lațiilor autorului cu textul și, im
plicit, cu realitatea pe care el, au
torul, nu mai vrea nici s-o reflec
te și nici s-o deformeze. în fond, 
este o altă arhitectură a textuln 
(„coregrafică", de pildă, în Despre 
dragoste, acest sentiment care n-are 
nici o legătură cu comunicarea, un
de textul e chiar un corp care dan
sează). Dacă „economia de piață” 
o va permite, vom avea nu doar o 
altă viață (vezi clipul publicitar), 
ci și o altă literatură ; în măsura 
în care vor putea apare cărțile co
legilor de generație ai Danei Maria 
Mânu.

Ioan IIOLBAN

CĂTĂLIN ANUTA

* *

Preafericit și preacurat 
doarme zîmbind blestemul 
in noi
Mîndru și suprem, 
nu se grăbește nicicînd, 
Destinul lui este i igur, 
Cu trupurile pe umeri 
îl așteptăm pentru un nou > acrific'u. 
pentru un nou elogiu 
al durerii noastre.
Niciun dumnezeu și nici un sfînt 
nu l pcate tulbura
pe acest rege diurn al ursuzului

Focul arde, rînjind fn ochi 
și așteaptă vesel să i se dea drumul 
la noi la rufletul nostru 
torturat de călăi sau cecunde

* *
Rîd, trupul mi-ar izbucni 

din ciment, 
florile se prăbușesc din olb 
in roșu și ■'« 
rabd f.n pămînt. 
Grase și imprevizibile rădăcini 
am cerșit niște miini, 
buze mi-au dat să fur 
gustul de țărină. 
înțelege... eu înă simt 
pentru un eu. Ieftin, ou.
Rîd, cred, glumesc, dar 
nu pot ieși din tablou, căci 
e demult grea culoarea 
cuvîntului tău... Taci, iaci... 
Și eu precum zvonul 
îmi adaug trup și 
mă simt învins de trupenic.

★
* ♦

Cristinei — Lux
Miinile mele au boala cuvîntului 
au boala ta și visează frumos 
în părul tău
Chipul tău îți poartă ca o poveste, 
amprentele și cuvîntul meu 
să-ți fie palmă
Si ești primul i emn de Viață 
de la nașterea mea ți 
trupul tău născut e 
dincolo de vechiul gard al universului 
Și scenariul e scris, dar 
s-au fmbolnăvit actorii 
și este unul acel singur sentiment, 
dar s-au îmbolnăvit cuvintele 
Și cuvintele ard repede 
și tu rămîi pentru mine 
mereu același miez de noapte.

Urme pe zăpadă

Fragment dintr-o scrisoare

...Ai dreptate, bătrîne, una-i să-ți plimbi trupul prin 
Iași și alta-i să ți-1 preumbli ' prin Parisul care te-a 
adoptat. Nu mă îndoiesc de spusele tale cum că acolo 
picioarele, mîinile și toatd cele purtate de om în cap 
se mișcă mai repede ca aici, unde și acele ceasornicelor 
par să se fi lenevit. însă nu pune asta numai în contul 
pitorescului nostru balcanism, mai adaugă și faptul că 
acolo ora, ziua înseamnă ceva dolari, pe cînd aici, doar 
lei scheletici, atinși de un fel de lingoare aproape mor
tală. Deci, acolo e mai bine cu trupul, dar cu sufletul 
ce facem ? Este oare pe planeta asta vreo bucată de 
pămînt mai îngăduitoare cu el decît locul viețuirii mele ? 
Nu cred și de aceea, ca întotdeauna, spulber mereu o 
imagine cu un geamantan îrj care mi-aș putea băga 
sufletul, să mă călătoresc de pe meleagurile acestea. 
Apoi, chiar și cu trupul, dacă l-aș. strămuta, n-aș fi 
în cîștig, bătrînețea — regina tuturor bolilor noastre — 
tot nu și-ar rări pustiitoarele ei mîngîieri. Mă mai gîn- 
desc și la final. Cum mă știi, cam nerafinat, cam prea 
dispus spre simplități primitive, prefer o brazdă ușoară, 
cu iarbă sălbăticită, decît cine știe ce cavou, ca o celulă 
de închisoare, și o pomenire în care prăjiturile și bău
turile răcoritoare să nu înlocuiască fripturile, sarmalele, 
mai ales pe acestea, și vinul, și nici zîmbetele reci și 
vorbele protocolare să nu-i stăpînească pe cei veniți să 
mă salute pentril ultima oară, ci aceștia să-și șteargă 
repede eventualele lacrimi, să se pună pe mîncat, pe 
băut, pe bîrfit, cu alte cuvinte, să fiu uitat de ei într-un 
chiolhan zdravăn, potrivit cîntecului, unul naște, altul 
moare... Te întreb : unde aș mai găsi eu atîta îngă
duință ?...

Iată, bătrîne (cum te cunosc), nu te invidiez. Sînt 
sigur, din cînd în cînd tot îți, mai ștergi pe furiș o 
lacrimă venită așa, din senin. îți mărturisesc — mă 
întristez ori de cîte ori îmi amintesc de tine. Cu nostalgia 
pentru lungile noastre discuții, presărate cu acele ră

bufniri neputincioase, de-a apucă să nu murim pînă nu 
va crăpa mult iubitul..., și cu regretul că tu, care ai 
un adevărat cult pentru Conu-Iancu, nu ești acum la 
fața locului, să-i vezi piesele jucate de-a lungul și de-a 
latul țării : la primării, prefecturi, în parlament și în 
senat, pe stradă, la mitinguri și felurite adunări. Fiindcă 
una-i să citești din gazete și alta-i să ai sub ochi scena 
Marii trăncăneli. Ce mai, bătrîne, sînt de toate, pentru 
toate gusturile. Peste două sute de partide politice (cu 
lideri clasa-ntîia), zeci de publicații sexy (cu proză care 
ar uimi Parisul), sute de gazetari convertiți subit ideo
logic (depășind performanțele celor mai dotați came
leoni), zvoniști, șantajiști, provocatori, turnători, toți șco- 
liți la școala trecutului apropiat, adică profesioniști în 
uciderea adevărului și aflați în toate tranșeele luptei 
pentru putere, armate de bișnițari foșgăitori precum 
gîndacii de bucătărie, monarhiști înfocați și stăpîniți de 
visul să ajungă președinți de republică, îmbogățiți pe 
drumul Stambulului în negoțul cu lopeți, rulmenți, halva, 
cadîne. vechi icoane, cărți rare iși altele, nu-i așa, fle
cuștețe, tribuni monopoliști ai iubirii de țară, ziare1 și 
reviste cît să încapă între pereții burdușiți ai chioșcu
rilor și pe tarabele gărilor și ale piețelor, mai ales 
independente și scrise cu pixuri mesianice, profeți și 
prezicători ce bat dincolo de anul 2000, producții de 
aghiazmă și programe de sfințiri ce au depășit toate 
țările creștine, priviri cîșe la tot pasul, lefegii gras plă
tiți să pună degetul în pieptul poporului (care cică ar 
fi stupid și înzestrat cu toate relelei lumii), în sfîrșit 
— ce s-o mai întind ? un Babilon drăguț, național, poate 
invidiat de alții de prin Europa și de aiurea, și din care 
am exporta bucuroși mare parte din „cadrele de nă
dejde" (menționate mai sus) și din rezultatele rîvnitoarei 
Io» mtinci. Și chiar și din limba (dintr-un alt lemn) 
pe cale de a se forma...

Așa că, bătrîne, ca un laș ce sînt, stau în banca 
mea și privesc. Ce distracție ! Ce viață ! Altă, nu-i așa, 
viață I... Și mă mai chinui să bag, măcar în cîteva 
cuvinte adevărul — o caznă inutilă, fiindcă el demult, 
dinaintea prieteniei noastre a fost izgonit din toate cu
vintele. Pînă și ȘI nu mai e ȘI, sau...

Corneliu ȘTEFANACHE

„SINGURA POLITICĂ PE CARE...“

(urmare din pag. 7)

— Ați aflat, poate, că în ziua de 15 ianuarie 1992 
mi s-a conferit Premiul Internațional de poezie „Mihai 
Eminescu" în biserica dirt Ipotești. în alocuțiunea pe ca
re am rostit-o în biserică —■ și care s-a transmis la ra
dio în direct — am arătat că dacă socotesc a merita în 
vreun fel această strălucită distincție, este pentru că, în 
toate clipele vieții mele, am crezut în excelența și în 
destinul limbii și culturii românești. Așa voi face și în 
restul zilelor mele.

— Ați putea încheia această discuție cu un vers a- 
decvat momentului și stării Dvs. sufletești ?

— Aș prefera ca, în loc de a încheia cu un vers de 
Mihai Ursachi, să rog, cititorii revistei „Cronica" să des
chidă Biblia la Psalmii lui David și să citească Psal
mul 70.

„...N-A FOST OPȚIUNEA...»

(urmare din pag. 7)

— în momentul de față se află in repetiții mai mul
te piese. Care credeți că va fi primul spectacol eveni
ment al acestei stagiuni ?

— Stagiunea în curs se va desfășura după progra
mele elaborate în urmă cu un an. Chiar să vreau, nu 
pot interveni în cursul ei fără a tulbura echilibrul — 
fie el cît de precar — al muncii artistice. Dintre regi
zorii care repetă în prezent îl cunosc mai bine pe Ni- 
colae Scarlat, care a oferit pînă acum teatrului nostru 
două spectacole de excepție („Vînătoarea de rațe", și 
„Angajare de clbvn"), cum și o montare bună, solidă, cu 
piesa lui Ion Druță „Tot ce avem mai sfînt". Ca atare 
m-ar bucura foarte mult dacă premiera cu piesa „So- 
crate" a lui D. Solomon ar reedita performanțele an
terioare.

— Vă doresc să aveți șansa unei bune colaborări cu 
colectivul artistic.

— Mulțumesc.



GEORGE PASCU-80 sau 
muzica ideilor despre muzică

Au trecut peste trei decenii și jumătate și 
nu-mi mai amintesc programul concertului sim
fonie în cadrul căruia l-am auzit vorbind, pentru 
prima oară, pe profesorul George Pascu. Retrăiesc 
insă și acum surpriza, transformată repede în bucu
rie intelectuală, de a mă fi lăsat cucerit de clari
tatea și frumusețea ideilor, de intonația ușor 
cîntată a vecii, din care părea să răzbată un În
demn de vibrantă iubire pentru muzică. Lăsîn- 
du-mă cucerit de ideile muzicologului ieșean, 
surpriza m-a îndemnat să mă confrunt cu ceilalți 
ascultători, numeroși, aflați în sala Teatrului Na
țional „Văsile Alecsandri", pentru a-mi da seama 
dacă starea de comuniune cu cel care prezenta 
programul de concert este trăită și de alții. într-o 
nemișcare concentrată, exprimînd un interes deplin 
curiozitate și îneîntare, toate privirile erau îndrep
tate spre pupitrul dirijorului de unde, o voce cu 
inflexiuni metalice, instrument al unei ascuțite 
inteligențe și al unei inimi, calde, domina sa,a. 
Intr-un fel, ceea ce auzeam era muzică. O muzică 
a ideilor despre muzică. Frazele se înlănțuiau fi
resc, intr-o construcție elegantă, oferind informații 
și mai ales cenducînd, cu tact și farmec, imagi
nația ascultătorilor pe căile complexe ale arhhec- 
turilor muzicale, deschizîndu-le fără efort și cu 
o extraordinară putere de esențializare și de plasti- 
cizare în același timp, universul inefabil și tul
burător al muzicii. Timbrul vocii se modeia cu 
o adevărată știință a elocvenței, ca și privirea 
care, străbătând''sclipirile dioptriilor, se îndrepta 
cînd spre cupola teatrului, cînd spre adîncimile 
parterului, transmițând o puternică și luminoasă 
încredere în expresivitatea muzicii...

Un concert lecție, o prezentare de concert sim
fonic sau a unui program de audiție realizate de 
profesorul George Pascu sînt, să recunoaștem, 
acte de înaltă cultură și de dragoste pentru mu
zică. Nu ne putem explica altfel lunga și fructu
oasa existență a cercului dej prieteni ai muzicii 
.de la Biblioteca „Gheorghe Asaehi". Acolo unde, 
sîmbâtă de sîmbătă, din octombrie și pînă in iu
nie, de ani și ani de zile, iubitorii de muzică vin 
să-și îmbogățească experiența estetică pentru că 
știu că vor fi conduși pe drumul înțelegerii capo
doperelor muzicale de profesorul Pascu și de in
vitații săi. Pentru unii, aceasta poate fi o acțiune 
minoră. Dar dacă ne gîndim la numeroasele acti
vități de răspîndire a muzicii și de formare a 
gustului înscrise în programele instituțiilor din 
Iași, precum și din alte localități ale Moldovei, 
descoperim o strădanie continuă și pasionată de 
a instrui și forma. In esență, o adevărată operă, 
care nu s-a concretizat în volume muzicologice 
mai mult sau mai puțin savante, ci în mii și mii 
de suflete cucerite pentru sublimul act al comu
niunii prin mijlocirea artei sunetelor.

Au existat, desigur, și realizări artistice sau 
muzicologice pe care timpul le va așeza la locul 
potrivit ; amintesc, în acest sens, numeroasele con
certe simfonice și corale (a fost, cum se știe, ini
țiatorul Corului „Gavriil Musicescu" și primul di
rijor al acestei formații) ; amintesc, totodată, cro
nicile de concert și spectacol care au sporit spiritul 
critic al opiniei muzicale, apoi studiile ample de
dicate vieții muzicale ieșene (Filarmonica de stat 

) „Moldova" la cincisprezece ani de existență; 100 
de ani de la înființarea Conservatorului de muzică 
„George Enescu" ; Muzicienii lașului) ; în sfîrșit, 
creațiile muzicale (coruri, muzică de cameră, mu- 
z:că dc scenă). Alături de această bogată și diversă 
activitate, nu trebuie să uităm nici munca de or
ga.-..zare și conducere, fie ca director al Filarmo- 
r c .Moldova", într-una din cele mai dificile pe
rioade dm istoria acestei prestigioase instituții 
(194 >—1947), fie ca șef de catedră și decan la 
Conservatorul „George Enescu" din Iași. Toată 

generoasă risipire a înscris personalitatea 
ir. și a omului George Pascu în rîndul
ce'.o- .r .11 contribuit, în ultima jumătate de 
vea 11 nsolidarea și afirmarea mișcării muzi
cale din Iași

C- I și urări pot fi adresate acestui mir 
7 in c mplex. unic în felul său, ajuns la vîrsta 
km.r.t«-.-- înțelepciuni ? In primul rînd, urarea 

>de sănătate apoi, urarea de a-și păstra tinere
țea s r t . . i -. neistovita dragoste de muzică, de 
adevăr - - Și să ne dorim și nouă, mai
tineri sau mai vârstnici, să ne bucurăm cit mai 
mult de prezenta si de darurile sale.

Mihail COZMEI

Genurile muzicale sînt, 
în realitate,
fapte de istorie revelate
printr-un ochean

Carmen Cozma: — Vă propun, dom
nule profesor George Pascu, să înce
pem dialogul nostru, amintind o apre
ciere care aparține celui ce v-a fost 
coleg de liceu și prieten, logicianul de 
prestigiu Petre Botezatu, care — sur- 
prinzînd, în chip admirabil posibilita
tea unei vieți trăite „la temperaturi 
înalte" prin receptarea nuanțată a o- 
perelor muzicale —, scria, intr-unui 
din volumele sale apărute la Editu
ra Junimea, Interogații: „Omul este 
bolnav de muzică".

George Pascu: — Regretatul meu 
prieten Petre Botezatu, cu care o via
ță întreagă am făcut muzică și am 
discutat problematica acestei arte, a 
fost un împătimit de muzică. De aici 
și afirmația citată de Dvs. îmi amin
tesc de acele seri petrecute împreună 
cu el, audiind muzică simfonică la 
un patefon „Columbia", seri în care 
ne delectam, trăind mari emoții ale 
unor creații semnate de Schubert, Be
ethoven, Weber. Petre Botezatu a fost 
un autodidact în materie de muzică, 
începînd — fără nici o preocupare 
teoretică — să învețe și să practice 
muzica instrumentală:, la vioară, vio
loncel, ghitară, ajungînd să posede o 
suficientă tehnică pentru a putea cîn- 
ta in formații de cameră: Cu colegi 
de clasă de la Liceul Național alcă- 
tuiam asemenea formații cu care in
terpretam acea Hausmusik publicată 
de cunoscutul pedagog german Fide- 
lio Finke. Cu astfel de muzică de 
mare calitate și, totodată, foarte acce
sibilă, ne-am hrănit pînă la absolvirea 
liceului. Iată cum cei mai mulți din
tre noi s-au „îmbolnăvit" de muzică, 
și nu e de mirare că alergam la rarele 
concerte simfonice ale Conservatoru
lui, unde, de la galerie, savuram, fre- 
mătînd, muzica. Acolo am auzit com
pozițiile 'lui Antonio Cirillo — profe
sorul ieșean, care a pus bazele pe
dagogiei muzicale pentru instrumentele 
de suflat. Tot acolo, Carol Nosec — 
la un an de la moartea lui Caudella 
(1924) — a dirijat un concert alcătuit 
din operele maestrului ieșean. Și, se 
cuvine să amintesc de acele concerte 
dirijate de Alfonso Castaldi, concerte 
care s-au întipărit ca date epocale în 
memoria melomanilor ieșeni; atunci 
am făcut cunoștință cu cîteva capo
dopere, printre care: 'Triplul concert 
pentru viori și orchestră, de J. Bach 
— soliști fiind L. Acker, L. Blaustein 
și L. Burada — și nemuritoarea Sim
fonie Fantastică, de H. Berlioz. E ne
voie, oare, să mai spun că aceasta 
din urmă ne-a făcut să ne îmbolnă
vim cronic de muzică?

— înțeleg aceste simptome ale „îm
bolnăvirii cronice de muzică". Cum a 
evoluat, la dumneavoastră, acest tip 
d.- „boală" mai puțin obișnuit în lu
mea medicinii?

— Urmînd Conservatorul, am avut 
prilejul să-mi fac o instrucție muzi- 

caia sistematică și să particip ia e- 
xecuții muzicale în formații de ca
meră, în orchestră, și chiar ea solist 
la producțiile studenților. Datorită lui 
Antonin Ciolan am putut să și diri
jez corul și orchestra Conservatorului. 
„Omul bolnav de muzică"" trăiește 
simptomele cu mai multă intensitate 
atunci cînd o practică la un instru
ment, participînd, astfel, cu toata fi
ința sa. Temperatura emoțională este 
înzecită, însă, atunci cînd ține baghe
ta In mînă. In felul acesta, am început 
să trăiesc mult mai intens actul mu
zical și, în mod firesc, am simțit ne
voia de a mi-1 explica.

— Și astfel, s-a născut acea dorin
ță, care s-a împlinit, ulterior, intr-o 
operă de o viață, de care se bucură 
toți aceia care au descoperit muzica 
prin dumneavoastră.

— Cintind împreună cu profesorul 
meu. Ionel Ghiga, la pupitrul de 
violă în orchestră, i-am cerut, la un 
moment dat, explicații asupra unui 
Andante din Concertul pentru violon
cel, de Lalo, afirmând u-i că trăiam 
atmosfera unei epoci revolute, pe care 
o bănuiam a fi aceea a trubadurilor 

medievali. Nu știam încă nimic, pe 
atunci, despre acea epocă; dar, mu
zica respectivă mă făcuse să intuiesc 
climatul specific. Spre marea mea sa
tisfacție, profesorul mi-a confirmat 
impresia, și astfel s^a născut dorința 
de a privi actul muzical și sub ra
port psihologic, de a plasa muzica în
săși în istorie.

— Sînt, deja, crîmpeiele unei con
cepții proprii, ale gîndirii tenomenu. 
lui muzical într-o generoasă perspectivă 
în care, factorilor de natură psihică 
Ic revine un rol esențial.

— Nu e nevoie să spun că o ase
menea modalitate de a aborda muzica 
nu numai că mi-a scăzut fervoarea pe 
care această artă mi-o dădea, ci, dim
potrivă, m-a făcut să o receptez în 
toată plenitudinea ei. Mai târziu, cînd 
l-am citit pe Ernst Ansermet — diri
jorul elvețian, autorul lucrării „Fun
damentele muzicii" —, mi-am dat 
seama de esența actului muzical și a 
impactului muzicii asupra omului, 
explicindu-mi forța acestei arte. Du
pă autorul citat, muzica îl cuprinde 
pe om precum iubirea. Distingând trei 
trepte ale conștiinței — așa cum o 
fac fenomenologii sau Leibniz —, An
sermet menționează: „stratul trăirii", 
în care muzica afectează ființa noas
tră, fără a ne da seama de aceasta, 
„stratul percepției", în care luăm act 
de impactul muzicii, și, în sfîrșit, 
„stratul rostirii", atunci cînd încercăm 
să exteriorizăm ceea ce simțim. Așa 
se explică de ce pasiunea pentru mu
zică și aderarea fără rezerve la expre
sia ei se petrec fie, așa cum pretinde 
Ansermet, de la infiltrarea muzicii 
în noi, pe nesimțite, pentru a ajunge 
în conștiință și a produce diferite re
acții, fie în sens invers, de la un da
tum perceput, care ne deschide ca
lea către trăirea muzicii devenită 
consubstanțială cu ființa noastră. Ia
tă și „taina" întâlnirii cu muzica a 
unor oameni care știu cîte ceva din se
cretele teoriei muzicale, a unora care 
mînuiesc, cu dexteritate, instrumen
tele muzicale, fără suportul unei mo
tivații teoretice, or a acelora care 
simt doar farmecul muzicii, fără a 
pătrunde prea mult secretele ei.

— Ajungem, iată, și la una dintre 
problemele de maximă importanță în 
arta muzicală, aceea a interpretării 
și, respectiv, a rolului interpretului — 
coparticipant al actului creator.

— Ca profesor de Istoria muzicii, 
studiind muzica tuturor vremurilor, 
mai ales atunci cînd o ascultam per- 
mițîndu-mi luxul de a nu mai ține 
seama de conjuncturi și de alți fac
tori determinanți ai stilului, aveam, 
de multe ori, impresia că mă aflam 
în locul și în timpul în care fusese 
scrisă și executată prima oară muzica 
respectivă. George Enescu a spus cînd- 
va că, dacă vrei să interpretezi mu
zica lui Bach, trebuie să crezi și să 

simți că ești chiar Bach. Există, și 
in interpretare, și în audiție, două 
ipostaze: una rațională, ținînd de eta
jul percepției, și una afectivă, ținînd 
de etajul trăirii Interpretul, identi 
ficîndu-se cu opera, ajunge, uneori, să 
dea glas unei lucrări în care propia-i 
personalitate își spune foarte puternic 
cuvîntul. Aș da ca exemplu un con
cert de Paganini, interpretat de Yvry 
Gitlis și o Siciliană, de Maria There
sia Paradies, tălmăcită de Ștefan Ru- 
ha. Ortodoxii teoriei interpretării — 
potrivit cărora interpretul trebuie să 
realizeze cînt mai fidel textul, în spi
ritul epocii și al viziunii autorului, 
făcind abstracție de persoana celui 
dinții, ar condamna la muncă silnică 
pe viață, pe interpreții citați în căzui 
operelor respective. Personal, la auzul 
acestora, mai întîi m-am indignat: 
dar, meditînd, mi-am dat seama că, 
și în aceste cazuri, există un sîmbure 
autentic de artă, fiindcă, în acel mo
ment, nu am mai ținut seama nici de 
Paganini, nici de Maria Theresia Pa- 
radies, ci i-am admirat pe Yvry Git
lis și pe Ruha, apreciindu-le personali
tatea atît de puternică. Firește, n-aș 
învăța niciodată pe vreun tînăr să 
generalizeze procedeul, dar nu pot 
să neg faptul că furibunda realizare 
4 pasajelor lui Paganini, în viteza u- 
nui tren cu perne de aer, fără a stîl- 
ci intonațiile, este un act artistic, fie 
el chiar și de ordinul echilibristica; 
de asemenea, in locul candidei melo
dii a tristei compozitoare oarbe, Ma
ria Theresia, Ruha ne-a oferit un in
sinuant și uneori șăgalnic cint al li
nei fete cu ardență sufletească ascun
să și mărturisind nevoia de tandrețe.

— Domnule profesor, ați dat glas 
cîtorva idei-cheie pentru ceea ce poate 
să însemne gestul interpretului, î 
raport cu o anume partitură- Persona
litatea acestuia își pune semnul, în 
chip esențial, asupra realizării, res
pectiv, asupra împlinirii unei anumite 
lucrări muzicale. Aceasta nu înseamnă, 
însă, libertatea absolută a subiectivi
tății celui care interpretează.

— Desigur, echilibrul între subiec
tiv și obiectiv — prezent în toate com
partimentele actului muzical — trebu
ie să fie și în interperetare. Consider 
că, interpretind o piesă dintr-o anu
mită epocă, se redă, asemeni unui 
pictor, atmosfera, viața acelei epoci; 
firește, colorînd involuntar, cu unele 
tente ale personalității interpretului, 
un astfel de „tublou". Așa se face că 
oricare dintre genurile muzicale, chiar 
și cele ale muzicii pure, sînt, în re
alitate, fapte de istorie, revelate de 
către un ins care a știut să privească 
în trecut ca print-un ochean magic. 
Dacă există peste biosferă o noosferă, 
putem crede și într-o muzicosferă, 
care trăiește și se perpetuează din ge
nerație în generație, prin filieră ge
netică. Cred că așa se explică și in
tuiția unor stiluri din epocile revo
lute.

— De la actul interpretării și, res
pectiv, de la acela care îi asigură e- 
xistența, vă propun să ne oprim și 
asupra celui care formează pe inter
pret: muzicianul-pedagog.

— La invitația de a coborî cu na
veta spațială din muzicosferă, m-ați 
adus la realitatea profesiei pe care am 
slujit-o la toate nivelele; căci viața 
mi-a dat elevi de clasa I, pe care tre
buia să-i instruiesc la violă, dar și 
candidați la doctorat, pe care îi exa
minam în comisiile de acordare a 
titlului; așadar, ucenici de toate gra
dele- Mă voi referi nu la cei înscriși 
în vreo treaptă de invățămînt, ci la a- 
ceia care, ani de zi'le, au urmărit 
concertele Filarmonicii sau audițiile 
de la Biblioteca „Gh. Asachi" și că
rora trebuia să le deschid porțile mu
zicii. în toate aceste ipostaze, profeso
rul are misiunea de a sădi, în con
știința emulilor, mărturisit sau nu, o 
concepție despre muzică, concepție 
care va guverna toate compartimen
tele instrucției și ale educației mu
zicale. Conjugînd capacitatea de a 
trăi, de a concepe și de a percepe mu
zica, pe parcursul tuturor treptelor 
instruirii și educării muzicale, rezul- 
aatul va fi crearea unor muzicieni 
care știu să trăiască și pot să comu
nice, nestingherit, adevărata muzică. 
Pentru aceasta, profesorul trebuie să 
se înarmeze cu o impecabilă tehnică 
a disciplinei pe care o predă, fără 
nici un fel de rabat, să dispună și de 
capacitatea de a-și examina propriile 
cunoștințe și de a-și construi propria 
viziune despre muzică, ascultând cu 
nesaț și fără întrerupere muzică, și 
citind tot ce se scrie în legătură cu 
sectorul muzicii pe care îl predă. O 
fi prea mult?... Se pare, însă, că prin 
această aserțiune am înlăturat o le
gendă, care sună cam așa: „Nu știe 
el prea multe, cântă mulțumitor, dar 
este foarte bun de profesor".

Carmen COZMA
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binefăcătoare @
Bogdan Mihai Mandache: Ex

celență, ați participat recent la 
Sinodul Special al Episcopilor 
pentru Europa. Vă rog să deta- 
liați pentru cititorii „Cronicii" 
principalele aspecte abordate și 
concluziile acestui important e- 
veniment

Mons. Petru Gherghel : La sfîr- 
șitul anului trecut între 28 no
iembrie și 14 decembrie a avut 
ioc la Roma Sinodul-special al 
Episcopilor pentru Europa. Ast
fel de intîlniri au loc în împre
jurări speciale. După evenimen
tele petrecute în anul 1989, cînd 
Europa de Est a scuturat jugul 
apăsător al totalitarismului comu 
nist și marxist, după căderea zi
dului din Berlin, simbolul des
părțitor al Europei, Sf. Părinte 
loan Paul al Il-lea, citind sem
nele timpurilor, a convocat acest 
Sinod pentru a analiza starea de 
fapt a vieții bisericești din în
treaga Europă, atît cea din Vest 
cit și cea din Est. Odată cu a- 
ceastă analiză internă s-au pus și 
probleme de interes general în 
vederea creării unui nou climat 
pentru întreaga Europă. Europa 
n-ar fi ajuns la acest stadiu de 
dezvoltare dacă nu s-ar fi bucu
rat de valorile Creștinismului. 
Aceste valori în anumite părți 
au fost eliminate cu forța, în alte 
părți au fost înăbușite ori uitate. 
Pentru a crea un adevărat cli
mat de unire și de dezvoltare 
armonioasă este nevoie de o re
înnoită evanghelizare și de o re
întoarcere la izvoarele credinței. 
Acest lucru nu este o datorie nu
mai pentru cîțiva, sau numai 
pentru Biserica Catolică din Est 
sau din Vest, ci pentru toate bi
sericile și toate comunitățile ecle- 
siale. Chemarea Sf. Părinte s a 
îndreptat spre Episcopii Biseri
cii Catolice în primul rînd, dar 
totodată ea s-a Îndreptat și spre 
celelalte Biserici cu care a inten
ționat să analizeze la aceeași 
masă starea de fapt și perspec
tivele pentru viitor. Erau aștep
tați așadar să fie prezenți dele
gații tuturor bisericilor.

— Biserica Ortodoxă a fost re
prezentată doar de Mitropolitul 
Spiridon Fapagheorghiu. Cum 
explicați și ce implicații are ab
sența celorlalți ierarhi ortodocși ?

— E drept, din partea Bisericii 
Ortodoxe a participat doar dele
gatul Patriarhiei Ecumenice din 
Constantinopol, Mitropolitul Pa- 
pagheorghiu, al Bisericii Orto
doxe georgiene și al Bisericii din 
Armenia. Celelalte biserici au re
fuzat participarea invocînd două 
motive principale: așa-zisul pro- 
zeletism din partea Bisericii Ca
tolice prin refacerea Bisericii 
greco-catolice — în Ucraina și 
în România, și în al doilea rînd 
— crearea de Episcopii paralele 
în zonele cu prezență majorita
ră ortodoxă în special în Rusia.

S-au făcut precizări și s-au dat 
explicații că aceste motive nu 
sînt întemeiate, aspect evidențiat 
de mai mulți vorbitori, dar cei 
care a explicat cel mai bine si
tuația a fost Cardinalul de Stat 
Angelo Sodano. Se pare că lu
crurile au fost lămurite, impli
cații nu pot fi din cauza lipsei 
celorlalte Biserici, se poate doar 
sublinia că s-a pierdut o șansă 
foarte mare pentru a se discuta 
deschis anumite probleme comu
ne. Nu a pierdut Biserica Cato
lică, ci a pierdut omenirea, am 
pierdut noi din țările măcinate 
de comunism și totalitarism. Re
pet, au pierdut creștinii din ță
rile Europei de Est. O apropiere 
a unora de alții este totdeauna 
binefăcătoare. Noi nu sîntem au- 
tosuficienți ; noi avem nevoie de 
Dumnezeu, de Adevăr și de soli
daritatea altora. Așa am fost 
creați și mai ales așa am fost 
mîntuiți de același Isus care ne 
vrea ca frați. S-a pierdut o șan
să. sperăm să vină alta.

— în urmă cu un an, IPS Da
niel vizita Institutul Teologic Ro- 
mano-Catolic din Iași. Care sin: 
acum șansele ecumenismului in 
plan general și local ? Putem 
vorbi de o evoluție a raporturi
lor intre cele două Biserici ?

— în decembrie 1990 a avut 
loc vizita înalt Preasfințitului 
Mitropolit Daniel la Institutul 
Teologic Romano-Catolic. Era o 
perspectivă frumoasă pentru re
lațiile noastre și pentru lucrarea 
noastră comună spre cunoaștere, 
spre unire și spre binele poporu
lui nostru. Urma să mergem nd 
in vizită la Institutul Teologic 
Ortodox din lași. Dar a venit 
momentul cel greu și întunecat 

„niu dorim divizări 
pe teme confesionale"
interviu cu Excelența Sa

Mons. PETRU GHERGHEL, Episcop de Iași

al Comunicatului din partea Pa
triarhiei pentru întreruperea dia
logului cu Biserica Catolică pe 
timpul pontificatului Sf. Părinte 
Joan Paul al II-lea. A fost o lo
vitură' adusă eliberării, o piedică 
în. calea speranței, ceva de ne
conceput. Noroc că celelalte Bi
serici n-au luat în serios acest 
Comunicat. Am con'statat că nici 
toți ierarhii din România n-au 
făcut acest lucru. Regretăm mult 
acest incident. Nu era nici timpul, 
nici cazul în situația în care se 
afla poporul nostru dornic de 
schimbări și de adevărată elibe
rare și colaborare. Momentul a 
trecut. El ne-a marcat și într-o 
mare măsură mai are încă ur
mări. Dar sperăm că va învinge 
rațiunea. Poporul nostru nu va 

■ieși din greaua situație prin care 
trece dacă nu se va deschide Spre 
relații noi spre țările cu tradi
ție și cultură latină. Nu trebuie 
să uităm, noi am fost și sîntem 
latini și nu ne vom realiza pe 
deplin aspirațiile sufletului dacă 
ne vom tot îndrepta în timp și 
in spațiu spre popoarele slave 
sau spre cele asiatice. Soer să 
trăim noi descoperiri și noi o- 
rientări și să ne prezentăm lumii 
cu valorile noastre, dar este tot 
așa de necesar să ne deschidem 
spre valorile celor care au aceeași 
origine latină. Am discutat cu 
înalt Preasfințitul Daniel și cred 
că trebuie1 să găsim cele mai 
bune căi de cunoaștere și de co
laborare. Asta va fi în folosul 
Credinței și al poporului nostru.

®Avem iin singur
Dumnezeu S

— în decembrie reprezentanții 
comitetului de organizare a Con
ferinței ortodoxe au cerut spri
jinul statului român pentru a 
face față „concurenței neloiale" a 
cultelor care primesc ajutoare 

din străinătate. Cum considerați 
această afirmație ?

— Problema cu concurența ne
loială în parte este o invenție și 
o acuză gratuită, în parte are și 
o justificare dacă ne gîndim că 
■au năvălit spre România și spre 
poporul nostru deschis spre valo
rile supranaturale mulți care dis
trug structural tradițiile și le în
locuiesc îndepărtînd pe oameni 
de tezaurul moștenit. E o greșea
lă să se facă referințe la cei care 
profesează aceleași adevăruri și 
au aceleași sacramente și aceeași 
structură dogmatică. Eu cred că 
interesul nostru trebuie să creas
că pentru a ne susține și a face 
front comun împotriva ereziilor 
și a mișcărilor care îl alienează 

pe om, și din păcate sînt așa de 
multe.

Oamenii așteaptă de la Biseri
că să le dea ceva care să le um
ple golul pe care îl au în suflet, 
să le astîmpere setea pentru di
vin. Dacă nu găsesc așa ceva în 
Biserică, ei caută același lucru în 
altă parte. Oamenii nu rămîn pa
sivi.

E trist că s-au pierdut și se 
pierd atîtea suflete pentru că 
n-au avut sau n-au nici acum 
ceea ce le poate împlini aspira
țiile sufletești. A acuza o biseri
că soră de activitate și de inte
res pentru suflete este o armă 
periculoasă care se întoarce de 
unde a pornit. Zelul Bisericii 
pentru sufletele încredințate tre
buie să nu aibă limite. în Elve
ția cineva îmi spunea că în Ro
mânia cir fi un număr impresio
nant de mare de secte și de un 
procent de 20% din populație 
care au aderat la aceste noi sec
te. Eu nu cred în aceste cifre. 
Oricum, în cazul unui procent

— In contextul intensificării 
propagandei maghiare in Moldo
va, cum își afirmă identitatea 
catolicii moldoveni ?

— Au fost ceva încercări de 
propagandă maghiară printre cre
dincioșii din satele noastre sub 
pretextul că ceangăii ar fi unguri 
(și încă dintre cei mai vechi). 
Sînt unii care mai încearcă și 
astăzi mai ales sub forma pro
pagandei politice. Noi, creștinii 
catolici din Moldova, avem o is
torie particulară, am trăit și 
trăim , de secole pe. aceste melea
guri, am simțit și simțim româ
nește și dorim să ne fie respecta
tă identitatea noastră de creștini 
romano-catolici români. îi res
pectăm în același timp pe toți 
ceilalți care își aleg și își iubesc 

propria credință și propria lim
bă. Nu înțelegem să vorbească în 
numele nostru nimeni, mai ales 
străinii de neam, nici de religie. 
Noi sîntem cei care trebuie și e 
bine să vorbim despre noi, și noi 
sîntem cei care trebuie să ne pre
zentăm. Sîntem catolici, sîntem 
români și este o cinste pentru 
noi să trăim aici și să fim alături 
de cei cu care formăm o patrie 
și un popor. Nu avem nevoie de 
politică străină. Noi vrem să ne 
urmăm crezul nostru social-poli
tic cu Evanghelia și conștiința 
noastră creștină. Rugăm să nu 
se facă nici o presiune asupra 
noastră. Am protestat și protes
tăm împotriva tendințelor extre
miste care ne tulbură viața și 
activitatea pașnică pe care am a- 
vut-o și o prețuim. Catolicii noș
tri au luptat pentru ființa aces
tui popor și pentru liniștea a- 
cestei țări. Ei se bucură să o facă 

. mai departe cu singura condiție : 
să fie respectați și lăsați în pace 
să afirme ei cine sînt și ce cred.

— Este recunoscut faptul că 
Biserica Romano-Catolică a im
pulsionat îndeaproape și într-o 
măsură hotărîtoare procesul de 
democratizare reală in Polonia, 
Cehoslovacia și Ungaria. Cum 
yede Excelența Voastră rapor-’ 
turile între puterea temporală și 
cea spirituală ? în abordarea a- 
cestei probleme există deosebiri 
radicale între Bisericile Creștina ?

— Biserica Catolică a înțeles 
întotdeauna să promoveze pro
gresul științific și să stea alături 
de popor și să-1 ajute să trăias
că o viață demnă de vocația pe 
care o are pe pămîht. Nu este 
misiunea ei să iacă politică. Ea, 
în schimb, trasează liniile coor
donatoare ale unei politici adevă
rate și lasă toată libertatea ca 
individul să decidă. E drept că 
în țările unde catolicii sînt ma
joritari, procesul democrației a 
fost mai accelerat și acest lucru 
este vizibil. El corespunde dina
mismului și specificului Bisericii 
Catolice. în ultimul timp am 
putut urmări evoluția aceasta în 
Polonia, Germania, Cehoslovacia, 
Lituania etc. Creștinul nu este 
creștin numai pentru suflet, ci 
pentru întreaga sa viață. El are 
o demnitate aleasă și trebuie, să 
se bucure de drepturile ce-i re
vin. Nimeni n-are voie să-1 sub
juge sau să-1 manipuleze. Ei este 
și rămîne liber și fiu al lui 
Dumnezeu. De aici și obligațiile 
sale pentru societatea din care 
face parte. Dacă puterea secula
ră nu se armonizează cu puterea 
spirituală și dacă nu se promo
vează dezvoltarea armonioasă a 
omului întreg — pămîntul nu 
mai este un loc al păcii și bună
stării ci devine un infern. Toate 
bisericile cunosc aceste adevăruri 
insă ele trebuie să le promoveze 
neîncetat. Este adevărat că Bi
serica Catolică insistă mai mult 
și se preocupă de aspectul social 
al omului. Altfel Biserica 1 nu 
mai este credibilă în misiunea 
ei.

— Considerați că vechii divi
zări politice a Europei ii poate 
urma una religioasă ? Ce rol în
deplinește mesajul creștin în 
reconstrucția Europei ?

— Nu mai este cazul să avem 
ziduri despărțitoare și sîrma 
ghimpată care să ne țină izolați 
unii față de alții. A trecut timpul 
blocurilor, al războaielor și dacă- 
mai sînt tendințe ele trebuie în
lăturat^ Religia trebuie să-i u- 
nească pe oameni și să-i facă 
capabili să se prețuiască ca frați 
în împărăția aceluiași Părinte 
Ceresc. Sînt de părere că Euro- . 
pa va fi unită cu adevărat cînd 
ți creștinii intre ei vor fi uniți 
și se vor respecta și prețui. Fie
care trebuie să-și iubească valoa
rea și identitatea proprie dar toți 
trebuie să fie deschiși și să se 
adune în jurul aceluiași adevăr. 
La aceasta ne-a invitat și ne in
vită Isus și continuă să o facă. 
Este rugăciunea lui pe care o 
cunoaștem cu toții, manifestată 
în timpul celei mai profunde iu
biri la Cina cea de Taină „Ca 
toți să fie una" (loan 17, 21). A- 
ceasta este și invitația pe care 
ne-o face Sinodul Episcopilor la 
care am participat. Nu dorim 
nicidecum divizări pe teme con
fesionale, ci vom promova cu 
toată forța apropierea dintre oa
meni și popoare. Nu e bine să ne 
construim Dumnezei proprii. A- 
vem un singur Dumnezeu.

Bogdan Mihai MANDACHE

Biblion
PIERRE DEMANGE : ' 
L’ESSENCE DE LA 
RELIGION SEJLON 

SCIILEIERMACHER

Pentru filosoful romantic 
german religia nu Os te nici 
metafizică, nici morală, ea ! 
constituind o cale de ac
ces specifică spre Absolut; 
ea este în același timp sen
timentul prezenței divinu
lui și întreține raporturi 
complexe cu acțiunea și cu- j 
noașterea. Lucrarea lui P. ■ 
Demange este centrată a- ! 
supra esenței religiei în I 
puritatea sa, determinîn- 
du-i specificitatea în con- ’ 
textul raporturilor religie- 
âcțiune și religie-cunoaște- 
re. Ultimul capitol studia
ză dezvoltarea religiei po
zitive și desăvîrșirea aces
tei evoluții £n creștinism cu 
infinita bogăție a determi
nărilor sale. Prin analizele 
sale asupra creștinismului, 1 
Schleiermacher apare ca l 
unul dintre cei trei clasici ; 
ai filosofiei religiei alături ț. 
de Kant și Hegel, ca un l 
precursor al teologiei mo- > 
derne (Beauchesne, coli. ■ 
Bibliotheque de Philoso- i 
phie, 1991, 261 p).

ADALBERT DE VOGUE: 
HISTOIRE LTTTERAIRE 

DU MOUVEMENT 
MONASTIOUE DANS

- 1’ANTIQUITE. LE
MONACHISME LATIN ;

Această istorie literară a j 
mișcării monastice studiază L 
imaginea monahului și a ț: 
vieții monahale așa cum a- [i 
pare în scrierile vremii ; 
principalul reper este lu
crarea lui Bremond, „Isto
ria sentimentului religios 
în Franța". Cei’ mai impor
tanți reprezentanți sînt I 
Anton, Jerome și Ambro- f 
zie, toți trei trăind în pe- ț 
rioada în care viața mo- 1 
nastică oscila între solitu- i 
dine și colhuniune (Cerf, Ș 
coli. Patrimoine. 1991. 448 ■ 
P-).

CLAIRE LESEGRETAIN : 
LES GRANDS ORDRES i 
RELIGIEUX hier et 

AUJOURDTIUI

în momentul în care în 
Bis'erică se afirmă un ma
re, număr de comunități V 
noi, este mult mai impor
tant să ne amintim exis
tența marilor Ordine reli
gioase, trecutul, vocația și 
proiectele lor. Claire Lese- 
gretain a făcut o adevărată 
muncă de benedictin pen
tru a prezenta douăzeci de 
ordine mai importante „in 
extenso" și alte douăzeci în 
articole mai succinte. O 
primă parte .substanțială 
reface istoria vieții religi
oase în Occident de la ori
gini, cu perioadele de cre
ație și de mutații. Dacă 
viața religioasă este un 
„dar divin", cum afirmă 
Conciliul Vatican II, Bise
rica a avut întotdeauna 
mijloacele de a răspunde la î 
problemele puse de evolu- i 
ția culturală și spirituală ! 
a societății civile. în plan , 
documentar și informativ, ■ 
lucrarea aduce pentru fie- ! 
care ordin numeroase pre- | 
cizări istorice ; partea sub- i 
stanțială o constituie însă i 
discuțiile vii. cu superiorii ' 
fiecărui Ordin. Sînt abor- t 
date . cu discernămînt și | 
franchețe aspecte privind ' 
vocația și necesarul echi- j 
libru psihologic al vieții I 
religioase, dificultăți ale e- ! 
pocii noastre. Claire Lese-' j 
gretain oferă un important I 
instrument de lucru care i 
sesizează viața religioasă j 
în trecutul și viitorul său, > 
diversele sale fațete, moș- j 
tenirea spirituală reactua- , 
lizată fără încetare (Fay- I 
ard, 1991, 460 p.).

M. BOGDAN ;



INVITAȚII CENTRULUI CULTURAL Al ALIANȚEI IlfAMtlt
— Povestește-mi ceva despre 

tine.
— Mi-am petrecut copilăria în 

nordul ținutului Averon, pe ma
lul mării, într-o regiune care se 
cheamă Lelotte. Acolo unde mă 
aflam eu, localitatea poartă un 
nume roman, Olt. Este un peisaj 
extrem de frumos și mim legai 
mult de locul acela, pentru că 
eu depind foarte mult de locuri, 
în general. Am plecat, mai apoi, 
la Toulouse, unde am urmat Fa
cultatea de Litere, am început să 
scriu, mai tirziu să compun cin- 
tece, pentru ca acum cinci ani 
să mă hotărăsc să devin cîntăreț 
profesionist.

— Cum ai descoperit relația
dintre muzică și poezie ?

— Nici nu mi-am pus aceasta 
întrebare. In Franța există o tra
diție — să cînți poemele pe care 
le scrii. A făcut-o și Jacques Ber
trand care nu este, din păcate 
prea cunoscut, dar este un foarte 
mare cîntăreț. Acest lucru este 
important în măsura în care des
coperi că a cînta în limba ta, 
despre locul tău, înseamnă, pur 
și simplu să trăiești. Este ceva 
care vine de la sine.

— Cînd îți scrii poemele te 
gîndești la muzică sau muzica 
este cea care te face să scrii r

— Compun din ce în ce’ mai 
puține cîntece și scriu, în ultima 
'vreme, mai mult povestiri și ro
mane. Poate că asta corespunde 
etapelor vieții, nu știu să-ți spun 
•ict. în general, însă, melodia 

iea împreună cu textul, după 
aceea lucram textul și înregis
tram totul pe magnetofon. Eu 

numesc asta muncă orală și m-am 
obișnuit cu ea.

— Trubadur ?

— Exact. De aceea am început 
să compun și să cînt pentru și 
cu copii, pentru că toți avem o 
cunoaștere orală, dobîndită prin 
cunoașterea scrierilor muzicale. 
De aceea reținem refrenele și le 
fredonăm, chiar dacă nu avem 
o voce grozavă. O facem, de fie
care dată, cu emoție. Și pentru 
asta nu-ți trebuie nici măcar cul
tură muzicală. Este ceva care 
vine din inferior și este absolut 
autentic. Am observat acest lu
cru și cînd am lucrat cu copiii 
din Iași. Am convingerea că vi
ziunea asupra lumii se produce 
în copilărie. Cînd devenim adulți 
sîntem mai puțin copii. Mă gîn- 
desc, de exemplu, că atunci cînd 
eram copil, eram mult mai cu
rajos în diferite împrejurări, de 
cît sînt acum. Nu este vorba des
pre o nostalgie propriu zisă, ci 

de un soi de claustrare în ima
ginar.

— Ai avut vreodată sentimen
tul, ca adult, că încerci să redo- 
bîndești senzațiile din copilărie ?

— De multe ori. Copilăria nu 
este în spatele, ci în fața noas
tră, în sentimentul de descoperi
re a lumii și de organizare a ei 
Cînd revin în locurile unde am 
copilărit, regăsesc aproape în
tregi senzațiile de atunci, pentru 
că acolo sînt, ca și atunci, pu
ține mașini, grădini peste tot, 
pentru că există corbi... Totul e 
xistă, este aproape, este aici... 
Nu s-a pierdut nimic.

— Iți place Proust ?
— Nu-1 cunosc foarte bine. Fac 

parte din categoria francezilor 
care nu l-au prea citit.

— De ce ai venit în România ?

— Pentru că Georges îmi este 
prieten, ne cunoaștem foarte bi
ne, pentru că România este o 
țară latină și pentru că în discul 
„Noului cîntec european" există 

PHILIPPE BERTHAUT

Sînt un scriitor care cîntă 
și compune muzică

o melodie interpretată de copii 
din Toulouse, din Spania și din 
Italia. Iar acum și din Iași. Este 
bine cînd ai cu cine lucra la un 
cîntec. Pentru asta mă aflu aici

— Tu compui melodiile poeme
lor pe care le cînți ?

— Da. Asta vrea să spună autor 
compozitor-interpret.

— Impresia pe care mi-a lă
sat-o această triadă este că tu 
încerci, prin muzică, să inter
pretezi cuvintul, să-i dai altă va
loare.

— Așa este. Eu vin din text. 
La început, Georges mă prezenta 
ca muzician. Nu, eu nu sînt mu
zician, în sens profesional. Sînt 
un scriitor care cîntă și compu
ne muzică. Iar muzica aceasta 
poate fi impusă chiar de text. 
Copiii își dau seama ușor de 
asta, de aceea îmi place să lu
crez cu ei.

— Care este, după părerea ta, 
arta cea mai expresivă ?

— Pentru mine este cuvintul, 
poezia, poemul. Asta mă emoțio 
nează chiar și într-o limbă stră 
ină, pe care nu o cunosc, dar 
căreia îi percep muzicalitatea. Și 
apoi cred că lumea este structu
rată pe cuvint. Pentru muzică a- 
vem urechea, pentru pictură o- 
chiul, dar pentru cuvînt ne tre
buie mult mai mult.

— Cum este receptată poezia 
în Franța ?

— Oamenii, cind citesc poezie 
sau se gîndesc la ea, considera 
că este formată din metafore și 
toate celelalte. Uită de carnea ei, 
de substanța ei, de inefabil.

— Să fie numai vina receptă
rii ?

— Nu. Trebuie găsit poeziei 
un nou aliaj. în asta constă 
munca și talentul poetului.

— Trebuie recuperate cuvinte
le ?

— Oh, Da ! Trebuie întotdeauna 
să lupți pentru dreptul cuvîntului 
pentru ceea ce i sef cuvine lui. 
De exemplu, intr-o relație puter
nică de colaborare între două 
persoane există un spațiu care 
trebuie să fie al poeziei. Atunci 
cînd, bineînțeles, viața o lasă să 
existe. De aceea lucrez cu co
piii, pentru că ei sînt foarte per 
meabili la cuvînt. Există o liber
tate a limbii care creează, la rîn- 
dul ei, alte libertăți. Numai da
torită acestor libertăți, însăși li 
bertatea cuvîntului poate exista.

Interviu realizat 
de

Gabriela SCURTU ILOVAN

O barcă în josul scenei

O barcă se află în josul scenei. Sala a fost inun
dată ca la incendiu. Trombe de apă s-au revărsat prin 
trapele ascunse în plafon. Chiar în acest moment cîntă
rețul simte întreaga masă de apă de deasupra lui care 
apasă cu o colosală forță asupra propriului său cîntec 
'deja el nu mai este sigur pe de-a-ntregul că astfel 
s-au petrecut lucrurile). Acum ia barca și alunecă pe 
această apă care inundă sala. Nu caută să părăsească 
locurile. Vîslește încet și rîde, rotindu-se în jurul său. 
E singur, singurel. Plasatoarele și regizorul au plecat 
la masa. E întuneric. Cele cîteva luminițe care sclipesc 
pe ici pe colo sînt ochii spectatorilor înecați, chiar cei 

invocați de Mallarme și care nu vor vedea 
ruia un om ii va consacra întreaga viață 
a. incit sînt pe punctul de a se confunda 
ilt. Spectacolul și viața.
nci plasatoarele și regizorul s*au întors, 
nu mai exista. Vă mai amintiți de numele 
să-i căutăm pe afiș. Dar și acesta e gol.

nea literele, să formeze alte cuvinte, alte 
>d. asta e menirea lor combinatorie. S-a 
irețul. Mai are vreun rost să-l mai cauți ? 
it să călătorească. Mai întîi prin cameră, 
tier. Prin oraș. Prin provincia natală. Prin 

propria-; -.ară. Apoi a trecut granițele, a străbătut mă
rile I> fiecare dată își ia nume diferite cum ar fi 
Seca. n. Reverdy, Cendrars. Trimite scrisori prieteni
lor care nu răspund. Sînt scrisori insultătoare dar fru- 
moa-e. care nu vorbesc decît foarte puțin despre călă
tori ‘ . na: degrabă vorbesc de ceea ce nu există în ea 
Și ‘ copera la fiecare pas. Ar mai fi plecat de ar 
fi știut toate astea ? Tocmai pentru a le ști a plecat. 
In camera, nu vedea decît ceea ce-i lipsea camerei 
•și aparfine călătoriei. In călătorie nu vede decît ceea 
■ce-i lipsește acesteia și care-i aparține camerei. Nu există 
un pra#f intre cele două. Nici măcar o stradă, o cabină 
de vapor, un compartiment de tren. Nimic. Din clipa 
în care privește pe fereastră îl și împresoară plecarea 
ga":- < tisr.ească in afară, Atunci ceea ce începe el 
să înțeleasă dintr-o dată, dar cu greu, e că, în ceea ce
privește rintecul. situația e asemănătoare. între cele 
două stări, cea a cîntecului și cea a absenței cîntecului, 
ni" a". - —..c N.c; un chenar, nici un fir care să
Jiotărr. ceas ă trecerea. Poate mai dăinuie o Ușoară în- 
volburare a aerului, O creștere progresivă a tempera
turii ! Și poate, de asemenea, începutul unei nedefinite 

■ ■ ~- : ■ - unere ireversibilă, pe care

Tocmai în Egipt. Intr-un vis, fl regăsim pe cîntăreț 
înarmat cu o informație ce anunță prezența în această 
țară a unei interprete ce ar fi găsit o nouă vocală, 
pentru cîntec. Nimeni nu știe pe unde viețuiește această 
cîntâreațâ și cu atit mai puțin despre ce< vocală este 
vor-a. Unii pretind că aceasta s-a încuibat în sexul ei, 
mai sus de colul uterin. că aceasta este ca primul stri
găt natural al venirii pe lume, strigăt ieșit în sfîrșit 
la lumină și că acest sunet este la fel de blind ca 
acelea despre care ne imaginăm că sălășluiește într-un 
limb îngeresc. Alții îl' situează foarte sus în cap, ca 
un sunet ce ar f: depășit notele acute pentru a se 
pierde și 4 rezona într-o dimensiune^ nouă pe care 
urechile noastre nu reușesc să o capteze.

Dar se mai zice că anumițj oameni, în condiții 
■deosebite, ar ajunge să audă acest firicel de voce ex

trem del subtil și de frumos, voce identică aceleia de 
care se folosea Orpheu pentru a îmblînzi animalele săl
batice. Dar de ce se crede că e vorba de; o vocală ? 
Ar putea fi posibilă existența unei noi vocale ? E drept 
că! se pot concepe sunete intermediare, intervocalice, 
sunete ocupînd un spațiu insignifiant. O astfel de posi
bilitate este de luat în seamă. Dar informatorul se ară
tase categoric : cu adevărat era vorba de o vocală. Cînd 
aceasta se naște, ea se insinuează în cuvinte pentru a 
le schimba configurația. Se mai spune, de asemenea, 
despre ea că ar fi fost prima vocală, acreditînd astfel 
teza localizării ei în colul uterin și a presupusei sale 
întîietăți a originii. Alungați din paradisul terestru, 
Adam și Eva observară că după ce se cuibărise mult 
timp în pîntecele Evei, acest sunet original îi abando
nase. A ramap doar ca o memorie a pierderii. ; Dar 
nimeni nu-1 crede pe cîntăreț. Lumea îl bănuie că in
ventează, că vrea să complice după bunul plac. Totuși 
el simte că această vocală mitică nu sălășuiește într-un 
loc inaccesibil, ci în chiar miezul limbii pe care o folo
sim zi de zi. Cel ce uzează de ea ca de o monedă 
de schimb, nu are deloc conștiința strategiei care face 
ca limba să influențeze trupul pentru a l determina 
să zică ceea ce nu zice și pentru a nu-1 lăsa să zică 
ceea ce ar fi avut de gînd să dezvăluie.

Aceasta e ruptura și cu atit mai bine că n-a reușit 
cîntărețul să o găsească pe interpreta egipteană, întrucît 
asta îl va obliga să caute, să fie mereu la pindă. să 
călătorească, să recompună traseul care îl va duce în 
acest loc în care nu se va întilni decît cu sine însuși, 
plîngînd după cîntul pierdut și făcînd din acesț- plîns 
însuși cîntul pierdut, în el găsindu-și originea, chiar 
dacă nu aceasta și-a dorit. Cu febrilitate urcă panta 
povîrnită a copilăriei. Aici domnește încă secretul pac
tului dintre scriitură și lume.

Starea de spectacol

nesfîrsit
„Pe norul surghiuniților se arată neprihănitul 

cavaler cu aripile strălucitoare, ,zeu smintit ce se 
adapă din ceruri și devoră stelele mai sus de 
medina solară".

Ahmed ben Djab

Blinda cîmpie nu se oferă decît unui surghiun îm
purpurat. ca o dedicație solară. Zadarnică zăbâvă. Icar 
nu se avînta spre soare? Mai degrabă soarele era cel 
care-1 căuta pe Icar și care s-a apropiat de el și care 
continuă să-l caute neobosit pretutindeni. De aceea lui 
Icar nu. i-a rămas decît noaptea pentru a supraviețui. 
De cum răsare soarele, el se ascunde. Ba nu ! A și 
murit. S-a aruncat. Nu va mai exista o a doua cădere 
a lui Icar nici măcar în poem. Icar a dispărut.

Nimic nu mai e de spus după asta. Dureroasă des
părțire de sine. Acceptare a acestei stări, pentru ca 
spectacolul să continue. Urmează apoi lehamitea, compli
citatea, fuga după recunoaștere. Urmează apoi reînvierea. 
Dar cum să o impui ? Cum să oferi deschiderea cînte
cului zăgăzuită-n hotare ?

In spatele împrejmuirii, de cealaltă parte a zidului 
sau a oricărui alt obstacol ce nu lasă decît vocea să 
pătrundă ca dovadă a existenței, corpului, ce se ' află 
oare ? Reconstruim de fiecare ' dată corpul necunoscut 
pornind de la această voce ; voce tînără, voce bătrînă, 
voce de bărbat, de femeie, voce gravă, ascuțită, mînioasă, 
blîndă, bucuroasă, înecată în hohote. în jurul ei ima
ginăm un corp. De cele mai multe ori, e doar o iluzie, 
căci vocea nu permite identificarea corpului ce o poartă.

Cel care cîntă a țipat probabil mai puternic decît 
ceilalți la naștere, s-a înspăimântat mult mai tare. Și 
de fiecare dată, scăldat în buimăceala de lumini provo
cată de lămpi, buimăceală în care vorbele își ’pierd 
sensul, cîntărețul ascultă respectiva prăbușire. Știe doar 
că are această disponibilitate a ascultării. Dar nu poate 
spune mai mult despre asta. Și niciodată nu va putea 
spune mai mult. Va fi condamnat pe vecie să repete 
acest huruit de stînci în gîtlej, acest mimetism al na
turii. Pentru Rilke, Dumnezeu este sunetul, manifestarea 
sonoră. înaintea verbului. Mitul Genezei n-a fost cu 
adevărat inventat. Parțial Orpheu, parțial Dedal, par
țial Icar. Dacă există, acest mit trebuie văzut ca un 
mger care imbătrinește și veghează asupra desăvîrșirii 
dublului său, omul. Să fie o femeie ? Mai degrabă un 
copil aflat la începutul celei de a doua perioade a 
vieții sale metamorfozat în om tînăr sau poate e un 
mit trecător urmărit în traiectul său printre miturile 
existente. împărătește peste timpul ce precede înscăuna
rea limbii. Cît mi-aș dori să trăiesc măcar o singură 
dată acest timp premergător apariției limbii ! Să trăiesc 
trecerea spre cuvînt pentru a înțelege tot ce am pierdut 
ca să putem vorbi !

Apoi totul s-ar desfășura foarte simplu. Măcar o dată 
cintecul s-ar învolbura în rafale și ar fecunda catranul, 
străduțele, urechile. Tot ceea ce memoria păstrează din
tr-o părere, dintr-o umbră, „tot“ pe care-1 restituie cu 
umilință celui însetat de cunoaștere, acesta e cîntecul. 
Dar zeii descurajați de secolele de incertitudine a omu
lui privitoare la războaiele și rătăcirile sale, acești zei 
descurajați ne-au părăsit vocabularele, limbajele, invo
cațiile. Rămîne cîntul din acești îngeri, născuți a doua 
oară, din omul deschis în sfîrșit spre lucrurile invizi
bile, omul ce a traversat opacitatea propriului corp, a 
cărnii sale, a ferestrelor din cStrnea sa, opacitatea a tot 
ce s-a eșafodat în jurul coloanei de aer, de vid sonor, 
în jurul conductului unic și blestemat? Acești îngeri 
decăzuți sînt cele mai reprezentative figuri aie sinelui 
și florile limbii, invențiile ei magice.

într-o bună zi vor ști să reintegreze realul- acestor 
orașe, acestor peisaje ce nu mai sînt decît imagini nu
trind corpul1 pînă la saturație. Orice plimbare — dru
meție, traseu, călătorie, traversare — prin acest ținut 
este gUvenată de vînturi, suflu și pînză. Vocea vede 
lumea mai distinct decît ochii noștri, prin acea parte de 
umbră pe care o proiectează la ieșirea din corp iar 
lumea răspunde prin toate ecourile sale la ceea ce vocea 
dirijează spre ea. Trebuie neapărat să credem în acești 
îngeri de vreme ce încetăm să tot vorbim și pentru 
că foarte puțini sînt supărați de starea dăruită limbii, 
o limbă în zdrențe ce nu mai știe nici) să articuleze 
sentimentele, care le transformă direct în strigăt, cînd 
asta îi convine, în corp, pentru că acesta gesticulează : 
un abandon deliberat.

(Capitole traduse din volumul Le Chanteur et son 
Commerce, apărut în 1991 la editura franceză Le 
Lezard).

Traduceri de 
Valeriu STANCU



Literatura românilor din diaspora, afla
tă mai curînd la începutul recuperă
rii ei pentru cei din țară, va fi pro

babil în măsură să modifice bine planul 
ierarhiilor valorice constituite.

Tema exilului, asemenea acelei a bîn- 
tuitei lumi concentraționare din țară, o- 
cupă unul dintre planurile de urgență 
aie recuperărilor. Un autor de marcă, 
Vinîuă Horia, este, de' aceea, de așteptat 
in proximele apariții pentru ă acoperi o 
lacună de proporții. în acest context, este 
ae salutat meritoria idgp a editurii cra- 

vene „Europa” de a face o lucrare po
zitivă, publicind pină acum două roma
ne din seria celor exilate (și despre exil) 
ale iui Vintilă Horia. Primul dintre a- 
ce.stea, Dumnezeu s-a născut în exil, a 
apărut in 1960 la Paris și a fost încoro
nat cu invidiatul premiu „Goncourt". A 
venit timpul să recunoaștem valoarea ex
cepțională a cărții lui Vintilă Horia, poet 
, ■ romancier, eseist percutant și profesor 
ae literatură La universități de marcă din 
Eurt pa Occidentală și din America La
tină.

Gustind din fructul amar al exilului 
cu începere din anii ’40, Vintilă Horia a 
exploatat tema aceasta în mai multe 
cărți consacrate unor mari exilați ca fi
lozofii Platon și Boetius, lui El Greco dar 
cu deosebire poetului latin Publius Ovi- 
dius Nasso. Este o imagine parabolică pe 
ideea rupturii dramatice a poetului răs
fățat al Romei, de binefacerile gloriei 
literare. Exilat la marginea de Ră
sărit a Imperiului, la Tomiș, de către 
împăratul , Octavian Augustus, Ovidiu va 
parcurce în bei opt ani de refugiu for
țat, într-un spațiu inospitalier, o expe
riență fundamentală ce duce la ideea nu
cleară a romanului. Poetul va desco
peri pe drumurile dacice și printre oa
menii locului nu numai o nouă lume dar 
și un sens propriului său destin, care," în 
imaginația prozatorului, este unul exem
plar pentru o întreagă tipologie de exi
lați. Și nu numai pentru ei. Lupta sa 
cu puterea dictatorială duce în cele din 
urmă la descoperirea de sine a victimei, 
la un pact cu propria sa conștiință. Aici 
și acum, în cei din urmă ani de viață ai 
poetului, se descoperă un sens moral, o 
credință pe care nici n-o bănuia înainte. 
Este credința poeților într-un singur zeu 
și în viața viitoare ce ie ușurează astfel 
destinul împovărător și le naște speranța 
în triumful binelui, și ai luminii în su
flet : „Iată-mă la Tomis, scrie Ovidiu in 
jurnalul său imaginat de romancier. Au 
trecut luni de la sfirșitul călătoriei în
treprinse în țara Dacilor, în care am 
învățat mai mult decît în restul vieții 
mele, în care am văzut moartea și puri
tatea, suferința și cea mai simplă și 
mai liniștită dragoste de viață, în care 
taina vieții și a morții mi-a fost în parte 
dezvăluită

Romanul este de fapt purgatoriul su
ferinței, după ce eroul străbătuse, pînă 
la cincizeci de ani, paradisul desfătării 
prin dragoste și poezie, în orașul lumină 
a! lui Augustus. De unde, contrastul și 
mai cu seamă drumul purificator, relie
fat în condensate pagini epice dar și de 
meditație cuprinse într-un jurnal imagi
nar al poetului la Pontul Euxin. Este un 
roman de mare derisitate ideatică conți- 
nînd ceva din spiritul neliniștit și îndu
rerat al unui scriitor care-și trăia de vreo ' 
douăzeci de ani propriul său exil. El a 
douăzeci de ani propriul său exil. El 
reușește să și-l exorcizeze însă printr-o 
capodoperă ce se cere negreșit integrată 
literaturii ’române. Vibrația adîncă în fața 
peisajului și a moralei dacilor, percepută 
și de străini cu entuziasm (cartea a fost 
tradusă în 14 limbi), este cu atît mai vie 
pentru spiritul românesc care-și găsește 
în numeroase locuri o admirabilă oglindă.

Și în cel de al doilea roman al exilu
lui, Cavalerul resemnării, sondajul nara
tiv nu se satisface prin scene trepidante 
pline de nebulos și suspans, ca în roma
nul de capă și spadă, în ciuda multor 
secvențe ce nu exclud nici ingeniozitatea 
strategiei, nici forța văluroasă a război
nicului. Sevele operei narative a lui V. 
Horia se trag din cu totul altă parte. 
Planul istoric, aici o Valahie de baladă 
a secolului XVII, este abia schițat în 
problematica lui specifică, de rezistență 
încordată la tentativele de aservire to
tală a țării față de puterea otomană. Un 
imaginar Radu-Negru, voievodul investit 
cu răspunderea înfricoșată a acestei re
zistențe, este simbolul ei poetic ce poartă 
în sine, prin demersuri îndrăznețe dar 
și prin reflecții largi, planul adevărat, 
cel de al doilea, al romanului. Este toc
mai planul lui de adîncime, înrudit cu 
cel al limpezirii și purificării morale a 
poetului Ovidiu în contact cu civilizația 
protoromînă de la Tomis. Numai că, în 
Cavalerul resemnării planul de confrun
tare vine dinspre civilizația răsăriteană 
de la Carpați spre cea apuseană, a unei 
libertăți demult dobîndite. în primul ro
man confruntarea conținea o direcție con
trară. în ambele romane însă se des
chide un dialog tăios între două civili
zații ale aceluiași continent, dar cît de 
deosebite între ele ?

Cei doi poli geografici sînt despărțiți, 
în al doilea roman, de frontiere și mai 
tranșante ca în primul, de o forță ă

răului ce macerează civilizația româneas
că. O forță terorizantă, cea a Porții Oto
mane ce alienează, urnim mizează, pustiește 
totul. Este ceea ce in veacul nostru va fi 
fenomenul consacrat in spațiul comunist 
al mancurtizării. Fortul de rezistență este, 
in optica romancierului nostru, pădurea 
valahă al cărei spirit generează „filozofia 
oamenilor liberi”. Tocmai această libertate 
este moștenirea ce o transmite bătrînul 
voievod pe moarte fiului său. Radu-Ne
gru, care parcurge un lung drum iniția- 
tic, de aici, din lumea arrienințată cu 
ștrangularea de către turci, dincolo, în 
lumea unei Veneții hiperrafinate, și libe
re dar colcăind de vicii și deci amenin
țată și ea cu distrugerea. Numai că di
năuntru.

Simbolul pădurii, spațiu securizant, des
chis și purificator, dobîndește valoare de 
mit, nostalgia exilatului Vintilă Horia fă- 
cind să se profileze o posibilă regenerare 
din tocmai acest nucleu al oamenilor na
turii. Aici, numai aici omul nu numai 
că nu se pervertește, dar se exprimă de
plin prin întoarcerea la arhetipuri, la 
matcă. Or, tocmai spre matcă îl cheamă 
pe tînărul voievod cele mai vii amintiri. 
De. unde, pațetizarea memoriei : „Nu tre- 

.,buie să uiți nimic — reflectează el — ; 
murim atunci cînd amintirile ne pără
sesc". în numele acestei memorii, colec
tive, românii din veacuri sînt nevoiți să 
boicoteze istoria, așa cum o sesizase Bla- 
jta, retrăgîndu-se într-o resemnare înțe- 
leaptă din fața turcilor,' îri codrii ocroti- 

/ tori. Și aici însă voievodul poartă parcă 
un blestem, stigmatul păcatelor strămo
șești pe care trebuie el să le izbăvească. 
Și într-adevăr, el și ai săi, poporenii adi
că, traversează lungul coridor întunecat 
a! opresiunii otomane, în vinovata ne
păsare. a Apusului care nu-1 ajută cu ni
mic pe dezolatul „principe al pădurii”. 
Mai mult, îl predă cu seninătate în mîi-

Un romancier
,âl exilului:

VîNilLÂ HORIA

nile pătate ale turcimii. Frontierele între 
cele două spații geografice sînt astfel și 
mai viu marcate, urmind ca eroul să se 
întoarcă între ai săi pentru a îndeplini 
poruncile istoriei. Contactul cu spiritua
litatea subtilă a Apusului îl face să re
simtă și mai dur tăria frontierelor, na
turale și convenționale cît și asprimea 
dușmanului din Răsărit. El devine un 
veritabil cavaler al resemnării, nemaiaș- 

teptînd nimic sau aproape nimic de la 
Apus. în plan istoric însă se întărește 
în rezistența antiotomană, devenind nu
mai în alt plan un resemnat. într-un plan 
superior, metafizic. Aici se convinge că 
nu va putea face nimic împotriva relelor 
ce depășesc și care stăpînesc fatal con
diția omului. Narațiunea, vădit moder
nă, a lui Vintilă Horia, țesută din secvențe 
temporare de regulă retrospective, deru
late din unghiul de vedere al tînărului 
voievod, care-și urmează un destin a- 
venturos, este o izbîndă spectaculoasă. 
Parabolă a frontierelor dure, geografice 
și de spirit, cărora autorul însuși, auto- 
exilat, le trăiește de peste jumătate de 
veac rigorile, romanul lui V. Horia este 
o meditație gravă asupra istoriei contem
porane apăsată de jocul nebulos și sur
prinzător al închiderii-deschiderii.

Ion APETROAIE

*“* xilul românesc oferă în continuare 
surprize cititorului din țară. Va 
trece, din păcate, mult timp pînă 

cînd literatura și cultura noastră vor 
putea să-și încorporeze, în mod firesc, a- 
cele opere și personalități care, în afara 
granițelor viețuind, au contribuit — 
mult, puțin —■ la sporirea zestrei noas
tre spirituale și la lărgirea contactelor 
cu bătrânul continent. Printre cei deloc 
cunoscuți la noi este Constantin Sporea. 
S-a născut în Iași, la 30- noiembrie 1910. 
Tatăl, Constantin Sporea (1 august 1876- 
— 8 februarie 1954), absolvent al Facul
tății de Litere din București, fusese pro
fesor de germană și latină-la Iași (1904-- 
1919), apoi director al Școlii Normale din 
Deva (1919—1938). Mama, Elena Sporea 
(1 martie 1883 — 19 iunie 1947), învățătoare 
în Iași din 1904, și-a urmat soțul la Deva, 
unde, pînă în 1936, a fost profesoară la 
Școala Normală. în buna tradiție a cor
pului didactic românesc, cei doi au scris, 
adesea împreună, broșuri de populariza
re a problemelor didacticii, scenete mora
lizatoare pentru copii. Profesor pasionat 
pentru munca sa, tatăl a alcătuit un ma
nual despre metodica predării limbii 
germane. Tot el a ținut, lungă vreme, 
un jurnal, aflat azi Ia Tiibingen. Cum a- 
semenea pagini reprezintă rarități în cul
tura noastră, editarea lui, fie și numai 
selectivă, ar constitui un mijloc de cu
noaștere mai în adînc a unei epoci, o 
posibilitate de aprofundare a mentalită
ților dominante în viața noastră socială 
pînă la 1940.

Fiul a urmat, la București, mai întîi, 
Școala de Comerț, apoi Academia de 
Comerț. La Iași și, în capitală, a studiat 
Dreptul, pentru a îmbina cît mai armo-

Un neștiut:

CONSTANTIN SPOHtA

nios două profesiuni. în fapt, acestea îl 
vor ajuta să supraviețuiască. Avînd e- 
xemplul tatălui, Constantin Sporea își 
alege ca model cultural spațiul german 
și se înscrie la Facultatea de Științe E- 
conomice din Leipzig. După o scurtă ca
rieră funcționărească, la București (1933— 
1934), va fi angajat timp de aproape un 
deceniu ia Banca Națională a Românfei, 
pe care o părăsește in 1942. cind este 
chemat asistent universitar la Leipzig, 
la facultatea pe care o terminase mai de 
mult. De o viață normală nu va avea 
însă parte in următorii șase ani: con
siderat prizonier de armata sovietică, 
este înschis în lagărul de la Bautzen și 
deținut acolo pînă în 1950. Peste trei ani 
se căsătorește cu Adele Jakob și. pen
tru a-și întreține familia, lucrează fie 
ca jurist, fie ca expert în economie. Nu 
încetează de a fi preocupat de soarta 
relațiilor româno-germane, atît de fra
gile după 1945. Constantin Sporea intu
iește cît de importante sînt acestea pen
tru statutul european al țării noastre. 
Pentru cercetările sale în acest domeniu, 
este ales membru al cîtorva societăți 
vest-germane de profil: Deutsche Gesell
schaft filr Osteuropakunde, Siidosteuropa-

Gesellschaft. Gesellschaft fiir Ausla 
kunde.

Constantin Sporea și-a tipărit dis 
ția de doctorat în economie abia în 
in ciuda vitregiilor timpului: Tend» 
dezvoltării economiei românești. Dup 
liberarea din lagăr, lucrează ia. Sado: 
rcpa — Bibliographic, elaborată de 
tre Siidost-Institut, din Miinchen. A 
mcrat, în primele trei volume, capit 
referitoare Ia România, alături de 
Popinceanu, pentru perioada 1939—: 
volumul al patrulea I-a îngrijit si 
(partea referitoare la țara noastră), 
scantin Sporea își continua astfel o 
siune mai veche, din timpul stud 
de la Leipzig, cînd a investigat coi 
buțiile germane despre România. De 
fel, acest oraș l-a atras în med pan 
Iar, probabil pentru că, adîncindu-s< 
istorie, a descoperit legături foarte s1 
se, pe cane le-a făcut cunoscute în c 
serioase lucrări (Lie Beziehangen 
măniens zur Reăchmesse Leipzig, 1 
Aite rumănische Beziehungen zur 1 
sestadt Leipzig, 1959.

Meticulos, dăruindu-șj cercetările 1 
rioace culturii românești, a alcătuit c 
bibliografii: una despre N. Iorga (în , 
ta historica”, 1968), alta despre Mi 
Eliade (în „Revista scriitorilor rom; 
1987). Colaborator, între 1956 și 1967 
ziarul „Osteuropa”, a comentat cu t 
cație evenimentele culturale, științi 
și politice din România acelor ani.

La 5 martie 1991, viața lui Consta: 
Sporea s-a curmat brusc. Mai exact, 
curmat-o cu nepăsare un șofer care 
avea pe conștiință încă o viață de

Cea mai de seamă realizare' a lui C 
stantin Sporea, rămîne, fără îndoială 
ditarea „Revistei scriitorilor români”, 
ceasta publicație a aparținut Societ 
Academice Române, întemeiată, la rîr 
ei, la Roma, în 1957. Animator al Sociei 
Academice Române, Constantin Spc 
participa .la toate întrunirile ei (Lorn 
Regensburg, Nijmegen, Salzburg, R< 
ș.a.), prezentînd referate captivante 1 
documentarea fără repreș. Imagologi. 
datorează editarea lucrărilor unei as 
de întruniri, ținută la Miinchen,. în 1 
care a avut în obiectiv Imaginea gen 
nilor la români. Imaginea românilor 
germani. (Pentru o cunoaștere mai e> 
tă a preocupărilor Societății Acaden 
Rcmâne, amintesc alte publicații ale 
cesteia: „Acta philologica”, „Acta ph 
sophica et theologica", „Acta scien 
rum socialium"). Din 1957 și pînă 
1961, au apărut douăsprezece „Bulei 
informative" editate de SAR, cu un co 
nut administrativ. Din 1962, pînă în 1' 
an de an, Constantin Sporea ș-a îngr 
singur cel. mai adesea, de adunarea i 
terialelor, de punerea în pagină, de( 
grijirea, corectarea și de toate celei, 
lucruri care formează preparativele, 
de obositoare, ale apariției unui perie 
literar. O bogată corespondență cu j: 
sonalități marcante ale exilului roi 
nesc, cu numeroși scriitori, oameni 
litici, artiști români stabiliți în dive 
țări l-au ajutat pe Consantin Sporea 
adune harnic lucruri de calitate, și c 
să se situeze deasupra măruntelor 
înțelegeri. Privit din perspectiva tim 
lui și a rezultatelor, efortul s-a dovt 
extrem de fructuos. Ivită printre nei 
măratele efemeride ale exilului ror 
nesc, „Revista scriitorilor români” s-a i 
pus prin calitate și a dăinuit prin o 
secvență. Un aspect grafic totdeauna i 
proșabil era garantat, între alții, de 
Brâncuși, Eugen Drăguțescu, Eugen C 
că. Au publicat aici nume de presti 
ale literaturii noastre, care s-au impus 
în spațiul european. O parcurgere a 
dicelui pe care îl inserează cel de 
douăzeci și șaselea volum (din 1989) 
reg is trează, cu satisfacție, numele 
Ștefan Baciu, Nicolae Balotă, Victor E 
eseu, George Ciorănescu, Aron Cotr 
Grigore Cugler, Mircea Eliade, Alexs 
dru Gregorian, Vintilă Horia, Geoi 
Uscătescu. Basil Munteanu. Ultimul < 
iet. apărut în 1990, cuprinde numele 
Radu R. Rcretti, Ionel Jianu, Consani 
Cesianu, Ștefan Baciu și realizează, i 
tre altele, o frumoasă restituire a cărt 
rarului care a fost Ștefan Manciuli 
.Inerente, inegalitățile nu au striden 
astfel îneît „Revista scriitorilor româr 
intră în rîndul periodicelor cu o țint 
remarcabilă, orice istorie a publiciști 
noastre literare neputînd-o trece cu t 
derea. Meritul lui Constantin Spor 
este, aici, cu totul remarcabil. Fie și n 
mai pentru acest efort, numele lui tr 
buie să intre în istoria literaturii noast 
contemporane.

Dan MĂNUC



SOCIETATE COMERCIALĂ

® Echipa profesională include : ingineri de 
proiectare și execuție, economiști, arhitecți, de- 
signeri, muncitori cu înaltă calificare specializați 
pentru toate categoriile de lucrări.

CONSART — S. A. cuprinde un larg țiilor civile, industriale, agricole, hidroedi- 
domeniu de activități în ramura construe- litare, reparații și consolidări, proiectare, 

expertizare și asistență tehnică.

ura companiilor de mai sus for- 
DONSART S. A., oferă o 
. icii in domeniul construc- 
la studii de fezabilitate, 

posioi itatea de a execu-

CONSART — S. A. include următoarele companii :

@ două companii de execuție,
@ companie utilaj transport, utilaj terasier,
@ companie pentru preparare betoane și mortare și o uzină 

de prefabricate,
$ companie de proiectare, expertizare și asistență tehnică,
© companie de extracție și prelucrare agregate naturale.

V

mind so►deiaiea v.
cr^FTla V3sta de sen

"•1tulor miccpind de•
proiect ar?, exec^in

ta obiective de mare amploare.
® Calificarea și experiența personalu

lui societății a făcut ca aceasta să devină una 
din cele mai puternice societăți din țară.

1
* *>

f *
I c[ -t,SOCIETATEA „CONSART-s.a IAȘI

FUNCTIONEA DIN ANUL 1958
SUB DIVERSE DENUMIRI IAR 
DIN ANU.L ,1990. CA SOCIETATE’ PE 
ACȚIUNI

ADRESA NOASTRĂ
ESTE :

B DUL COPOU NR.3 
6600 IASI ROMANIA 
CONT B.R.D. IAȘI

3001283900102 
TEL. 981-46220 
TELEX 22261 
FAX 40752



CONSART — S. A. a construit cu 
succes o varietate mare de obiective în 

zona Moldovei, punînd bazele unor orașe 
moderne : Iași,-Pașcani, Tg. Frumos, etc.

@ Laboratorul central execută determinări și analize privind
- ................. “■ • încer-controlul calității materialelor de următoarele profile de 

cări :

Geotehnică și teren de fundare, 
Materiale pentru beton și mortare, 
Beton, B. A., B precomprimat, 
Materiale de tencuieli și zidării, 
Materiale de finisaje, 
Materiale de hidroizolație și izolație termică, 
încercări distructive pe metal, 
încercări nedistructive pe elemente de Beton, 
încercări în SITU la elemente de B.A., 
Extrageri de carote,
Verificări și analize complete a surselor de 
zăcămînt în vederea exploatării agregatelor 
naturale de rîu.

© Secția Utilaj Transport 
pune la dispoziția doritorilor :

© utilaje de ridicat,
S utilaje de sapă,
© mijloace de transport,

® agregate sortate,
execută o gamă largă de re
parații și prestări servicii în 
domeniul utilajelor de trans
port și a utilajelor 
mecanizare.

< ' Sir. X

de mică

© Direcția Tehnică de Proiec
tare :

© dispune de un personal cu 
înaltă calificare și execută 
lucrări de proiectare, exper- 
tizare, analize de preț, recla

me publicitare, machete pen
tru construcții civile și indus
triale ;

• pune la dispoziția doritorilor 
pliante pentru oferte, pentru 
construcții de locuințe cu un 
grad ridicat de confort.

S0flETATE-A.(CONSART-SQ IAȘI 
FUNCTIONEA DIN ANUL 1958 
SUB DIVERSE DENUMIRI IAR 
DIN ANUL 1990 CA SOCIETATE PE 
AC TI UNI

ADRESA NOASTRĂ
ESTE



UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ 
„DIMITRIE CANTEMIR“ DIN IAȘI 

0 unitate modernă de învățămînt 
superior particular

Un învățămînt modern,

cu principii noi
Complexitatea vieții economice și spi

rituale, marile probleme care le ridică pe
rioada de trecere spre noile structuri so- 
cio-economice și mai ales noua ordine pe 
care o va statua viitorul — solicită specia
liști în toate domeniile, oameni cu pregă
tire temeinică în spiritul noilor realități și 
la nivelul competitivității mondiale. Ne
voia de cadre superioare, care să facă față 
actualelor și, mai ales, viitoarelor cerințe 
ale economiei privatizate, impune un învă- 
lămînt modern, cu ramuri noi, corespun

zătoare direcțiilor de dezvoltare a societă- 

Tocmai asemenea obiective și-a propus 
în programul său Universitatea Ecologică 
„Dimitrie Cantemir“ din Iași, fondată de 
Prof. dr. ing. Zaira Murgu, cercetător ști
ințific de prestigiu, cu o activitate de 40 
de ani în domeniul energetic și care, în ca
litate de rector, asigură o conducere com
petentă și operativă.

Buni specialiști și întreprinzători 

particulari dinamici
înființată în anul universitar 1990—91. 

ca instituție de învățămînt superior de tip 
particular, în baza legii nr. 54 1990. cu 
autorizația Prefecturii județului Iași nr. 

^^70330 1990. și avind avizul Ministeru
lui învățâmintului și Științei. Universita
tea ecologică iși propune să asigure pre
gătirea de specialiști ținind seama de pers- 
pectivele noi ale economiei românești, cu 
trecerea la economia de piață și cu posibi
litatea ca absolvenții să poată deveni nu 
numai buni specialiști, ci și întreprinzători 
pamcuiari in domeniile pentru care se 
pregătesc. In acest scop a fost elaborată o 
programă de învățămînt adecvată, cuprin-

zînd discipline moderne privind marketin
gul, managementul, informatica și logisti
ca economică, precum și altele specifice 
unor domenii de mare deschidere socială 
(medicina, farmacia, dreptul, pedagogia și 
psihologia) sau cultural-artistică (litere — 
ziaristică și, în viitorul apropiat, actorie și 
regie teatrală).

Pregătire prin profesori

și cercetători de prestigiu
Pregătirea temeinică a studenților este 

asigurată de un corp profesoral de specia
litate, recunoscut pe plan național și inter
național, a cărui competență este dată de 
o calificare superioară prin doctorate și o 
experiență didactico-profesională îndelun
gată.

Ținînd seama de noutatea pe plan na
țional a acestei forme de învățămînt par
ticular, Universitatea Ecologică „Dimitrie 
Cantemir“ este asigurată cu cercetători de 
prestigiu, care analizează și deliberează în 
vederea alegerii Celor mai adecvate solu
ții de studiu pentru realizarea unui învăță
mînt modern și eficient.

Facultăți și Colegii
Iată lista facultăților care funcționează 

in prezent și pentru care se vor primi în
scrieri pentru anul universitar viitor :

— Facultatea de Științe Economice (Ma
nagement, Marketing, Turism), cu învăță
mînt de zi și cu frecvență redusă. Durata 

studiilor — 5 ani. Diploma de absolvire : 
economist.

— Facultatea de Drept, învățămînt de 
zi și cu frecvență redusă. Durata studiilor 
— 5 ani. Diploma de absolvire : jurist.

— Facultatea de Psihologie Medicală, 
învățămînt de zi. Durata studiilor — 5 ani. 
Diploma de absolvire : psihoanalist.

— Facultatea de Farmacie, învățămînt 
de zi. Durata studiilor — 5 ani. Diploma 
de absolvire : doctor farmacist.

— Facultatea de Medicină, învățămînt 
de zi. Durata studiilor — 6 ani. Diploma 
de absolvire : doctor in medicină.

— Facultatea de Litere — Ziaristică, în
vățămînt de zi. Durata studiilor — 4 ani. 
Diploma de absolvire : filolog, respectiv, 
ziarist.

— Colegiul de Pedagogie — Psihologie, 
învățămînt de zi. Durata studiilor — 2 
ani, plus un an practică. Diploma de absol
vire : educator-specialist.

— Colegiul de Asistență și Tehnică me
dicală, învățămînt de zi. Durata studiilor 
— 3 ani. Diploma de absolvire : asistent 
medical.

Universitatea asigură spații de învăță
mînt corespunzătoare (amfiteatre, labora
toare), cămin, cantină și percepe taxe ac
cesibile.

Invităm pe toți cei interesați să se înscrie și să studieze în 
cadrul UNIVERSITĂȚII ECOLOGICE „DIMITRIE CANTEMIR- 
din Iași. sir. Vasile Alecsandri nr. 11. Informații la telefoanele : 
12320 sau 12784.



Valeriu Stancu — E pen
tru intiia oară că vă aflați în 
țara noastră, deși e multă vreme 
de cînd opera dumneavoastră a 
fost tradusă în românește. Cu Ce 
ocazie sînteți la noi ?

Marc Quaghebeur — într-adevăr, 
e pentru prima oara ca mă 
fizic in România, dar, de fapt, 
ea se află în sufletul și în ini
ma mea de foarte mult timp prin 
traducerile de care aminteați, 
prin schimburile pe care le avem, 
dar și prin tot ceea ce condu
cătorul tezei mele de doctorat, 
profesorul Louis Bolle, îmi poves
tea în mod frecvent despre a- 
ceasta țară, pe vremea cînd mer
gea in fiecare an la Iași Acum 
am venit la Cluj pentru a par
ticipa la manifestările incluse în 
„Sâptămina Culturii Belgiene*1, 
organizate de doamna Rodica 
Pop de la Universitate, cu spri
jinul Radio-Televiziunii din Cluj, 
în special prin contribuția poe
tului Horia Bădescu, directorul 
acestei instituții.

— Cum de ați ales tocmai a- 
ccst oraș din Ardeal ?

— La Cluj, datorită doamnei 
Pop, noi am fondat un Centru 
de studiu al literaturii belgiene 
de limbă franceză. Acest Centru, 
care dispune de n fond de car
te foarte consistent, organizează 
diferite manifestări culturale, în- 
curajînd totodată apariția tradu
cerilor, în special a romanelor, 
care au rostul de a facilita cu
noașterea literaturii noastre în 
spațiul cultural românesc. Astfel 
doamna Pop tocmai a tipărit ver- 
siunea românească a unui roman 
de Marie Gevers.

— Da, e vorba de o adevărata 
capodoperă a literaturii franco- 
fone din prima jumătate a aces
tui secol (1933), romanul DOAM
NA ORPIIA SAU SERENADA 
LUNII MAI apărut în condiții 
grafice cu totul deosebite la E- 
ditura Libra din București. Ați 
amintit în special de romane, 
dar cu știu că și versurile și-au 
găsit un loc central în preocupă
rile celor interesați de literatura 
belgiană de expresie franceză, 
poetul Horia Bădescu oferind ci
titorilor noștri o tulburătoare 
versiune a volumului 1MBLIN- 
ZITORUL DE HIMERE de Henri 
Cornelus.

— Ținînd copt de activitățile 
multiple ale Centrului, în acord, 
cu Comunitatea Francofonă din 
Belgia s-a hotărît să se înființe
ze această săptămînă în cuprinsul 
căreia să se regăsească recita
luri de poezie, spectacole de tea
tru, seri de muzică a compozito
rilor belgieni, conferințe, proiec
ții de filme, vernisaje, lansări de 
cărți, toate destinate să familia
rizeze publicul român cu o altă 
cultură latină care se află în
conjurată de culturi nonlatine, 
și, sperăm, să dezvolte și mai 
bine schimburile între Belgia 
francofonă și România, după 
cum prevăd acordurile culturale 
bilaterale semnate în urmă cu 
cîteva luni. în fond mă aflu aici 
în special din motive oficiale, 
dar care îmi permit totodată 
să-mi văd prietenii români pe 
care-i cunoaștem mai mult „prin 
corespondență" și să iau contact 
cu România ; dacă nu cu întrea- ' 
ga țară, măcar cu această minu
nată parte a ei care este Tran
silvania.

— Intr-adevăr, pentru a V." 
forma o imagine mai exactă des
pre țara mea, trebuie să-i cunoaș
teți și celelalte regiuni, să-i vi
zitați și alte localități, în specia! 
lașul, care e un oraș de cultură 

cel puțin la fel de important pe 
cît este Clujul. Ținînd cont de 
faptul că expoziția LES IRRE- 
GULIERS DU LÂNGAGE a fost 
deja găzduită de o serie de orașe 
importante din Europa — între ca
re Paris, Bruxelles și, evident, 
Cluj, — pe cînd un eventual ver
nisaj al ei și la Iași? Pe cînd 
deci, o vizită a dumneavoastră 
la revista „Cronica" ?

— Cred că viitoarea mea ve
nire în România va include în 
mod special lașul. Domnul Ho
ria Bădescu m-a invitat deja la

Foto : Marc Trivier
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In Europa spațiul 
latiiu trebuie recreat

Interviu cu scriitorul
MARC QUAGHEBEUR — Belgia

Festivalul Internațional de Poe
zie „Lucian Blnga", prilej cu 
care voi fi prezent și la lași, 
prezență ce n-a fost posibilă a 
cum, întreaga săptămînă fiind o- 
bligat să mă aflu la Cluj, Dej. 
Alba Iulia în cadrul manifestă
rilor organizate de personalită
țile din Ardeal care ne-au inv.- 
tat. Deci, cu ieșenii mă voi în- 
tîlnpîn luna mai. în ceea ce pri
vește expoziția, problem 1 e pu
țin mai complicată : Les Irregu- 
liers du Langage a încercat să 
demonstreze prin intermediul u 
optzeci de panouri-reproduceri 
raporturile care se. stabilesc în
tre pictură și literatură, rapor
turi ce constituie o caracteristi
că dominantă a culturii franco- 
fone în Belgia și care se bazea
ză pe cuvintele noi, introduse 
frecvent de belgieni în limbă, cu 
modestie dar și cu eficiență. Cred 
că ar fi un lucru deosebit ca ex
poziția să poată fi deplasată și 
la Iași dar, raportîndu-ne la ca
lendarul care e deja fixat, pro
blema e să vedem cînd va fi ea dis
ponibilă, mai ales că trebuie să 
ia drumul unei alte țări latine. 
Spania. Așadar, problema ce s-a 
ivit e mai mult din p met .le ve
dere tehnic și sperăm s-o rezol
văm în cele din urmă.

— V-am chestionat ia legătu
ră cu lașul, întrucit in acest o- 
raș lumea vă cunoaște, in spe
cial intelectualii, deoarece aceș
tia v-au citit, ați fost tradus în 
mod frecvent, sînteți iubit ca. 
poet și cum revista „CRONICA" 
a publicat grupaje consistente 
din operele unor scriitori bel
gieni contemporani, aș vrea să 
aflu în numele concitadinilor mei, 

dacă ar fi posibilă deschiderea 
unui Centru Cultural Belgian și 
în acest oraș ?

— Tot ce am realizat la ITii, 
a fost cu sprijinul Universității 
Deci prima problemă ? să știm 
dacă și la Iași există cineva care 
să se intereseze, așa cum o fa
ceți dumneavoastră, de literatura 
belgiană de limbă franceză , ‘și 
să spună : „Da, putem deschide 
o bibliotecă, un mic centru de 
studii", Centru care, odată des
chis, să colaboreze cu cel din 
Cluj, care e destul de nrare ș 

trăiește deja pe propriile picioa
re. în această eventua.itate. n-ar 
exista nici un impediment ca noi 
să-i trimitem o serie de cărți ș 
să sprijinim funcționarea sa. în 
principiu nu e nici o imposibili 
ta te ca acest Centru să exis ce, 
trebuie doar ca să se decidă ci 
neva să-l înființeze, fie pe lingă 
Universitate, fie, așa cum aț 
propus dumneavoastră, în cadrul 
Centrului Cultural al Alianței 
Franceze, ceea ce este mult mai 
simplu sau, de ce nu ? chiar pe 
lîngă revista „CRONICA", revis
tă ce s-a arătat de-a lungul vre
mii foarte interesată de litera
tura belgiană . de expresie fran
ceză. Inițial poate ființa doar ca 
o bibliotecă specializată și ulte
rior, pornind de la ea, Centrul 
să-și îmbunătățească activitatea 
prin mijloace audio-vizuale, tra
duceri, manifestări culturale. E 
doar o sugestie, eu încă nu cu
nosc lașul și nu mă pot pronun
ța definitiv, dar nici Clujul nu 
l-am cunoscut și aici lucrurile 
s-au rezolvat, ca și în cazul dum
neavoastră, doar prin corespon
dență.

— E dificil să fii unul dintre 
cei mai mari scriitori ai țării 
trie ? Vă pun această întrebare 
timnd cont de numeroasele vo
lume de versuri, proză, critică 
și istorie literară pe care le ali 
publicat si care, traduse în dife
rite l:mbi, au căpătat o recunoaș
tere ce a depășit de mult grani
țele Belgiei.

— E strivitor, cu adevărat stri
vitor, dar în același timp, eu sînt 
cel care a vrut să fie așa, nu ? ! 
în fond puteam să nu scriu ! 

Este extrem de obositor, greu de 
suportat ca, în materie literară, 
să fii și critic și istoric literar 
și prozator, și poet, iar eu aș 
zice că sînt un poet exigent 1 
Ceea ce însă e mult mai dificil, 
e faptul că, între altele, sînt și 
un personaj oficial. Asta cred eu 

câ e adevărata tensiune în care 
trăiesc, deoarece funcțiile mele 
oficiale îmi mănîncă enorm de 
mult timp, ele fiind totodată o 
mască pentru ceea ce sînt eu în 
realitate, pentru ceea ce scriu, o 
mască ce barează adesea drumul 
cititorului spre esența scrierilor 
mele, acesta văzînd de obicei în 
mine mai întîi personajul oficial 
și apoi creatorul. Mi-am trăit 
astfel prima jumătate a vieții și 
tocmai mă întreb dacă voi con
tinua tot astfel. Mă întreb, în- 
trucît în prezent mi se pare mult 
mai dificil de trăit cum am fă
cut-o pînă acum. O fi un semn 
al bătrîneții ? în orice caz sfîr- 
șitul tinereții face loc unui tip 
de om adult care nu-și mai poate 
permite atît de multe fațete pen
tru o singură personalitate. Si
gur este faptul că dintotdeauna 
am visat să fiu un personaj cu 
o sută de mii de fațete, al cărui 
adevărat chip să se nască toc
mai din tensiunile și superpozi- 
țiile acestor fațete diferite, ceea 
ce însă, mă văd nevoit să con
stat astăzi, e din cale afară de 
greu de realizat.

— V-ați referit de cîteva ori, 
în răspunsurile pe care mi le-ați 
dat, la conceptul de francofonie. 
Știu, ani fost și eu invitat să 
particip, că in curînd urmează 
să aibă loc cel de-al II-lea Con
gres Mondial al Francofoniei, la 
Pecs, in Ungaria. De ce tocmai 
aici, într-o țară nefrancofonă ?

— Nu se poate vorbi de un 
motiv anume, întrucît mai există 
în lume și alte colocvii privi
toare la francofonie decît cel de 
la Pecs.

— Veți fi prezent la manifes
tări ?

— în mod normal, da !

— In calitate de scriitor sau 
ca persoană oficială cu un rang 
atit de înalt in cadrul francofo
niei ?

— Interesantă întrebare ! Nu-mi 
este prea clar încă statutul cu 
care voi participa la colocviul 
de la Pecs. Sosirea în România 
a fost mult mai clară : am fost 
persoană oficială pentru Săptă- 
mîna Culturii Belgiene și scrii
tor pentru prieteni.

— Vor avea lucrările de Ia 
Pecs un caracter aparte ?

— Da, Congresul va fi unul 
deosebit, pentru că tema acestuia 
va include problema modului în 
care literaturile francofone sînt 
abordate în învățămînt. Deci, cn 
să mă refer și la o întrebare an
terioară, voi fi acolo, fără îndo
ială, în calitate de specialist, dar 
ca specialist care e totuși scrii
tor francofon, între altele. Nu vi 
se pare interesant faptul că la 
un astfel de colocviu, cu parti- 
cipanți din întreaga lume, se 
va pune întrebarea : „Cum tre
buie procedat ca procesul de în
vățămînt să nu dezbine diferite
le literaturi francofone ci să le 
reconcilieze subliniindu-le înru
direa ?“ ? ! ■

— Ținînd cont de deschiderea 
oficială pe care o aveți cum ve
deți viitorul relațiilor dintre ță
rile noastre ?

— Cred că semnarea acordu
lui cultural la care am partici
pat vara trecută e un pas uriaș 
în vederea unei mult mai strînse 
colaborări între cele două țări.

Cunoscîndu-1, pot afirma că 
acord cultural important, î 
drul căruia Comunitatea 
ceză din Belgia și-a mani 
în mod clar dorința de a 
volta și intensifica raporl 
cu România, ceea ce, într-o 
mită formă, cei doi partene 
și concretizat deja, pornind 
această Săptămînă a Cl 
Belgiene de la Cluj. Trebu 
subliniez faptul că respectiv, 
tămînă coincide cu numir 
Universitatea din acest ora: 
nui lector ce o va seconc 
doamna Pop și în activitat 
referitoare la spiritualitatea 
giană, dar și în calitatea pe 
o are de cadru didactic ui 
sitar ce predă în limba frar 
Săptămînă, cu deosebita ei 
ploare, și numirea la care i 
referit constituie într-adevr 
noutate, dar care se înscrii 
tuși, într-o mișcare efe se i 
festa chiar pe timpul diete 
nu numai prin raporturile 
existau între noi doi, ci și 
raportare la întreaga opi 
„Villages roumains". Aceas 
nițiativă complexă a indicat, 
îndoială, existența în Belgi 
unei sensibilități particulari 
ceea ce privește țara dur 
voastră. Adeseori chiar m-ai 
trebat de unde-și trage se 
astfel de sensibilitate : oare 
cumva ea se datorește faț 
că amîndouă țările sînt țăi 
tine înconjurate de alte cul> 
în privința trăsăturilor coi 
nu trebuie omis faptul că n< 
am fost niciodată „națiuni i 
riale", ca să zic așa, cum at 
Franța, Portugalia, Spania, 
xemplu.

— Ați călătorit foarte mul 
toate continentele și ați v 
deci, toate țările de spiritua 
francofonă. Credeți că exi* 
trăsătură comună a acestor 
în care s-ar include și Romă

— Ceea ce spun acum r 
zintă o opinie personală și 
angajează în nici un fel org 
mele pe care le reprezint 
poarele de origine latină tr< 
de urgență să concretizeze 
duri existențiale care să le 
liteze dezvoltarea raportur 
trebuie să ajungem la un 
sens care să facă viabil ui 
de dialog în substanța cărui 
se utilizeze termeni ai cultu 
latine, ax care merge grosso 
do din Mexic pînă la Marea 
gră. Nu e vorba, evident, i 
construi un ghetou. Dacă nu 
realiza acest ax, vom cont 
să facem jocul civilizațiilor 
deși europene sau de origine 
ropeană, sînt purtătoare ale 
nor valori ce nu vor fi nicio 
în întregime și ale noastre 
care, mi se pare, nu sînt 
ciente ca să ne satisfacă. Rep< 
un punct de vedere personal 
cred că e un obiectiv care ne 
multă inteligență și o dispo 
litate spre amiabilitate, spre 
mitate. Fac această afirm 
deoarece latinii n-au învățat : 
odată să muncească împreun 
pentru că francezii, italienii, 
niolii, ca purtători de cult 
sînt popoare ca al vostru, c 
nostru sau ca portughezii, iai 
avem obligația de a-i face 
înțeleagă faptul că nici unul 
primele trei popoare mențioi 
nu trebuie să se considere supe 
că nu e vorba de o compe 
în care e necesar să existe 
cîștigător. Există doar un sp 
latin ce trebuie recreat și a 
rui concretizare se leagă mai 
tîi de învățarea limbilor noa 
E clar că nu există o limbă 
origine latină dominantă, di 
ceea trebuie să ajungem toț 
stăpînim mai multe limbi di, 
ceasta familie pentru a faci 
circule valorile create în lim 
respective.
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