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a politicii?

Victor Mihailescu MartieCraiu :

anaoe

sau foarte puține sînt științele care să fi concen- 
simpatii sau antipatii — în compa-

:â.

L A T R E A P T A ȘTIINȚEI
Istoria poporului român, în

cepută de acei înțelepți daci 
și continuată atit de zbuciu
mat peste decenii și secole, 
este istoria bunului simț, a 

lucidității, a realismului robust. 
Nici in cele mai critice mo
mente ale existenței sale, po
porul român n-a căutat so
luții aventuriste, 
iresponsabil i-a fost 
pectul pentru lupta 
ciunea înaintașilor, 
tru 
tor 
una 
fost 
astăzi preluat, îmbogățit, ridi
cat la treapta științei, fiecare 
măsură, 

politicii 
externe i 
cutării i 
popor. I 
mân și-a înscris pe steagul său 
de luptă, ca obiectiv funda
mental, înflorirea națiunii so
cialiste, cîștigindu-și încrede
rea nepieritoare a poporului 
român. O dovadă vie a fost 
și entuziasmul cu care oame
nii muncii de pe toate melea
gurile patriei românești au pri
mit și aprobat noua împărțire 
administrativ-teritorială a țării.

Această măsură înscrisă pe 
înalta traiectorie a politicii cre
atoare, originale, izvorită din

căutat 
subiectivismul 

străin. Res- 
și ințelep- 
grija pen- 
pentru vii-prezent, dar și 

a caracterizat din totdea- 
spiritul românesc. Tot ce-a 
mai înaintat în trecut este

, fiecare problemă a 
noastre interne sau 

este astăzi supusă dis- 
și aprobării întregului 
Partidul Comunist Ro-

tot ce are mai viu și mai plin 
de forță poporul nostru, repre
zintă o sinteză strălucită intre 
tradițiile pe care ni le-au lă
sat înaintașii, imensa experien
ță și înțelepciune adunată in 
anii de construcție a socialis
mului și gindul trimis în viito
rul de care ne 
de pe acum ; 
opera și voința 
uni, fiindcă, așa 
bișnuit partidul 
rită, chibzuită, 
familie strins legată în toate 
momentele existenței sale.

Adoptarea acestei măsuri 
creează un cadru mai favo
rabil valorificării potențialului 
țării noastre, repartizării rațio
nale a forțelor de 
dezvoltării intense și 
rale a industriei și 
rii, avintului întregii 
ciale.

Plecînd 
acord a 
calitative 
porții din toate domeniile so
cietății noastre cu formele și 
metodele de conducere și or
ganizare, Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român 
a preconizat măsurile care a- 
cum au fost adoptate. Noile 
forme și metodele de condu
cere și organizare au in ve
dere tocmai aceste prefaceri,

nu sînt luate in 
avea repercusiuni

Simion Stolnicu

ingrijim incă 
ea constituie 
întregii nați- 
cum ne-a o- 

a fost cîntă- 
ca intr-o mare

producție, 
multilate- 
agricultu- 
vieți so-

de la punerea de 
modificărilor profund 
de structură și pro-

care dacă 
seamă pot 
negative.

Revoluția 
contemporană înseamnă schim
bări calitative de mare am
ploare nu numai în sfera fac
torilor materiali, ci și in cea a 
factorilor subiectivi. De aceea 
partidul pune in prezent un 
accent deosebit pe formarea și 
pregătirea în toate domeniile, 
a unor cadre de conducere 
cu un profil superior, curajoa
se și ferme in acțiune, pline 
de răspundere. Criteriul de a- 
preciere a fiecărui om nu es
te astfel redus la aspecte for
male ci dezvăluie calitatea 
muncii, rezultatele ei concrete. 
Rutina, spiritul conservator, lip
sa de inițiativă și responsabi
litate sint incompatibile cu 
un conducător, indiferent de 
mărimea colectivului pe care-l 
conduce și de sarcinile ce le 
are de îndeplinit. Pe melea
gurile patriei noastre, in uzine 
și unități agricole, în așeză
minte științifice, de învățămint, 
de artă și cultură, activează 
oameni entuziaști, cărora par
tidul le-a dat întotdeauna o 
inaltă apreciere pentru munca 
lor competentă și pasionată. In 
noul cadru, format prin împăr
țirea administrativ-teritorială a 
țării, acești oameni minunați

tehnico-științificâ

vor avea posibilitatea de a-și 
afirma mai mult capacitatea 
lor creatoare, pusă in slujba 
patriei.

Măsurile preconizate la Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român și adoptate 
acum de marele sfat al țării, 
de întregul popor, constituie 
un nou pas în mersul triumfal 
al României Socialiste spre 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației. Forța de 
atracție a socialismului nu 
constă nici in alese cuvinte și 
nici in făgăduieli, ci in certi
tudini, in exemplul viu pe care 
il arată, in capacitatea lui de 
a rezolva toate marile proble
me pe care istoria i le pune 
în față. Poporul nostiu care 
construiește socialismul și par
tidul său comunist, întreaga 
politică a României, atestă cu 
prisosință acest fapt. Prestigiul 
de care ne bucurăm astăzi in 
lumea întreagă, roadele mun
cii noastre, încrederea în vii
tor, toate izvorăsc din dragos
tea fierbinte pentru patria 
noastră socialistă, căreia po
porul român, condus de parti
dul comuniștilor, ii făurește, 
acum, un prezent și un viitor 
așa cum au visat înaintașii și 
cum îl dorește orice om de pe 
aceste plaiuri.

Cronica

Ningea și fulgi se-mpleticeau
Be(i de-atît cer din ochi-Ji sau
Dornici pas mic prin alb să-l vadă... 
Eu Ji-am trimis în dar zăpadă
Din zarea inimii-n betele, 
S-anine-n streșini albe vele 
Să navighezi prin soartă-albastră, 
Luceferilor mei iiastră,
Tot prin ninsori de pescăruși 
Blîndă să-i prinzi din mări la uși 
Și să te Joci cu-opal din larg

Puține, 
trat atîta atenție, interes, 
rație cu știința politică.

Preocupări pentru teoretizarea, pentru generalizarea și 
interpretarea unor fenomene politice, unor științe privitoare la 
stat, forme de guvernămînt, partide politice etc., au apărut 
încă de multă vreme. Originea lor o putem găsi chiar în 
Orientul antic, în Grecia antică. După mulți autori ai istoriei 
doctrinelor politice, în opera cunoscutului filozof al Greciei 
antice — Aristotel, se face chiar o teoretizare a științei poli
tice ca atare, putîndu-se aprecia că acest Alexandru Mace
don al filozofiei antice — cum l-a numit Marx — este părin
tele științei politice.

Alți gînditori au găsit exagerată această aserțiune și au 
conchis că de o adevărată știință politică poate fi vorba nu
mai în „Principele" gînditorului renascentist Niccollo Machia
velli. O parte a doctrinarilor politici mai recenți acordă 
paternitatea acestei ramuri a științei „Spiritului legilor" a 
iluministului francez Montesquieu.

Neavînd intenția unei verdictări în sprijinul sau respin
gerea unei opinii sau alteia, întrucît se pare că fiecare conține 
o doză mai mare sau mai mică de arbitrar — reținem ca o 
concluzie certă aceea că o suită întreagă de autori — între 
care și cei amintiți, s-au străduit să întemeieze cunoștințele 
umane despre aspectele politice ale societății — într-un sis
tem unitar de concepții, să-i precizeze conținutul și sfera fe
nomenelor și proceselor de care ea se ocupă, să creeze un 
fond de categorii cu care să opereze.

Preocupările pentru politologie sau politicologie — cum 
mai este ea numită de mulți autori contemporani — au fost 
reluate de către reprezentanții reformei, ai teoriei dreptului 
natural, ai comunismului și socialismului utopic, ai iluminismu
lui și materialismului secolului al XVIII-lea, ai democratismu
lui revoluționar.

Fără a fi elaborat anume lucrări de știință a politicii în 
sensul uzual al cuvîntului, clasicii filozofiei marxiste ne-au 
lăsat prețioase indicații de principiu și metodă a căror vala
bilitate este mereu actuală. Asemănător celorlalte discipline 
sociale, știința politică și doctrinele politice, în sens larg, se 
grefează pe anumite interese de clasă și sînt în același timp 
o expresie teoretică a acestora. Determinarea mai mult sau 
mai puțin mediată a gîndirii politice începînd cu geneza și 
terminînd cu constituirea și dezvoltarea ei în doctrine înche
gate sau sisteme politice notorii, caracterul de clasă al aces
tora, legătura lor mai mult sau mai puțin directă cu clasele 
sociale existente, constituie note definitorii pentru orice con
cepție politică. Știința politică nu este, într-o anumită privință, 
decît reflectarea pe plan ideologic a politicii.

Convergența preocupărilor 
din țările capitaliste, cum sînt 
lot, Gaston Bouthoul, Georges 
vallier, Bruno Brunello, Gaetano 
Andrew, Parkinson C. Northoste 
plus semnificația sporită a științei politice azi, atît în sistemul 
științelor social-politice cît și în politica internă și externă a 
■statelor și partidelor.

Ce este știința politică ? Ce semnificație are 
o știință sau o artă ?, există o știință de sine stătătoare cu 
obiect propriu, metodologie proprie, cu un sistem axiomatic 
și categorial proprii, sau există doar științe politice : dreptul, 
istoria, economia, geografia politică, demografia politică etc.?, 
este propriu de a vorbi de o știință politică sau trebuie să ne 
mulțumim doar cu sociologia politică ? lată doar unele din
tre întrebările care ispitesc pe tot mai mulți politologi și care 
declanșează acorduri sau dezacorduri nu numai între nume
roși doctrinari politici din țările capitaliste, pe de o parte și 
cei din țările socialiste, pe de altă parte, dar chiar și între 
autorii burghezi.

Nu numai că în ultima vreme în domeniul științei politice 
s-au făcut eforturi ca în institute speciale să se cerceteze, să 
se investigheze probleme specifice ale științei politice, ajun-

(Conlinuare în pag. a 11-a)

Pe care mări îl scald, nu-1 sparg. 
Tu fără să-nțelegi troiene 
Și Joc de pescăruși alene, 
Mi-ai alungat din urbe-afară 
Neaua iubirii pe hotară, 
Minune-n roabe și hîrleți 
Spuma sfielii din bineți, 
Dusă de-acum gunoi sub stele 
Orna strujeni, pustii parcele... 
Și urbea far' plutiri stihare 
N-avu să mai scînteie-n zare

unor politologi contemporani 
Maurice Duverger, Marcel Pre- 
Burdeau, Jean Jacques Che- 
Mosca, Cattin Georges, Hacker 
etc., vine să releve o dată în

ea ?, este

Marin Voiculescu

Opal dintr-un noian prescris 
Și fosfor de flămînd abis 
Luci cît uri prin clipe curg 
De-atunci din lupi de după-amurg 
Te-adulmecă, soarta-ți-ndoaie 
Zăpada-n vraiști de gunoaie...

* Din volumul în pregătire „Șerpuiri 
între lut și torțele de aur“, sub îngri
jirea lui S. Bărbuleseu.
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manifestul comunist
Se împlinesc, la sfîrșitul aces

tei luni, 120 de ani de cînd a 
răsunat, pentru prima dată a- 
pelul „Proletari din toate țările, 
uniți-vă“ I Era semnalul descă
tușării conștiinței de clasă a 
tuturor celor oprimați de bur
ghezia dominantă în majoritatea 
țărilor europene. Manifestul 
partidului comunist a constituit 
un un îndemn și o școală. El a 
reușit să polarizeze, în timp, 
convingerile a sute de mii și 
milioane de oameni în jurul a- 
devărurilor esențiale stabilite te
oretic de Marx și Engels. Sint 
adevăruri obiective, pe care is
toria le evidențiază cu precă
dere : „în fiecare epoca istori
că, modul de producție econo
mică și de schimb și alcătuirea 
socială ce decurge neapărat din- 
tr-însa formează temelia pe care 
se construiește istoria politică și 
intelectuală a acelei epoci și care 
singură o poate explica".

De aici pornind, argumentarea 
se înlănțuie, pe temeiuri știin
țific verificate, pînă la soluțiile 
organizării socialiste.

Evident, așa cum arată înșiși 
autorii Manifestului, „aplicarea 
practică a acestor principii va 
depinde, pretutindeni și întot
deauna. de împrejurările isto
rice date“ (Prefață la ediția ger
mană din 1872).

In această perioadă, departe de 
orice dogmatism, Marx și En
gels indicau singuri, la 25 de 
ani de la apariția lucrării lor, 
unele puncte față de care pro
gramul apărea atunci învechit. 
Principiile de bază au rămas 
însă valabile. Ele au desțelenit 
energiile intelectuale și revolu
ționare ale mai multor generații, 
ceea ce, în condițiile social-is- 
torice știute, a făcut cu pu
tință victoria răsunătoare a so
cialismului pe o pătrime a glo
bului. Marea putere de iradiere 
teoretică a acestei scrieri, expre
sia cea mai clară și cea mai 
concisă a marxismului, a făcut 
ca ideile, cucerind masele, să 
devină forțe materiale. Iată de 
ce, deși își dădeau seama de u- 
nele neconcordanțe de ordin 
practic, autorii celebrului docu
ment arătau în 1872 : „Manifes
tul este însă un document isto
ric pe care noi nu ne mai luăm 
dreptul să-1 schimbăm". El ră- 
mîne un măreț deschizător de 
drumuri care a temeinicit înflo
rirea teoriei și practicii partide
lor marxist-leniniste, în baza 
realităților social-istorice noi. Ac
țiunea dusă de partidele comu
niste și muncitorești, a căror 
experiență creatoare permite ge
neralizări și sinteze teoretice, re
prezintă, în felul acesta, o con
tinuare a principiilor expuse în 
Manifest, dezvoltate apoi în în
treaga, ampla, literatură filozo
fică marxist-leninistă.

cifrele despre cititori
Oamenii de litere par, în ge

neral, respinși de cifre. încearcă, 
în fața lor, de cele mai multe 
ori, un adevărat sentiment de o- 
roare. De aici provine chiar un 
oarecare dezinteres pentru meto
dele statistice, lăsate pe seama 
oamenilor cu preocupări așa-zise 
„pozitive". S-a vorbit, mai mult 
în reportaje, este drept, și de o 
anumită poezie a cifrelor, dar a- 
firmația a fost trecută repede în 
seria „metaforelor de lucru" ale 
jurnalisticii și nimeni n-a mai 
luat-o în seamă sub raportul va
lorii expresive, adică cu o anu
mită capacitate de a transmite o 
vibrație sufletească. Cu toate a- 
cestea, cifra poate emoționa ! 
Toate aceste gînduri ne-au fost 

provocate de un tabel statistic 
cu numărul cititorilor din tanul 
trecut al Bibliotecii centrale u- 
niversitare Iași, din care regre
tăm că nu putem extrage decît 
cîteva date, de altfel cît se poate 
de concludente. Biblioteca, cu 
toate filialele ei, are un număr 
de 27.000 de cititori, cu o frec
vență de 755.279, într-un an fiind 
solicitate acasă sau în sală 
1.313.534 de volume. Iată un fru
mos omagiu, poate cel mai fru
mos, adus cărții !

istoria literaturii
In litigiu e editarea Istoriei li

teraturii române de la origini 
pînă în prezent de G. Călinescu. 
In ultimul număr al Gazetei li
terare, prof. dr. docent Al. Pint, 
publică o Scrisoare către redac
ție ca răspuns la scrisoarea pu
blicată anterior de aceeași revis
tă și care era semnată de so
ția regretatului autor. Ceea ce 
reținem din ambele intervenții 
este interesul deosebit pe care-I 
reprezintă și astăzi monumenta
la operă călinesciană. Al. Piru 
declară că a îndeplinit o operă 
efectivă de pregătire a manus
crisului pentru tipar (muncă de 
doi ani !), potrivit intențiilor ex
prese ale autorului care și-a re
vizuit lucrarea. Ar fi păcat nu
mai ca, datorită suprapunerii u- 
nor intenții și dorințe aparent 
contradictorii (fiind vorba numai 
de cei indicați să ducă la înde
plinire ediția) să se ajungă la 
un punct mort care să întîrzie 
reapariția acestei opere funda
mentale pentru istoria și critica 
literară românească.

jocul de-a... jocurile
Fără îndoială, nu-i ușor să rea

lizezi „Cuvinte încrucișate", dar, 
cîtă vreme exigențele nu sînt 
pretutindeni aceleași, dificila în
deletnicire de a „potrivi cu
vinte" se poate transforma în- 
tr-o... joacă „de-a exigența". O 
publicație ieșeană a oferit de cu
rînd cititorilor careul intitulat 
„Feroviară", datorat lui S. Co- 
îoșenco. Dincolo de precaritatea 
încrucișării ca atare, se cuvin 
remarcate definițiile de-a dreptul 
fanteziste. „Au fost folosiți la 
primele locomotive" sună defini
ția, iar răspunsul e... „aburii". 
(Bravo ! Că locomotivele din 
vremea noastră folosesc... fosfați 
de calciu !). Definiție : „locomo
tiva electrică". Răspuns : „Die
sel" (!!). De unde se vede că 
autorul habar n-are ce este o 
locomotivă electrică, o locomo
tivă Diesel și una Diesel-electri- 
că. Definiție : „cale cu bariera 
ridicată". Răspuns : „liberă". A- 
dică, exact pe dos. Atunci cînd 
este calea liberă, barierele sînt 
coborîte... (Autorul a confun
dat bariera cu semaforul !) De
finiție : „linie auxiliară". Răs
puns propus de S. Coloșenco : 
„abătută". Ași ! Linia abătută e 
una, linia „auxiliară" este cu to
tul altceva, deosebirea fiind la 
fel de mare ca aceea dintre un 
careu de cuvinte încrucișate și 
un coș cu zarzăre... De unde se 
vede încă o dată temeinicia zi
calei „si tacuisset..." (vertical, Ia 
fel).

sugestii folclorice
Spectacolul Balade al Studiou

lui Institutului de Teatru din 
București, care a primit și una 
dintre mențiunile speciale ale ju
riului la recentul Festival al tea
trelor dramatice — a produs u- 
nele nedumeriri în ce privește 

factura folclorică în relația cu 
teatrul cult. Mulți comentatori ai 
reprezentației studențești conside
ră drept modernă, intelectual 
elaborată, numai modalitatea de 
exprimare scenică, făcînd ab
stracție de specificul literar al 
celor două balade : Pintea vi
teazul și Gheorghe de la Boiabîrz. 
Pentru a clarifica lucrurile, de- 
limitînd totodată sensul de spec
tacol folcloric față de acela al 
spectacolului cult care valorifică 
folclorul (reflectînd și un mod 
de gîndire, o concepție de viață) 
venim cu precizarea că autorul, 
Dominic Stanca, nu a făcut o- 
neră de dramatizator, ci a ima
ginat de fiecare dată cîte o ac
țiune în spiritul baladei popu
lare. Ele reprezintă, deci, crea
ție originală. Stilizarea cultă a 
motivelor dezvoltate dramatic, 
sublinierea unor date fundamen
tale ale firii poporului prin lu
minarea surselor ei, a semnifica
țiilor artei populare subliniază, 
de altfel, intențiile scriitorului.

Baladele menționate fac parte 
dintr-un ciclu mai amplu, publi
cat parțial în periodicele de li
teratură și din care am mai cita : 
1907, Ștefan cel Mare, Fata han
giului ,Tudor Vladimirescu, Iancu 
Jianu, Itinerar dacic etc. Foarte 
curînd. aceste lucrări urmează 
să apară și în volumul de proza 
Hurmuzul jupîniței (Ed. Tinere
tului).

din nou despre eminescu
Cartea Iui Ion Negoițescu Poe

zia lui Eminescu a stîrnit, după 
cum era de așteptat, discuții a- 
prinse. Ea are meritul de a fi 
propus o interpretare mult mai 
profundă a lirismului eminescian 
ceea ce, în contextul unor va
lorificări sociologizante mai 
vechi, constituie o acțiune ne
cesară. In sensul acesta, cro
nica din Tribuna, semnată de 
Domițian Cesereanu, are meritul 
de a afla, totuși, numitorul co
mun între poziția afirmată de 
Ion Negoițescu și cea a lui Ma- 
iorescu : „Teoreticește, scrie a- 
utorul cronicii — poziția inter
pretativă a criticului (I. N.) ră-
mîne nu mai puțin puristă și» 
oricît ar părea de paradoxal, 
maioresciană (mergînd spre di
socierea valorilor estetice con
fundate prea ușor cu alte va
lori) dar, relevînd, prin supu
nere la obiect, ca și la Maio- 
rescu de altfel, substanța cu
prinzătoare a lirismului emines
cian". Credem că unitatea struc
turală a vizionarismului intui
tiv, metaforizant, la Eminescu, 
nu e deloc în contradicție cu 
următoarea propoziție care poa
te fi luată drept concluzie a 
volumului : „Dacă drumul filo
zofiei romantice merge de la ab
stract la viziune, drumul lui E- 
minescu pleacă de la viziune la 
abstract". Dincolo de orice se
parație prea categorică și — im
plicit — arbitrară între antume 
și postume, între dimensiunea 
plutonică și cea neptunică — așa 
cum le prezintă I. Negoițescu, 
folosind termenii puși în circu
lație de G. Călinescu — impor
tantă rămîne încercarea redefi- 
nirii lirismului eminescian care 
vine, sigur, dintr-o zonă, să-i 
zicem plutonică, sublimînd-o în 
planurile subiectiv-obiectiv, in
terferențe, ceea ce-i conferă poe
ziei lui Eminescu profunzimea, 
sunetul unic, perenitatea, chiar 
în piesele considerate discursi
ve.

text și regie
Studioul Teatrului „C. I. No- 

ttara" aduce o premieră pe țară 
care incită la discuție. E vorba 
de Cristofor Columb și Escurial 
de Michel de Ghelderode, piese 
care iau prilejuit regizorului Di
nu Cernescu o reinterpretare 
personală, implicînd modificări 
ample în textul autorului. In 
timp ce în Gazeta literară, cri
ticul N. Carandino combate con
vingător infidelitatea regizorală 
față de piesele autorului fla
mand, amintind că acesta a 
scris, de pildă, prima piesă cu 
șaisprezece personaje și figura
ție, iar regia a conprimat lucrarea 
la trei participări actoricești, în 
Contemporanul, tînărul drama
turg Paul Cornel Chitic află jus
tificări unei asemenea tratări re
gizorale. înainte de a vedea 
spectacolul și înainte de a-i a- 
precia calitatea, credem că tre
buie discutată o chestiune de 
principiu : pînă unde se poate 
întinde dreptul unui regizor de 
a interveni în textul literar care 
aparține autorului ? Revista noa
stră își propune, într-un viitor 
apropiat, să pună în discuție 
această temă în general, solici- 
tînd părerea celor mai autori
zate personalități.

mașina de tocat 
și timpul 

telespectatorului
După ce și-a făcut, într-o e- 

misiune precedentă, inventarul— 
cu rezultate mediocre — iar, de 
curînd, ne-a plimbat anticipa
tiv într-o emisiune din anul 

2500, „Magazin 111" urmează 
(totuși) să-și facă în continuare, 
săptămînal, apariția pe micile 
noastre ecrane. E o perspectivă 
pe care ar trebui să o luăm în 
considerație cu toată seriozita
tea. Adică nu așa cum proce
dează realizatorii emisiunii, care 
sînt mereu alții, fără însă ca e- 
misiunea propriu-zisă să se re
simtă, cît de cît, din acest punct 
de vedere. După cum reiese din 
cel mai recent „Magazin 111“, 
care ia reușit să-I tortureze pînă 
la lacrimi, dar cam fără umor, 
pe Horia Căciulescu, încă șase 
secole și ceva vom fi agremen
tați, duminică, de la orele 18,30 
la 19.30 cu : 1/2 emisiune de mu
zică foarte ușoară, 1/5 foiletoane 
cu fructe și zarzavaturi, 1/5 spi
rite recondiționate, probabil pen
tru realizarea indicelui la eco- 
nomii-substanță cerebrală, iar 
restul — diverse, după o rețetă 
similară cu aceea a mașinii de 
tocat peliculă (citește : timpul 
telespectatorului) și asta pînă în 
anul 2.500.

Nu-i totuși prea mult?

mărțișor
5 7

Zi-ntîi de mărțișor ! Culorile 
împletite ale vieții și ale ima- 
culării de nea aduc anul acesta 
simbolul unor împliniri și al u- 
nor speranțe ce reprezintă trep
te noi ale viitorului pe care-1 
făurim. Pulsația unei activități 
înnoite a entuziasmului creator 
este dusă azi, prin noile celule 
ale comunelor, orașelor, munici
piilor, județelor, către toate a- 
șezările românești. In aceste sim
țăminte aducem azi, cititorilor 
noștri, darul simbolic al gîndu- 
rilor și al urărilor pentru vii
toarele succese ce chezășuiesc 
progresul comun.

N. Irimescu

CRONICA LA... 
...FĂLTICENI

Huciul Buciumenilor, cum îi zic localnicii, sau Dum
brava Buciumenilor, cum îi spunea Sadoveanu, pe un pe
rimetru restrîns, (doar cîteva hectare) concentrează nos
talgic poezia fascinantă a Dumbrăvii minunate, locul pe
ripețiilor duduii Lizuca și cățelului Patrocle.

Plopii tineri ai stațiunii pomicole experimentale, în ar
gintul curat al iernii, au gingășii de mirese. Gospodarii 
stațiunii au marcat cu pedanterie livezile lor de pe dea
lul Buciumenilor : perdelele subțiri de plopi adolescentini, 
cu siluetele lor elegante, urcă și coboară pînă în depăr
tări, urmînd ondulațiile domoale ale dealurilor fălticenene. 
Dumbrava minunată a ajuns astăzi un ostrov în cîmpul 
livezilor experimentale ale stațiunii pomicole din Fălti
ceni.

Tradițiile culturale ale Fălticenilor înscriu aici prezența 
lui Creangă și Sadoveanu, Nicu Gane și Eugen Lovines- 
cu, Anton Holban și Nicolae Labiș. Transfigurarea sado- 
veniană a destinat ,,huciul Buciumenilor" unei perma
nențe lirice unice în geografia spirituală a poporului no
stru.

Altădată loc de agrement al orășenilor (iarna, punct de 
plecare pentru schiori), Dumbrava din satul Buciumeni, cu 
stejari bătrîni pe costișă, n-a lost — și lucrul este cu totul 
surprinzător — înconjurată de prea multă grijă. Deși lo
calnicilor le place să se știe că la ei se află Dumbrava 
minunată și Nada florilor, au lăsat în anii din urmă ca 
Dumbrava să fie tăiată, scoțîndu-se de aici lemn de foc 
și de construcție 1 Devastarea a fost oprită, dar urmările 
au rămas. Dumbrava s-a restrîns considerabil și s-a rărit, 
doar în partea către Rădășeni păstrîndu-și ceva din fizio
nomia de odinioară. Gospodarii orașului nici n-au știut, 
o vreme, cui aparține terenul. Erau încredințați că 
Dumbrava minunată a intrat în administrarea (fie iertat 
cuvîntul) Stațiunii experimentale, pe cînd, de fapt stăpîni 
aici sînt cooperatorii din C.A.P. Fălticeni...

Sugerăm să se ia hotărîrea de a stabili de pe acum, 
pentru primăvară și toamna viitoare, refacerea prin re- 
plantare a Dumbrăvii minunate, în limitele cunoscute de 
fălticenenii mai vîrstnici, adică pînă în fundul văii, pe 
malul părîlui, și nu numai pe costișă. Un podeț ca lumea, 
o punte peste pîrîu, împrejmuirea Dumbrăvii, după exem
plul livezilor stațiunii, n-ar fi chiar citit de costisitoare și 
ar repara nepăsarea prelungită ani de-a rîndul. Si dacă 
s-ar renunța la utilizarea terenului ca pășune, totul ar 
intra în normal.

Cu puțină fantezie și ceva mai multă răspundere, Dum
brava minunată și-ar recăpăta farmecul. Sîntem datori 
transmitem generațiilor de după noi zestrea întreagă de 
poezie lăsată nouă cu atîta generozitate. Ar fi, după a- 
ceea, timpul să ne amintim de „casa lui Sadoveanu", cu 
admirabila ei livadă. Nu este nevoie să ajungă întîi în 
paragină, ca să atragă atenția. Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă are la Fălticeni îndatoriri morale față 
de atîția înaintași ai culturii noastre, pe care se pare că 
le-a uitaL Pan Solcan

ECUAȚIILOR SPORTIVE
Există în întrecerile sportive o secundă în care totul se 

prăbușește — dintr-un punct de vedere -—, sau în care totul 
se realizează cu maximum de eficacitate ■—■ dintr-un alt 
punct de vedere. In această secundă unii își văd iluziile 
spulberate, în timp ce alții se înfruptă cu lăcomie din ceea 
ce păruse definitiv inabordabil sau irealizabil.

Nu e vorba de o fatalitate. Este doar un drept infailibil 
al concursurilor, care nu va putea fi prevăzut niciodată 
și care totdeauna va lăsa în urmă gustul picant al senza
țiilor tari.

Hocheiștii sovietici au obținut șă la Olimpiada aceasta me
dalia superlativă. Dacă ne gîndim la valoarea lor reală, 
faptul este absolut normal. Peste Maiorov, Ragulin, Kono- 
valenko nu se prea poate trece. Echipa lor are ceva din 
masivitatea necruțătoare a avalanșelor, este argumentul su
prem al vitalității și al ambiției. Specialiștii pot observa că 
forma lor de aur a rămas oarecum în urmă. S-ar putea să 
fie adevărat. Cu toate acestea, Necunoscuta acestei ecuații 
și-a adăugat șansa la șansele inițiale ale sovieticilor și ast
fel iluziile pierdute la un moment dat au renăscut incredi
bil, materiaiizîndu-se într-un succes la urma urmei scontat.

Și totuși, dacă nu exista secunda de prăbușire a cehilor, 
am fi fost martorii prăbușirii unei ierarhii.

Niciodată echipa Cehoslovaciei n-a fost atît de aproape 
de titlul olimpic. Au mal fost cazuri cînd, în meciuri decisi
ve, a trebuit s.ă întîlnească formația sovietică. A pierdut. 
Acum însă, nimic nu-i mai stătea în cale. Echipa cehilor 
reușise ceea ce nu mai reușise de foarte multă vreme : so
vieticii, biruiți, depindeau mai puțin de ei înșiși și mai mult 
de alții. Cehii simțeau strălucirea aurului pe pieptul lor. 
Suedia nu părea o stavilă prea greu de depășit. Podiumul 
de anul acesta trebuia, deci, să-și ofere treapta cea mai 
înaltă unor noi campioni.

Dar ecuația nu s-a rezolvat așa. Aurul i-a orbit pe prezum
tivii cîștigători atît de puternic, îneît au jucat cu ochii în
chiși. Cu ochii închiși nu se poate cîștiga o Olimpiadă. Se
cunda fatală a retezat o glorie care se anunța fermă, mai 
fermă ca oricînd, și astfel inevitabilul s-a prefăcut în că
dere, iar regretul aproape definitiv în explozie victorioasă.

Deci, Olimpiada albă de la Grenoble rămîne și ea în 
urma noastră, îmbătrînindu-ne și ea, lăsîndu-ne pînă una 
alta din nou cu treburile noastre, cu ecuațiile noastre, cu 
Necunoscutele noastre. Pentru că sînt. Una din ele chiar 
foarte incitantă : cine sînt adversarii cu care s-a înfruntat 
reprezentativa noastră în Brazilia ? Cu ce fel de echipe a 
jucat ? Nu s-a spus nimic despre aceasta. Sînt prea slabe 
echipele acelea sau prea bune pentru a fi prezentate mai 
detailat cititorului român ? Așa, cînd știm doar că am jucat 
cu reprezentativa orașului cutare și am pierdut la limită 
după ce condusesem, e greu să conchidem dacă lucrurile 
stau bine sau prost.

Andi Andrieș
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MUZA SE DESTĂINUIE
Rareori creatorul a fost de 

acord cu observațiile criticu
lui. Din acest punct de vedere, 
■creatorul rămîne mereu ace
eași ființă curioasă, în deza
cord perpetuu cu cel ce-i ana
lizează opera, supărat pe cri
tic că a) scrie prea puțin despre 
opera sa, sau că b) scrie prea 
mult despre opera sa, sau c3 
c) nu-i laudă îndeajuns opera, 
sau că d) i-o laudă prea mult 
De bine, de rău, cu situația 
■aceasta ne-am obișnuit. încer
cați însă, aveți deci impruden
ta de a-i cere însuși creatoru
lui părerea despre propria-i o- 
peră! La asta nu s-a gîndit nici
odată. Punîndu-1 pe creator în 
fata unei întrebări năzdrăvane 
ca, de pildă, aceasta: Ce tin- 
deți să exprimați prin arta dv.? 
el se va arăta la început ușor 
speriat, murmurînd parcă vor
bele Phedrei: Doamnei Ce-i voi 
spune ? Și cu ce să încep ? 
Treptat, treptat, gîndurile în
cearcă să se convertească în- 
tr-un fel de „autojudecată de 
valoare" și vorbele dușmani 
declarați ai mînuitorilor 
pensulei și dălții ■—■ se rîn- 
duiesc, de data aceasta, în fra
ze mai cursive sau mai sinco
pate, mai sincere sau mal puțin 
sincere, mai pline de sine sau 
mai spăsite, mai docte sau mai 
puțin docte, mai la obiect sau...

Maliția noastră n-ar avea te
meiuri dacă n-am ști ce a spus 
Pallady, undeva, în captivan
tul său Jurnal: Să-ți concepi 
opera... s-o simți... apoi s-o 
stăpinești. Să iii conștient de 
ea... s-o critici ca și cum nu 
tu însuți ai ii autorul.

Să-dăm deci cuvîntul cîtorva 
din e creatorii ieșeni, care au 
avut amabilitatea să răspundă 
rugăminții noastre. Cerem, tot
odată, scuze acelora care, din 
diferite motive, nu au putut fi 
cuprinși în această sumară- 
anchetă „fulger"

Ați reținut poate întreba
rea : Ce tindeți să exprimați 
prin arta dv. ?

COST ACHE AGAPIȚEI : Să 
știm întîi ce-i cu publicul și 

după aceea să vedem ce-i cu 
noi.

ION ANTONICĂ:... Omul, 
care în întregul său complex 
social și universal, ajuns la un 
nivel de gîndire profund u- 
mană, să polarizeze publicul 
în forma cea mai simplă de 
cuprindere și sintetizare.

IFTIMIE B1RLEANU : Trăim 
într-o epocă constructivă, epo
ca unui umanism militant. Lu
crul acesta trebuie să se re
flecte și în gîndirea noastră 
plastică, prin tematica aborda
tă și prin limbajul plastic prin 
care exprimăm acea tematică. 
Personal, sînt entuziasmat de 
Comorile artei noastre popu
lare, lucru ce am căutat să-l 
exprim printr-un ciclu de lu
crări din care fac parte Cob
zar, Naist, La oglindă. Aceste 
lucrări de inspirație folclorică 
vor să exprime strînsa mea 
legătură cu tradiția de nepre
țuit a artei populare. In afară 
de aceasta mă preocupă în 
mod special realizarea unor 
lucrări de artă monumentală 
destinate marelui public. Pre
ocuparea mea, în dorința de a 
înfăptui ceva care să-mi expri
me gîndurile, sentimentele, este 
permanentă. Continuă să mă 
emoționeze figura umană a 
cărei expresie complexă încerc 
s-o surprind în portrete. Caut 
să găsesc pentru aceste portre
te formele artistice cele mai 
potrivite în stare să exprime 
sinceritatea, bucuria de a trăi. 
Trecutul plin de glorie al po
porului nostru este un per
manent izvor din care îmi trag 
seva multor subiecte. In acest 
fel se explică realizarea unui 
Ștefan cel Mare, Ion Vodă cel 
Viteaz, Ion Neculce ș.a. Prin 
subiectele pe care le-am a- 
bordat din domeniul istoriei 
vreau să-mi exprim prețuirea 
pentru trecutul glorios al po
porului nostru.

EUGEN BOUȘCĂ-. Arta să 
contribuie la statornicirea ra
țiunii ; să continue clasicul e- 
voluției și prin armonie și fru

musețe să redevină suprema 
educatoare de înțelepciune.

ION BUZDUGAN : Vreau să
mă exprim pe mine, bun sau 
rău, cum sînt.

DUMITRU
Sinteză și 
ceritate și 
Dorința de-a 
va, strădania

CĂILEANU :... 
valoare, sin- 
autoexigență... 

realiza ce- 
de-a comunica 

oamenilor sentimente și idei
— propriile idealuri și trăiri, 
o părticică din gîndurile și 
inima mea — mă călăuzesc pe 
acest lung și anevoios drum al 
căutărilor.

VASILE CONDUR ACHE : 
Cred că cel mai important lu
cru este sondarea sufletului și 
redarea vieții interioare a o

ancheta „CRONICII"
mului. Bineînțeles, pe o cale 
sintetică. Nu ca să fii modern, 
dar nu poți exprima viața in
terioară, fără a te adresa for
melor sintetice exterioare. De 
aici și seria de portrete pe 
care le-am făcut în ultimii ani.

NICOLAE CONSTANTIN: 
Momentele cele mai semnifi
cative, pe care le tratez cu 
maximă emoție. Mă îndrept 
spre un figurativ pus pe inter
pretare atît coloristic cît și al 
formei — pe care o simplific 
mult. In compozițiile mele — 
genul preferat — caut miș
carea și ritmul pe care le 
tratez în game de culori ire
ale. In ultima vreme mă pre
ocupă tema „Copii” — por
trete sau compoziții. Aici in
troduc elemente de simbol și 
semne din amintirile copilă
riei mele. Nu neglijez portre
tul, unde pun foarte. mult ac
cent pe simplificarea figurii și 
o mare interiorizare complexă, 
aș spune. Caut ca forma să 
fie cît mai valorată și colora
tă, nuanțată în același timp.

MIHAI CĂMĂRUȚ : Vreau 

ca peisajele mele să ajungă la 
sufletul oamenilor, chiar și al 
oamenilor simpli, din care mă 
trag. Pentru cei inițiali există, 
slavă domnului!, pictură ab
stractă.

DIMITRIE GAVRILEAN: 
Pictura e o problemă de me
ditație a omului asupra vieții 
și morții... E o dilemă între 
viață și moarte, pe care o tră
iește omul... Pictura să atin
gă zonele filozoficului, gîn
direa omului despre om... Cu 
toate că trăiește într-o ambi
anță definită, omul visează, 
își face un univers al său... 
Pictura mea este cu cer mult... 
cu spații nesfîrșite... Folosesc 
adesea simbolurile, ca în bas-

mele noastre. Prin vulpe, prin 
cîine, prin leu, rezolv niște 
idei. ,

DAN HATMÂNU: Ceea ce 
mă interesează îndeosebi în 
pictura pe care o fac în mo
mentul de față este portretul. 
II văd în întregime, desfășu- 
rîndu-se într-un spațiu mare, 
larg, ce-mi permite compune
rea fondului cu elemente le
gate de ocupația, viața, carac
terul, destinul personajului. 
Printr-o interpretare șarjată a 
formelor (în sensul modelului) 
și o exaltare a culorii, împle
tind elementele de real și de 
ireal, prin folosirea simbolului, 
urmăresc să pătrund și să re
dau trăsături caracteristice. 
Este o continuare și, socotesc, 
este o evoluție a „portretului" 
pe care l-am abordat încă de 
de la începutul activității me
le, dar mergînd acum pe o 
linie mai științifică, mai dina
mică, mai modernă, mai com
pletă. Peisajul și natura moar
tă nu le-am abandonat, ele 
făcînd însă parte adesea din 
elementele folosite în portretul 
compozițional.

PETRU HlRTOPEANU : In 
momentul în care mi s-a pus 
această întrebare, gîndurile 
m-au dus cu 35 de ani în ur
mă, cînd, fiind student în anul 
II la Belle Arte, am arătat o 
suită de lucrări Rectorului A- 
cademiei de atunci, pictorul 
Ștefan Dimitrescu. S-a oprit la 
fiecare panou, îndeosebi la 
peisajele din Iași ; mi-a spus 
că sînt un liric și cu o mun
că susținută, la care se adau
gă calitățile de colorist, voi 
ajunge un bun peisagist... Re
venind la subiect: ce vreau 
să exprim prin arta mea? For
mat cu peste trei decenii în 
urmă și fiind preocupat îndeo
sebi de peisaj, caut să redau 
s-pecificiul peisajului patriei 
noastre, încercînd să-mi înno
iesc mijloacele de exprimare; 
și cînd spun acest lucru, îmi 
revine o afirmație a maestru
lui Șirato : Pictura fără poe
zie, nu face doi bani. Nu știu 
dacă e cazul să mai adaug 
ceva.

GHEORGHE MAFTEI:... Fru
mosul sub toate aspectele lui. 
Cînd vorbim de frumos, aici 
intră tot: de la organizarea 
poetică sau dinamică a unei 
suprafețe pictate, pînă la viața 
cotidiană, unde sînt cuprinse 
toate activitățile omului... Gîn
direa omului, concretizată în 
imagini. Simbolul este și el o 
imagine ce îmbracă gîndurile 
noastre despre prezent, trecut, 
viitor.

NICOLAE MATYUS: A 
tinde — presupune o siguranță 
totală; a ști unde ajungi mi 
se pare un lucru fals. Există 
un necunoscut către care mer
ge orice om din lumea arte
lor, cu pericolele și obstaco
lele pe care le întîlnește. Nu 
cred în perfecțiune și nu tind 
spre ea. Doresc ca în pictura 
ce o voi face să fiu eu, cu tot 
ceea ce simt, pictura aceasta 
să fie plină de viață, să spu
nă oamenilor ceva și, dacă se 
poate, cît mai mult... Pictura 
care nu seamănă cu creatorul 

ei nu este sinceră și nu-i a- 
parține... Nu vreau să fac lu
crări perfecte ci vreau să a- 
jung să mă arăt fără sfială, 
chiar cu defectele mele... 
Merg pe drumul ales și mă 
voi opri acolo unde-mi voi 
pierde puterile.

VICTOR MIHĂILESCU — 
ERAIU : Vreau să continui ce 
au făcut alții, cei mari, înain
tea mea.. .

ION NEAGOE: Cred că am 
♦nțeles bine sensul întrebării. 
Da, vreau să mă exrpim pe 
mine însumi! Bucuria și sufe 
rința sînt sentimente comune 
tuturor oamenilor, dar cum 
le-am putea înțelege dacă nu 
prin propria noastră existență!

PETRU NECHITA: Sînt pen- 
tru o artă de idei. Avînd pri. 
lej de cugetare, de gîndire, o- 
mul își cunoaște mai bine se
menii și pe sine, devine mai 
bun.

ADRIAN PODOLEANU :... 
Crezul lui Matisse : prin artă 
să găsim o clipă de odihnă, în 
tumultul vieții. O împrospă
tare, aș adăuga...

CONST. RADINSCHI: In a- 
nul 1968 mă voi prezenta îd 
expozițiile de stat cu o suită 
de peisaje în acuarelă, în care 
voi arăta frumusețile patriei 
noastre și aspecte noi ale con
strucțiilor industriale din zona 
lașului. De asemenea, pregă
tesc cîteva lucrări pentru o 
expoziție de grafică publicita
ră ce va avea loc la București. 
Doresc să dau publicului lu
crări bune, care să contribuie 
la educarea gustului pentru 
frumos.

CORNELIU V ASIL.ESCU : Să 
fim așa de sinceri cu noi în
șine, încît să fim confundați 
cu propria noastră artă.

In loc de concluzii, am cita 
vorbele unuia din participanții 
la ancheta noastră: Nu știm 
dacă e cazul să mai adăugăm 
ceva...

REPORTER

BIZANTINISMUL ARTEI MODERNE
lntr-un fel sau altul, mai vio

lent sau abia lâsînd să se 
înțeleagă, pe diferite meridia
ne, o seamă de oameni anun
ță moartea artei. „Medici" cu 
autoritate sau simple bocitoa
re de periferie caută soluții 
ori numai plîng umil la că- 
pătîiul picturii, graficii și sculp
turii moderne văzînd în supra- 
realism, abstracționism ori pop
art ultimele pîlpîiri de viață, 
înăbușită de gîndirea imperso
nală a tehnicii. Publicul, de
rutat uneori de limbajul inso
lit al artiștilor, ridică nedu
merit din umeri sau zîmbește 
cu condescendență, oftînd în 
secret după „frumoasele vre
muri" ale impresionismului sau 
chiar ale Renașterii.

Cu toate eforturile făcute 
dintr-o parte și din cealaltă, 
divorțul dintre limbajul plastic 
și comprehensiunea unei largi 
categorii de oameni capătă 
proporții îngrijorătoare, uneori 
dramatice. Lâsînd la o parte 
secta snobilor, care nu intră 
în discuție, trebuie să spunem 
deschis că foarte puțini oa
meni îi înțeleg în mod real pe 
Kandinsky, Mondrian, Picasso, 

•și chiar pe Brâ.ncuși, că tră
iesc o emoție estetică auten
tică în fața operelor acestora. 
Malraux, imaginîndu-și muzeul 
său universal, căuta explicația 
acestei pasagere incomprehen- 
siuni în schimbarea funcției o- 
perei de artă, dizlocată din 
spațiul ei originar și așezată 
într-o nouă ierarhie, de valori 
care este pinacoteca. Conclu
zia ? Astăzi — cu excepția pic
turii monumentale - nu se mai 
face decît artă1 pentru muzeu. 
Portretul, ca să ne referim la 
exemplul tipic, nu mai este 
executat pentru a perpetua în 
posteritate imaginea exactă a 
unui individ, ci pretextul pu
nerii în evidență a unei vizi
uni plastice (cît mai insolită) 
în relație cu o figură umană. 
Cine compară portretul doam

nei Leblanc de Ingres, pictat 
în 1823, cu cel al Valentinei, 
realizat de Roland Penrose, în 
1937, își dă seama de scopu
rile diferite pe care le-au ur
mărit cei doi artiști în efectu
area aceluiași act plastic.

Dar, firește, explicația lui 
Malraux nu este singura și, în 
același timp, nu este suficien
tă pentru a înțelege destinul 
artei în contemporaneitate.

Am asistat, în desfășurarea 
istorică a evenimentelor, la e- 
manciparea picturii și apoi a 
sculpturii din servitutea forme
lor naturale, moment în care, 
asemenea unui sclav eliberat 
pe neașteptate, arta nu a prea 
știut ce să facă cu libertatea 
’cîștigată. Concentrîndu-se a- 
supra propriilor mijloace de 
expresie, culoare în primul 
rînd, pictura abstractă a de
venit, înainte de orice, tehnică 
de a picta. Indiferent dacă a- 
vem de-a face cu lucrări exce
lente, geniale chiar, (și Kan
dinsky, Mondrian, etc., etc. pot 
fi citați copios) desprinse de 
vizibil, pictura și-a restrîns fa
tal sfera de investigație. Ab
stracționismul ne-a învățat cu 
pictura în sine, așa cum as
tăzi se cultivă, pe diferite me
ridiane, poezia în sine ori mu
zica în sine, fără nici o tan
gență cu datul real.

Reprezintă aceasta momen
tul agoniei artelor plastice 
(sau a celorlalte arte) ori chiar 
decesul lor — așa cum dorește 
să ne convingă eminentul critic 
de artă Giulio Carlo Argan ? 
Asistăm — așa cum încearcă 
să demonstreze o altă catego
rie de artiști și esteticieni — 
la transformarea picturii și 
sculpturii într-un domeniu cu
cerit de filozofie, sau este vor
ba de aprecierea operelor din 
punctul de vedere al categorii
lor filozofiei ?

Un răspuns definitiv nu se 
poate da, după părerea noas
tră, decît la prima întrebare, 

cea de a doua rămînînd în
că, în continuare, supusă dis
cuțiilor.

In ordinea istorică (și nu
mai așa trebuie privit momen
tul plastic actual) au existat 
întotdeauna epoci care și-au 
concentrat atenția în primul 
rînd asupra mijloacelor și nu 
a faptului reflectat, a luminii, 
a cosmosului operei de artă. 
Paradoxal, primul dintre artiști 
și teoreticieni a fost Leonardo 
(pe care-l admirăm mai mult 
în virtutea unei tradiții mitice 
și nu a efortului său real). Nu 
avem, oare, — exemplarele lui 
definitive — fresca eșuată din 
palatul Segnoriei din Floren
ța, Cina cea de taină, Colosul 
din Milano și atîtea experi
mente tehnice care au consti
tuit tot atîtea „erori" ?

Ambiționînd să redea per
fecțiunea cu ajutorul aparen
țelor („ochiul se înșeală mai 
puțin decît spiritul", spunea Le
onardo) ilustrul florentin fă
cea apologia oglinzii și a clar
obscurului. „Nonprezentarea lu
mii aparențelor exterioare — se 
scrie în manifestul Realităților 
Noi, publicat la Paris în oc
tombrie 1948 — implică o teh
nică, atît picturală cît și sculp
turală, neavînd nimic comun cu 
tehnica care a dat faliment 
din concepția figurativă. Aces
te două moduri, obiectiv și 
subiectiv, se opun formal în 
spirit".

Așa'dar, accentul, și în ca
zul modernilor, cade, la fel ca 
și la Leonardo da Vinci, asu
pra procedeului și — de ce 
nu ? — asupra manierei. Efor
tul are în vedere, în definitiv, 
tehnica și nu substanîa înseși 
a artei, mai precis, latura ei 
ideală.

Nu este un program prea 
optimist — e adevărat — să 
reduci pictura ori sculotura la 
un simplu joc de forme si 
volume, rupt de orice aluzie 
la formele realului. Dar arta 

modernă nu oferă decît, exclu
siv, aceste mostre și nici o in
tervenție exterioară nu o poate 
opri din mersu-i firesc și im
placabil. Se poate vorbi des
pre un bizantinism al artei 
moderne, în care abdicarea de 
la iluzia realului se face în 
favoarea semnului și simbolu
lui.

Aspirației spontane către fi
resc și sinceritate, către for
mele naturii, arta contempora
nă îi oferă produsele unei 
gîndiri plastice maxim cerebra- 
llzate care nu posedă nici 
aura pe care o dă ingenui
tatea actului artistic spontan 
al primitivului, nici elabora
rea umilă a artizanului.

Artistul modern a ambițio
nat să fie demiurg. Nu în sen
sul remascentist, concurent al 
divinității, ci al naturii însesi. 
A aspirat și asipră ca, prin ra
țiune și calcul, să creeze în 
artă obiecte egale cu ale na
turii, asemeni decupajelor din- 
tr-un apus de soare ori pie
trelor șlefuite de valurile nu
rilor. Mai mult. El dorește să 
le producă independent de 
natură, egale ori mai presus 
de natură.

Și totuși, undeva în structura 
psihică a artistului rămîne nos- 
țalgia după îngenunchiate pri
mitivului. De aici tentativele, 
soldate uneori cu succes, de 
încorporare în sfera artei mo
derne a sculpturii negre sau o 
desenului infantil.

Dar dacă în acest caz se 
urmărește o revitalizare a artei 
moderne, ajunsă într-un punct 
maxim al evoluției sale, mijloa
cele prin care se realizează 
sînt exclusiv ale secolului două
zeci. Artistul — fascinat de 
universul ingenuu al primitivu
lui, exprimat în forme inso
lite — încearcă să reconsti
tuie un drum trasat de alții, cu 
luciditate. In cazul lui, actul 
inspirației nu mai este conco
mitent cu cel al travaliului 

propriu-zis. Sculptorul sau Pic
torul programează opera și a- 
poi o realizează. Divorțul în ca
drul actului de constituire a o- 
perei de artă s-a produs.

Ambiția de a crea aseme
nea naturii și în continuarea ei 
fiind exclusiv de ordin rațional, 
întoarcerea spre starea genui
nă a creației spontane rămîne 
interzisă. Tentativele de reuma' 
nizare a artei prin revenirea 
la starea primitivă de simțire 
și percepere a lumii stau sub 
semnul calculului rațional.

Dar oare nu același lucru 
s-a întîmplat în zorii apariției 
artei ? După Venus de Anrig- 
niac și Gînditorul de la Ha- 
mangia, menhirele, dolmenele 
și kromlehurile cu dispoziția și 
misterul lor matematic. Or, mai 
tîrziu, cu mult mai tîrziu, după 
strigătul ultim al romanticilor 
și expiața impresioniștilor, pic
tura nonfigurativă și sculptura 
lui Brâncuși.

O întoarcere îndărăt la for
me și tehnici, la viziuni și ma
niere consumate de istoria ar

tei, este, practic, imposibilă. 
Drumurile nu sînt decît îna
inte. încorporîndu-și integral 
relativitatea și fisiunea atomu
lui, zborurile interplanetare și 
„misterele diviziunii cromozo
milor — pe care le va fi luat 
în stăpînire, omul se va îfi»- 
păca cu el însuși.

Atunci, artiștii vor trebui să 
redevină zugravi și pietrari 
pentru a-și răscumpăra orgo
liul de a fi încercat să-și rupă 
lanțurile ce-i leagă de omeni
re, și de a salva prin aceasta 
demnitatea și servitutea artei. 
Oamenii se vor sătura să fi
lozofeze prin pictură și sculp
tură - improprii de altfel pen
tru această stare particulară a 
conștiinței noastre — și se vor 
apropia de realitatea vizibilă, 
de frumusețea și impuritatea 
formelor omenești reale. O a- 
propiere de izvorul primordial 
este inevitabilă, dar pe alt 
plan decît în trecut și cu re
zultate încă imprevizibile.

Cornelîu Sturzu

Cf«M



„Fata cu podoabe" și „Germi
nație" — tapiserii de Eva 

Bârsan

puncte
La Bîrlad a avut loc premiera absolută a cunoscutei piese 

„Alb și negru" de Ion Luca, publicată în două ediții ale volu
melor sale de teatru, dar nereprezentată timp de peste trei
zeci de ani. Aceasta, în ciuda autenticelor virtuți dramatice 
ale textului, a calităților de replică și versificație, a suflului 
poematic ce străbate unele scene. E drept însă că tocmai îm
binarea versului cu proza și unele particularități de construc
ție au constituit și constituie dificultăți de montare, pentru 
a căror biruire se cere curaj și experiență. Teatrul de Stat 
din Bîrlad a dat dovadă de aniîndouă, realizînd un spectacol 
omogen, cu o plastică scenică sugestivă și un adecvat patos 
interpretativ. Scenografia, semnată de Al. Olian, realizează, cu 
o remarcabilă economie de mijloace, un cadru expresiv, de o 
discretă grandoare. Regizorul Cristian Nacu a marcat în mod 
inteligent desfășurarea acțiunii, unele scene (venirea lui Di- 
mitrie Cantemir, cearta dintre taberele boierești cu interven
ția represivă a domnitorului etc.) fiind mai mult decît nota
bile. In felul acesta, drama uciderii lui Miron Costin și a fra
telui acestuia, Velișcu, se înscrie într-un context istoric cu 
subliniate (poate, prea subliniate) semnificații. Distribuția a 
conturat pregnante tablouri de epocă, impunîndu-se cîteva 
bune portrete (al lui Miron Costin, al Mitropolitului Dosoftei 
etc.), întrunind în același timp și reale merite în parcurgerea 
într-o susținută gradație, cu momente de puternică intensitate 
dramatică, a acestei complexe partituri scenice. Amintindu-i 
pe Ștefan Tivodaru (Constantin Cantemir), Zaharia Volbea 
(Miron ~ Costin), Bebe Banu (Mitropolitul Dosoftei) etc., tre
buie să subliniem faptul că și restul distribuției, destul de 
numeroasă de altfel, s-a încadrat într-o unitară concepție de 
joc. Ceea ce confirmă seriozitatea cu care acest colectiv urmă
rește asigurarea unei linii ascendente a susținutei sale acti
vități. (Al. c.).

O nouă tele-emisiune pentru cei mici : „Galeria de carton". 
Realizată în regia și scenografia lui Const. Brehnescu, actor- 
mînuitor al Teatrului de păpuși din Iași, aceasta se profilează 
ca o stăruitoare tendință de a încorpora noi mijloace de ex
presie artei păpușerești. Inițiativa merită să fie salutată cu 
toată căldura, mai ales pentru reușitele scenografice și pen
tru calitățile artistice multilaterale ale colectivului de inter- 
preți (aparținînd de asemenea amintitei scene ieșene). Dar și 
pentru faptul că se numără printre foarte puținele tentative 
făcute de instituțiile de spectacole de a îmbogăți și ridica re
pertoriul destinat celor mici la nivelul cerințelor și exigențelor 
acestora.

Pe scena Teatrului „M. Eminescu" din Botoșani vechea 
„Explozie întîrziată" a lui Paul Everac s-a înnoit cu titlul 
„Oglinda". Ea a fost montată în regia lui Eugen Aron și 
scenografia lui George Dorosenco. Interpreți principali : Lucia 
Doga, igor Haucă, Stelian Preda.

Un spectacol propus încă de anul trecut pentru „sala 
mică", „Vechi vodeviluri românești" se înscrie acum între 
premierele teatrului botoșenean. Regia : Lidia Ionescu.

la galeriile 
finului PIÂSIIC

Nu întîmplător, Eva Bârsan 
își expune tapiseriile la Baia- 
Mare. Pentru că metafora și 
simbolul care-i servesc de ve
hicul au fost deslușite din a- 
cea veche practică ce și-a 
impus — și în ambianța Mara
mureșului — semnificațiile co
dificate în fondul străvechi ai 
artei țărănești. Sau, poate, mai 
curînd în modul specific al a. 
cesteia de a incifra un cu
get într-un obiect ori într-un 
semn.

Arta țăranului român îi ser- 
vește artistei, nu o dată, drept 
indice. Ca și în cazul altor 
creatori adaptați ia înțelege
rea profundă a unei spiritua
lități specifice lumii arhaice, 
și Eva Bârsan redescoperă mo
dern înțelesuri uitate sau tăi
nuite privirii obișnuite. Adec
vate materiei, eje evocă a- 
cea ordine a firii care se vrea 
încălzită de sentiment, clarifi
cată de voință. De aceea, nu 
citatele etnografice definesc 
caracterul tapiseriilor expuse, 
ci cadența lor lăuntrică și 
modul sufletesc în care artista 
se apropie de teme. Dar și 
felul de recompunere a unor

TAPISERIILE EVEI BÂRSAN
realității — trăite cu intensi
tate — în ritmuri, în valori și 
tonuri cromatice, de un extra
ordinar rafinament, conștient și 
stăpînit ticluite.

Eva Bârsan este fără îndo
ială îndatorată și atașată de 
semnificația unor forme pri
mordiale în care persistă ecou
rile poetice ale unui lung tre
cut. Imaginile create de ea 
sînt mai curînd construcții de- 
cît reprezentări, datorită poate 
și tehnicii riguroase pe care 
o solicită. Dar canoanele se
vere ale meșteșugului țesăto- 
riei nu-i limitează fantezia, ci 
o conformează logic însăși și
relor de fire colorate care com
pun cîmpul.

în tapiseriile Evei Bârsan e- 
xistă o preocupare de esenția-^ 
lizare care depășește — fă'ă 
să anuleze însă — funcția lor 
decorativă. Lucrări ca Germi
nație, Opoziție, Compoziție I 
și Compoziție II (în aceste 
două din urmă deslușim fio
rul adolescenței), dezvăluie o 
relație, de structură aproape, 
cu însăși palpitația vieții. Sur
prinsă cu evlavie, artista a 
știut să-i confere semnificația 

unui mesaj plastic ce îmbină 
puritatea și încîntarea cu ne
liniștea. Prin sinteze și prin 
reducția succesivă a ornamen
tului, raportînd mereu frag
mentul la o tonalitate lirică 
dominantă, tapiseriile Evei Bâr
san ne lasă să surprindem cu
prinsul acelor gesturi funda
mentale ale îndeletnicirii pe 
care o severă disciplină le-a 
plivit de inutilități.

Și nici atunci cind este mai 
voit legată de aparențe, ca 
în lucrările intitulate Fata cu 
podoabe, Maramureșanca, Fa
milie sau Buhele Maestrului, 
semnificația nu se adaugă ar
bitrar și de suprafață, ci e in
clusă în principiul de creare 
a imaginii. Ca atare, frumu
sețea acestor opere de tapi
serie nu se poate izola, ca o 
virtute de sine stătătoare, de 
însăși structura lor. Imagini în 
materie, mai bine zis materie 
făcută imagine, potențialul lor 
estetic se constituie prin par
ticiparea tehnicii, decorului și 
ideii, cumulate simultan și to
pite organic în cuprinsul for
mei. Această transfigurare a 
obiectului și a materiei într-o 

cuceritoare sinteză creativă se 
întregește în lucrările Evei 
Bârsan cu bucuria și neliniștea 
de a fi, prinse in freamătul 
unei neobișnuite sensibilități și 
temperate de un acut simță- 
mînt al măsurii.

In climatul atît de caracte
ristic al Maramureșului, ni se 
relevă mai clar faptul cit de 
neîndoielnic reprezintă tapise
riile Evei Bârsan locul și timpul 
lor și cum izbutesc ele să se 
integreze într-o anume spiri
tualitate tradițională, prelun- 
gindu-i însemnătatea în tipa
re înnoite, numai prin afini
tate de structură și mișcare, 
fără nici o aluzie la descrip
tivism ori imitație, fără aglo
merări statistice.

Operă de artă și obiect util, 
adevărată „pictură monumen
tală a timpului nostru" — cum 
spunea Le Corbusier, — o tapi
serie ca cea imaginată de Eva 
Bârsan, preluată pentru a fi 
reprodusă pe scară largă, ar 
fi prilej de reale și substan
țiale încîntări și de răspîn- 
dire a unui autentic spirit mo
dern și național.

Raoul Șorban

După numeroase spectacole în cadrul concursurilor studen
țești, formația dramatică a Universității din Timișoara s-a 
transformat ,o dată cu începerea anului universitar, într-un 
Teatru studențesc cu stagiune permanentă.

Stagiunea a fost inaugurată, la sfîrșitul lunii octombrie 1967, 
printr-un recital poetic-dramatic „Lucian Blaga", cuprinifcw 
versuri antologice și un fragment din piesa „Meșterul Mano» 
In cele cîteva luni scurse de atunci, sub cupola Aulei Un», 
versității a fost prezentat, cu succes, un atrăgător repertoriu 
format din piese originale, ca „Om de treabă" de Romulus 
Vulpescu în regia lui Diogene Bihoiu, „Portocala verde“ de 
Radu Dumitru în regia lui Ștefan Bocreanu, „Insomnie" de 
Dumitru Solomon în regia Elisei Tarta, „Calul cel bun" dra
matizare după Vasile Rebreanu de Dan Manolescu, „Ulise, 
generalul și soldatul" de Crișu Dascălu, tînăr dramaturg timi
șorean, iar din dramaturgia universală „Pic-nic pe cîmpul de 
luptă" de Fernando Arrabal în regia lui Gabor Szekeres.

(I». Dunajecz)

Pentru a stimula activitatea dramaturgilor, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă organizează un concurs de dra
maturgie deschis tuturor scriitorilor, precum și debutanților.

La concurs se primesc piese scrise în toate genurile și mo
dalitățile dramatice (drame, comedii, tragedii, vodeviluri, mo- 
nologuri, schițe și alegorii dramatice, piese științifico-fantas- 
tice și altele). Se recomandă participanților să prezinte lucrări 
inspirate din procesul de desăvîrșire a construcției socialite 
în țara noastră, care să reflecte lumea spirituală a omului cuht 
temporan, ideile înaintate, revoluționare ale poporului nostru.

Autorii pot trimite una sau mai multe lucrări, care n-au 
mai fost publicate, reprezentate sau prezentate la alte concur
suri. Lucrările vor fi trimise pe adresa Comitetului de Stat
pentru Cultură și Artă — Consiliul teatrelor, Casa Scînteii, 
Piața Scînteii nr. 1, raionul 30 Decembrie, cu mențiunea :
„Pentru concursul de dramaturgie». Ele vor fi trimise în 
plicuri închise sub un motto sau pseudonim. Intr-un alt plic
închis care va conține motto-ul sau pseudonimul, vor fi men
ționate numele și prenumele autorului, localitatea și adresa. 
Termenul de predare a lucrărilor este 15 martie 1968.

Apreciind ca foarte utilă această inițiativă, sugerăm orga
nizatorilor ca în juriul care va aprecia lucrările să fie coop
tate și personalități din marile centre culturale ale țării, 
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DESPRE

MODER

NITATE

Discuțiile la masa rotundă, 
purtate de critici de artă bucu- 
reșteni în legătură cu recentele 
expoziții din Capitală și cu 
mișcarea noastră artistică ac
tuală în general, au subliniat 
un fapt fundamental pe care-1 
repetăm de cîțiva ani și care 
de altminteri este un adevăr 
arhibanal : că nu poate li con
siderată artă de valoare decit 
aceea care are un corespon
dent spiritual, puterea de a 
comunica un gînd, o emoție, o 
stare poetică, un adînc înțeles 
filozofic. Indiferent de limba
jul plastic utilizat, indiferent 
cît de nou sau mai puțin nou 
este el, ceea ce interesează 
înainte de toate este aportul 
uman, coeficientul de solicita
re a sensibilității contemplato
rului.

Niciodată nu s-a făcut atîta 
caz de modernitate ca în vre
mea noastră. Și niciodată no
țiunea nu a fost mai fals in
terpretată. Toate stranietățile, 
toate grimasele în materie de 
anagramare și violentare a rea
lului au fost proclamate — cu 
surle și chimvale — drept mo
dernitate. Cînd, în realitate, în
țelesul noțiunii este foarte 
simplu: este modernă creația 
care reflectă o nouă iață a 
sensibilității umane, fie că a- 
ceastă față este contemporană 

artistului, fie că s.e află pe ca
lea de a se contura, artistul 
devansînd prin intuiția sa evo
luția către care se îndreaptă 
sensibilitatea umană. Iar cea 
de-a doua parte a definiției, 
este necesitatea unui limbaj 
propriu pentru a tălmăci noua 
ipostază a umanului.

Desigur, artistul actual care 
face cubism sau suprarealism 
sau abstracționism se încadrea
ză în spiritul veacului, dar 
el nu este un original. Cu atît 
mai mult cînd se imită nu nu
mai spiritul artei respective, 
nu numai stilul, ci și vocabu
larul formal. Este un fenomen 
de proporții această epide
mie mimetică, aceste producții 
hibride rezultate din fecunda
rea unor minți cu zbor do
mestic de către imagini întîl- 
nite în albume de artă.

Necesitatea noutății, a mo
dernității este o axiomă și ea 
își manifestă imperativul neți- 
nînd seama de vociferările re- 
tardatarilor. Horațiu a fost cel 
dintîi care, în Ars poetica, ia 
în derîdere pe cei care deni
grează prezentul în favoarea 
trecutului (laudator tempons 
acti). „Umpleți-vă de suflul 
timpului vostru, spunea Goethe, 
și opera va veni". Dar axioma
tic este și faptul că termenul 
de modern trebuie să-și me

rite numele: viziune nouă în 
haină plastică nouă.

Referindu-ne, de pildă, Ia 
expoziția de la Muzeul de 
artă din perioada colocviului 
Brâncuși, ce se poate spune cu 
privire la modernitate ? Tre
buie recunoscute de la început 
două calități esențiale care au 
caracterizat această expoziție : 
bunul gust și sentimentul lu
minii (calități pe care le-am 
semnalat și la ultima interre
gională ieșeană). Lucrări cu a- 
dresă executate, suprafețe cro
matice inteligent organizate, 
astfel că ochiul era plăcut im
presionat de la primul con
tact. Dar prea multe lucrări 
reprezentînd ecouri mai mult 
sau mai puțin îndepărtate ale 
unor moduri și mode arhipur- 
tate de la cubism pînă la in
formai. Ar fi însă greu de a- 
fi'rmat că vreuna din lucrările 
„moderne" aduce un timbru 
autentic nou, o privire în mod 
real inedită, o concepție su
perioară și originală asupra lu
mii, asupra artei. Cubismul, 
suprarealismul, diversele forme 
ale abstracționismului, „op- 
art"-ul sânt deja modalități is
torice. Ele au fost cerute la 
un moment dat de logica evo
luției artei, dar au fost depăși
te la fel ca impresionismul sau 
fauvismul. Utilizarea lor de 

către artiștii noștri nu este 
justificată însă de nici o logi
că internă : nici a artei noa
stre în general și nici a con
cepției artiștilor respectivi.

★
Cele două curente principa

le care domină arta noastră 
actuală sînt nonfigurativul și, 
mai cu seamă, ceea ce noi am 
denumit desfigurativul.

Nonfigurativul, care vrea să 
pună pe pînză linii pure, cu
lori pure pentru simpla lor va
loare plastică — independen
tă de orice referință la vreo 
imagine cunoscută, începe să 
facă în apus figură de acade
mism exact în momentul cînd 
la noi cunoaște o deosebită 
vogă.

Ce a vrut în esență abstrac
ționismul ? Bazat pe un sofism, 
acela al desuetudinii formelor 
reale, cunoscute, adică în de
finitiv a existenței (căci exis
tența prin aceste forme cunos
cute se exprimă, prin ele este 
posibilă, ea este însăși aceste 
forme), — abstracționismul s-a 
refugiat în teoria plasticului 
pur, a autonomiei artei, a cri
zei obiectului etc., etc. Ce vor 
să spună asemenea termeni ? 
Există o criză a obiectului ? 
Nu ! Neputința de a reprezen

ta într-o nouă viziune lumea, 
de a-i descoperi o înfățișare 
neexplorată nu însemnează 
criza formelor, ruginirea rea
lului, ci criza modului nostru 
de a vedea, desuetudinea vizi
unii noastre asupra universu
lui. Iar „picturalul pur", 
„sculpturalul pur", autonomia 
plasticului, ce semnifică ? Nu 
s-a bătut cam prea multă mo
nedă cu această lozincă? De
sigur, un tablou, o sculptură 
poate genera o emoție legată 
de simpla forță plastică a li
niilor, a culorilor, a volumelor, 
a organizării compoziționale și 
această emoție poate merge in 
creații excepționale pînă ia a 
ne induce însăși senzația exis
tențialului redus la forma sa 
cea mai elementară si ncâeri- 
vată. Dar repetată la infinit, 
pe mii de tablouri, de către 
mii de artiști, această mono- 
tonie a informului obosește, 
cade în ... desuetudine, intră in 
criză de audiență emoțională. 
„Lumea este diversă la nesflr- 
șit în copleșitoarea sa exube
ranță", exclamă Rabindranath 
Tagore. „Nu există două frun
ze asemănătoare intre ele de 
la începutul lumii", afirmă 
Constable. Nu putem secătui 
lumea și, dacă o facem, riscăm 
ca operele noastre să nu emi
tă unde herziene, astfel că nici
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POZIJIA CRITICII MUZICALE
Nimeni nu poate nega e- 

xistența și necesitatea criticii 
muzicale. Parcurgind secole de 
muzică) însoțind cultura muzi
cală de-a lungul devenirii ei 
Istorice, depășind stadiul oral 
al aprecierilor spontane și 
căpătind forța de convingere 
și perenitatea cuvîntului scris, 
critica muzicală s-a impus ca 

o realitate obiectivă, orien- 
tind concepția estetică și sen
sibilitatea creatorilor, interpre- 
ților și publicului, oferind in a- 
celași timp material de studiu 
istoricilor.

Latură a muzicologiei, critica 
muzicală este poate sectorul cel 
mai important al acesteia, sau 
ar trebui să fie, pentru că ofe
ră muzicianului profesionist po
sibilitatea exprimării unei atitu
dini imediate, pentru că prin ca
racterul și modalitățile ei de e- 
xistență asigură o legătură di
rectă intre artist (compozitor și 
interpret) și publicul larg, con 
semnind evenimente, explicînd 
poziț’f. estetice și exercitînd tot
odată o acțiune de interpretare 
a fenomenului muzical. Ea apar
ține deci atit muzicianului pro
fesionist cit și publicului, rea
lized cadrul intelectual in care 
se intilnesc și se confruntă cei 
doi termeni permanenți fără de 
care arta nu poate exista, și 
anume: creatorul și amatorul 
de artă.

Limitată și apreciată la va
loarea cronicilor săptăminale, 
critica muzicală este investită 
uneori, in sistemul disciplinelor 
muzicologice, cu atributele ex
terioare ale „cenușăresei" din 
poveste. Cauza este intrinsecă. 
Practicată de oameni de gust 
ș cu o aleasă cultură citeoda- 
tă, dar nu în același timp și 
specialiști, vehiculind aprecieri 
intuitiv-afective și aspirind la o 
mai directă comuniune cu iubi
torii de muzică, critica muzica
lă, apelînd la literatură mai a- 
les, și-a însușit instrumente de 
investigație și comunicare, este 
drept elocvente și sugestive, dar 
•care ocoleau esențialul, adică 
nu abordau universul spiritual 
și afectiv specific muzicii cu a- 
jutorul unor argumente din ar
senalul specializat și merej 
perfecționat al muzicologiei. De 
aici „complexul de inferioritate“ 

î care s-a aflat de multe ori 
critica muzicală în fața rezul
tatelor pozitive ale cercetărilor 
de istorie a muzicii, ale folclo
risticii, esteticii și pedagogiei 
•muzicale.

Spiritul critic este o perma
nență a muzicologiei, în gene
ral al oricăror activități rațio
nale. Nu putem cerceta, carac
teriza și încadra în evoluția is
torică un fenomen de cultură 
materială și spirituală sau un 
fenomen natural, în lipsa actu
lui critic. Neliniștea critică ests 
una din trăsăturile creatorului, 
indiferent dacă este om de ști

■un receptor sufletesc nu le 
țpoate înregistra prezența. Și 
alții au abstractizat pentru că 
abstractizarea este o constan
tă a marii arte de totdea
una. Frumusețea praxiteliană 
sau rafaeliană este abstracti
zare, ea nu se găsește decît ra
risim în real, frumusețea sufle
tească leonardescă sau rem- 
•brandtiană sînt și ele excep- 
ționalități în viața de fiecare 
zi. Dar aceste abstractizări au 
însemnat extragerea aurului, a 
esențelor din real, și nu ocoli
rea realului, ocolirea dificul
tății de a găsi acea nouă față 
a lumii.. Inchipuiți-vă un de
miurg care ar vrea să creeze 
un univers, să zămislească via
ță închipuind jocuri pure de 
.culori și de linii I

Din acest motiv, abstracțio
nismul, înțeles în maniera 
veacului, rămîne mai curînd 
la suprafa a lucrurilor, la su
prafața existenței, la schema
tica ei și de aceea numai o- 
pere excepționale reușesc să 
genereze emoție artistică. Și 
tot din acest motiv teoriile 
despre independența picturalu
lui și a sculpturalului pierd 
tot mai mult terenul. „Are loc 
o sensibilă regresiune a pictu- 
rii-pictură și a sculpturii- 
.sculptură ,cu întoarcerea la 
lucruri” scrie criticul Louis 
Majevschi. 

ință sau artist. Dar care est o 
legătura intre activitatea da 
creație, artistică sau științifică, 
și critica muzicală ? Precizăm 
că, în ceea ce ne privește, nu 
confundăm activitatea de criti
că muzicală cu ceea ce înțele
gem astăzi prin „cronică muzi
cală". Aceasta, de multe ori, 
dintr-o obișnuință care a făcut 
ca activitatea de critic muzical 
să fie privită cu oarecare in
dulgență dacă nu cu ostilitate, 
nu împlinește decît cerința mi
nimă a informării publicului a- 
supra conținutului manifestărilor 
muzicale (ceea ce nu înseamnă 
critică muzicală), incheindu-se 
stereotip cu cîteva aprecieri la
conice la adresa interpreților. 
Ne gindim însă la acea atitu
dine critică afirmată in cronici
le, eseurile și studiile unor per
sonalități ale culturii muzicale, 
de la Benedetto Marcello, de 
pildă, la P. Boulez, L. Nono, 
Roman Vlad și alții, iar la noi. 
de la N. Filimon la G. Breazul, 
G. Brăiioiu, M. Jora și pleiada 
de tineri muzicieni care acti
vează în prezent. Fie că își 
propune ca obiect de studiu 
creația muzicală sau activita
tea interpretativă, criticul mu
zical trebuie să afirme în rîn- 
durile sale, indiferent dacă a- 
cestea capătă forma unei c o
nici muzicale sau a unui eseu, 
idei care să demonstreze reali
tatea fenomenului artistic ana
lizat, valoarea sa, stimulind in
teresul emoțional al ascultăto
rului.

Problematica vastă și decon
certantă a muzicii contempo
rane, cu tendințele ei zgomo- 
tos-iconoclaste, a determi
nat în ultimele decenii o a- 
firmare tot mai activă a criticii 
muzicale. De fapt, toate f.-ă- 
mîntările lumii muzicale de as
tăzi și-au găsit expresia ime
diată și elocventă în publicis
tica de specialitate, compozi
torii și muzicologii angajîndu- 
se în dezbateri vehemente sau 
dominate de luciditatea pasiu
nii pentru adevăr, cu scopul no
bil de a elucida noțiuni și 
principii de o importanță capi
tală pentru evoluția cultur i mu
zicale contemporane. In acest 
context, chiar și cronica muzi
cală și-a căpătat parte din st ă- 
lucirea și eficiența de demult, 
re:mprospătîndu-se cu o bine
meritată infuzie de spirit c itic. 
Astfel, criticul muzical este în 
prezent inarmat cu posibilități 
largi de comunicare, fiind che
mat să contribuie la orientarea 
și promovarea creației muzica
le de certă valoare și la dez
voltarea gustului pentru artă. 
Mai ales această sarcină - in
citarea și dezvoltarea senti
mentului estetic - este în zile
le noastre de o mare impor
tanță.

In fond, fiecare ascultător 
este un critic. Dar, spre deo
sebire de acesta, criticul mu

Odinioară se făcea artă pen
tru zei, afirma cineva în se
colul trecut, apoi s-a făcut 
artă pentru prinți și mai pe 
urmă pentru oameni. De ce, 
adăugăm noi, s-ă facem acum 
artă pentru neant ?

★

In ceea ce privește desfigu- 
rativul, arta care deformează, 
dislocă formele și le recom
pune pentru a crea acea mult 
căutată nouă lume care sa în
locuiască pe aceea în care tră
im, „în bloc refuzată", el este 
dovada cea mai demonstrativă 
a unui impas, trădînd incapa
citatea omului de a ieși din 
formele cunoscute, fapt care-1 
obligă să-și făurească pretinsa 
nouă realitate din anamorfiza- 
rea singurei realități date. 
Discomfortul spiritual generat 
de această artă gratuită și ne
putincioasă, dar mai ales gro- 
tescă în pretenția sa de a crea 
un alt univers, explică deruta 
și îndepărtarea pe care publi
cul o manifestă față de pro
ducțiile de acest gen. Desigur, 
deformări s-au mai făcut în 
arta plastică, dar Bosch, Breu
ghel, Goya au avut motivări 
spirituale adînci, arta lor este 
reflexul unei concepții real 
trăite și eficace transmise. Ac

zical se recomandă ca un as
cultător ideal, înzestrat cu o 
deosebită putere de înțelegere 
a muzicii. El nu se exprimă em
piric, judecățile lui nu sint de
terminate doar de impulsuri!: 
emoționale provocate de audie
rea unei opere muzicale. As- 
cultînd nu doar cu intenția u- 
nor satisfac) i estetice perso
nale, criticul meditează, reali
zează corelați, stabilește valo
rile și le demonstrează. In a- 
cest proces, criticul realizeazi 
o acțiune de obiectivare pentrj 
că, în desfășurarea demonst.a- 
ției, e! nu urmărește afirmarea 
sensibilității și culturii sale, ci 
dezvăluirea acelui sîmbure de 
adevăr și umanism, unic și ne
repetabil pe care îl cuprinde 
opera de artă. „Nu vă serviți 
de muzică, ci serviți-o“ — spu
nea Dinu Lipotti, sintîtizind în- 
tr-o exprimare laconică, obliga
ția celor care se apropie de 
muzică cu intenția de a-i fa
cilita drumul către sensibi'ita- 
tea și conștiința ascultătorilor.

tualmente însă desfiguralivui 
a devenit pentru unii obsesie, 
pentru cei mai mulți expedient 
plastic, neliniștitoare dovadă a 
lipsei de gîndire și chiar de 
meșteșug. Arta trebuie sa 
scoată masca de pe fața lumii 
și nu să o pună.

Este indiscutabil : o artă na
țională nu poate rămîne opa
că față de contemporaneitatea 
universală. Dar este nevoie de 
o asimilare organică, de o al
chimie superioară care să 
transforme seva primită în o- 
peră personală. Și dacă, așa 
cum cere Roger Garaudy, ar
ta nu poate rămîne un ecran 
pe care să se proiecteze o lu
me exterioară sau interioară 
veșnic aceleași, ci trebuie pri
vită ca un „model" (în sens, 
cibernetic) plastic de raporturi 
între aceste două lumi — o- 
mul și universul ■—, acest mo
del trebuie să aparțină numai u- 
nui creator și nu să fie trecut 
din mînă în mînă ca un passe
partout cu care poate deschide 
oricine uși iluzorii către ma
rea artă, cînd în realitate uși
le deschid către neant.

■Ar

Nu teorii se cer pictate sau 
sculptate, ci o vibrație ome
nească, o tensiune spirituală. 
Fără căldura umană nici o

Din momentul în care com
pozitorul a tras ultima bară d: 
măsură, lucrarea sa se consti
tuie intr-o operă de artă cu o 
existență obiectivă. Partitura a- 
cestei opere rămîne însă o e- 
nigmă pentru amatorii de mu
zică. Existența ei vie, reală, în
cepe abia atunci cînd este „re
creată" de un interpret sau 
„criticată", cu alte cuvinte, su
pusă acțiunii de analiză și ex
plicare a criticului.

Activitatea aceasta încep: 
deci cu descoperirea operei da 
artă, a fenomenului muzical. 
P.nă aici, rolul c'iticului este 
asemănător cu acel al oricărui 
iubitor de muzică, dar, sensi
bil și experimentat, el va des
coperi semnificații mai profun
de și mai tulburătoare pe care 
le va propune ascultătorilor, 
imbogățindu-le experiența emo
țională și estetică Desigur, fără 
a încerca să impună un anumit 
punct de vedere. „Arta - scria 
Th. Pallady - este... o între
bare pe care f-o pui neîntre
rupt". Răspunsul prea clar și 
definitiv poate distruge vitali

creație de nici un gen nu 
poate dăinui, chiar dacă o ac
ceptăm pentru un timp induși 
de speculații strălucitoare. 
Mai de vreme sau mai tîrziu 
ea va fi eliminată prin incom
patibilitate umană, prin faptul 
că ne este străină, așa cum 
este eliminată o grefă incom
patibilă în medicină. Georges 
Besson scria recent : „Există 
atîtea tablouri care vă vor
besc și atîtea care nu vă spun 
nimic... Publicul, supraobosit 
de ani de impostură și facil - 
tate, mistificat de hiperbole 
și ditirambe, începe din ce în 
ce să fie fermecat de opere 
care-i aduc timbrul umanului 
și puțin din căldura sa cu 
intransigența a ceea ce este 
viu și real".

In ceea ce privește critica 
de artă, neîndoielnic este ne
cesară anexarea unor noi ca
tegorii estetice în locul altora 
vechi, debilitate, dar aceasta 
nu însemnează că publicul tre
buie indus în eroare prin lau
de cu nimic justificate aduse 
unor lucrări iără valoare 
nici nu este indicat să se dis
crediteze creații, care, chiar 
dacă nu sînt capodopere, au 
cel puțin coloratura umană de 
care amintește Besson. Nici 
întoarcerea la clișee vechi, dar 
nici taxarea drept modernitate 

tatea operei de artă, diminuind 
interesul pentru frumusețile ei 
încă nedescoperite. Către aces
te frumuseți se îndreaptă cri
ticul atunci cînd setea de nou 
și adevăr il aduce în contact 
cu creația muzicală. Căutindu- 
le, el îndeplinește un adevărat 
act de cunoaștere. Și nu doar 
atit. In acțiunea aceasta da 
convertire a emoției și a struc
turii operei muzicale în semni
ficație, criticul trebuie să tindă 
a exprima esențialul, ajutinâ 
ascultătorii să refacă itinerariul 
emoțional-atitudinal parcurs sau 
presupus a fi parcurs de com
pozitor. Urmărind acest com
plex proces de cunoaștere, 
descoperind realitatea operei 
muzicale, revelindu-i valorile și 
justificindu-i-le, criticul realizea
ză în fond o adevărată muncă 
de creație, de interpretare, deci 
de „recreare" a muzicii. In a- 
ceasta constă, in ultimă instan
ță, importanța și necesitatea 
criticii muzicale.

MihaijCozmel

a unor lucrări a căror unică 
valoare este că neagă esteti
ca anterioară și nu semnifică 
nimic. Un discernămînt critic 
riguros, o cumpănire adecvată 
a judecăților estetice ar putea 
contribui la risipirea confuziei 
care și-a făcut loc prin folosi
rea abuzivă a cuvîntului de 
modernitate. Iconoclazia în si
ne, destructivul în sine, anula
rea unor valori și substituirea 
lor cu bîlbîieli incomprehen
sibile nu se cheamă moderni
tate. Nimeni nu mai cere care 
cu boi sau țărăncuțe, dar nici 
să nu ni se rănească ochii cu 
producții amorfe, inerte, a- 
malgam eteroclit de forme și 
culori.

Revolutionarea privirii însem
nează un nou mod de a vedea 
transfigurat universul. Oricare 
ar fi acea privire, ea trebuie 
să angajeze umanul : elevația, 
tristețea sau meditația, fiorul 
vital sau cutremurul metafizic, 
sentimentul certitudinii sau in
certitudinii. Este depășit mo
delul antic sau rodinian, depă
șiți Leonardo și Rembrandt, 
dar este obligatoriu să ni se 
dăruiască como*ii spirituale e- 
chivalente seismic cu cele is
cate de Cnidiana sau Danaida, 
Fecioara cu stînci sau întoar
cerea fiului risipitor.

George Popa

IDEI DE 

FILM
... Cîndva, intre cele 

două războaie mondiale, 
intr-un cătun din nordul 
judefului Romanați. Toți 
țăranii cătunului sint 
cruceri (meșteri de 
cruci) și iconari corisa- 
crați aproape exclusiv 
acestei arte și industrii. 
„Confecționează cruci și 
icoane —• scrie Petre 
Pandrea în „Brîncuși, a- 
mintiri și exegeze" — pe 
care le vînd in trei ju
dețe : Dolj, Vlașca și 
Romanați. Cătunul se a- 
flă ... la o intersecție 
de trei districte. Țăranii 
fac ceva agricultură. 
Regiunea, insă, este să
racă. Un sat vecin se 
chiamă Vîrtop. Sînt nu
mai hîrtoape, viroage și 
coclauri, coline și tere
nuri nisipoase. Alături 
este o pădure a statului 
de unde cumpără sau 
fură lemnul pentru troițe 
și cruci. Judecătoria de 
ocol a Balșului, compe
tentă regional, se ocu
pă permanent de delic
tele silvice ale cluceri
lor. Cînd judecătorul este 
iabraș, țăranii sînt tri
miși cu zecile pe sezon 
la penitenciarul jude
țean, mai ales că reci
diva înflorește...".

Relatîndu-i-se acestea, 
sculptorul Brâncuși a 
exclamat:

„Și judecătorul con
damnă pentru furtul 
lemnelor din pădurea 
lor ? Pădurea statului a 
fost, evident, de ani, pă
durea cătunului cruceri- 
lor și a acestor artiști în 
lemn prin ereditate". 
Brâncuși se gîndea, so
lidar cu crucerii, să a- 
nuleze plecarea lui la 
Amsterdam spre a le a- 
păra cauza. I s-a spus : 

„— Acum avem un 
judecător bun. Un coleg 
al meu de universitate, 
originar de prin Gorj de 
la noi, nițel cam tuber
culos și poet, căruia 
i-am făcut teoria „co
drului, frate cu româ
nul. ..".

„— Și crucerii fură 
lemne pentru a confecți
ona cruci. Atunci nu 
sint artiști autentici, ci 
negustori. Dă-i încolo!". 
Dar a revenit : „Mă in
teresează sufletul cruce- 
rilor. Fură oare lemnul 
și cioplesc crucile, apoi, 
fără remușcări ? N-ai în
trebat pe țărani și pe 
judecător?".

„— La drept vorbind, 
situația este ceva mai 
complicată. Lemne fură 
cu toții din pădure, afa
ră de cei fricoși. Dar, 
am auzit că bătrînii cru
ceri care fură și ei lem
ne de foc, nu fac cruci 
din lemne furate ci cum
pără lemnul în mod spe
cial, fiindcă ar fi 
păcat..."

Acestea sînt, cu oare- 
cari prescurtări, faptele. 
Dormitează aici un ge
neros pretext de capodo
peră cinematografică. 
Nu pot să nu-mi 
imaginez, fie și ca ac 
qratuit, scenariul ace
stui film. II concep ca o 
dezbatere asupra alie
nării umane, asupra în
străinării omului de 
„trupul său anorganic 
__ cum numea Marx, 
printr-o metaforă de a- 
dînci implicații, natura. 
Pădurea pierdută, situată 
ca un cer deasupra că- 
tunului de cruceri, fără 
lemnul căreia realizarea 
omului ca om prin crea
ție devine un calvar, ar 
constitui obsedantul lait
motiv al filmului ■ — o 
replică tragică acelui 
„frunză verde" răbufnind 
continuu în lirica popu
lară din straturi spiritu
ale magnetice.

Unde ni sînt regizo
rii ?

In fiecare film gen 
Castelanii se conține și 
cite o doză de crimă.

Ion Pogorilovschi



Ion lancu Lefter

NUNȚILE

Am stat un timp și mi-am echilibrat sentimentele, 
prinț al pădurilor, am ieșit din ape mai bun, 
mi-am înfipt mîinile-n piept desfăcîndu-l 
să se umfle de soare, acolo, acum 
cresc tropicale dorurile din noaptea mormintelor, 
pe undeva, o fată se-mbracâ în alb 
privindu-ți neliniștea-n apele verzi din oglindă 
în care chipu-mi aburește mereu mai profund, 
în pîntec i se zbate o frunza de nuc 
trebuie să fie un dor care de-abia-ncolțește, 
in singele meu se zbat furioși bărbații de miine 
și lovesc cu pumnii obsedați de lumină, 
iată, vorbim de departe și brațul meu drept 
se-ntinde-ntre inima ei și luceafăr, 
iată, ne trezim într-o zi împărat și crăiasă 
o mie de fete-nfloresc în mireasa de azi 
pe care fiecare-a visat-o la fel, 
o mie de fete-și mîngiie sinii 
și se dăruiesc o dată cu mireasa de azi, 
fanfarele bubuie pînă-n măduva ierbii 
și caii nechează înaripați, 
în morminte s-aprind iarăși oasele străbunilor 
apele-și aruncă valurile pină la soare, 
noi, împărat și crăiasă, plutim 
îmbrățișați de sentimentele oamenilor, 
în fiecare ne cioplim o statuie 
și sintem sărbătoriți cu lună și vin I

CAII
La marginea pădurii, de unde-ncep umbrele și seva 
se spînzură-n crengi și în frunze, de unde-ncepe 
cromatica orbitoare a stelelor topitc-n licurici, 
la marginea pădurilor roșii de unde-ncepe distins 
cintecul păsărilor pe mai multe octave și unde 
ies șerpii strălucitori și murmură povestea 
unui Avram lancu sau Vodă Ion, aici, caii 
pasc ape și doruri de fată nemăritată și beau caii 
iarba-n care și-a-mprăștiat omul fața urîtă...
Arde trupul omului ca o țigară, caii se umflă de fum, 
fumează caii culori, tropotă-n jurul inimii, cine mai știe 
dacă e frig ? Omul doarme un vis de ocean înghețat, 
numai țigara nu se termină. Tîrziu 
caii îl încălzesc cu nechezatul și sforăiturile lor.
De mai departe-ncep munții, se lovesc cu fruntea de lună, 
ca brazii se clatină ,însă apele mint ca femeile, 
nici o inimă n-a rezistat urcușului tragic, 
trebuia ceva ce nu se poate spune-n cuvinte, 
trebuiau niște umeri care să iezească omătul 
dar ca s-aștepți înseamnă pulverizare, înseamnă 
răsturnare solemnă de sensuri... Cînd s-a făcut ziuă 
pe cai ii mîncase pustiul omătului...

George Gavrileanu

JOCUL DE-A PĂDUREA
Mă joc pe țarini de-a pădurea.
O țară de legendă mă-nconjoarâ 
și-aud cum cintă-n vis securea 
încremenită-n somn de primăvară.

Noptateci arbori fug pe sub picioare 
și-mi cresc crengi suple de copac.
Doamne, la care, fintînă oare 
legat de rădăcini și ape zac.

Vuind urcă viorile-n tulpini 
și cîntă lung fantastica pădure.
Ochiul deschis în joc de arlechini 
cercul din verde vrea să fure.

Și ochiul crește către sud 
și joc pe lut într-un picior.
Lipesc urechea de pămînt și-aud 
cum vine-n somn pădurea mea de dor.

VIS
lată oglinda ochiului rătăcit. 
Aburul, irisul aruncat 
peste mănăstire 
e un vis cu hoți de cai, 
e o sete aprigă, gind aplecat 
pină la aur, pină Ia îngălbenire 
pe-o margine uscată de rai... 
îmi văd frații de singe.
Unul are un solz între dinți 
și cîntă bată-l norocul, 
pe limba Iui după părinți 
încît de la o vreme 
celălalt ascuns într-un fluier 

de os 
plinge duios 
după fata întîlnită-n vis.
Și parcă unul din ei 
aruncă sudoarea pe sub ierbi 
că slobod crește griul pe sub 

mei, 
peste fete, peste cerbi 
care se duc în sat să bea 
tropotind, hohotind 
și să-mi spargă oglinda. 
Vai, frații mei de cruce 
s-au îmbolnăvit de sete 
și sînge de cal au băut 
pină cînd la o răscruce 
de legămînt, la o răscruce de 

fete, 
s-au închis în lut 
și le-au crescut pe rind, 
copite și păr mare sucit 
ca la caii de nerasă...
lată lacrima și lumea care 

plinge. 
De aceea, desigur, nu am găsit 

frații de sînge.

(CENACLUL „CONVORBIRI LI TERARE").

A
șteptam bclâile ire
versibile din tur
nul Mitropoliei 
și-mi spuneam cu 
tristețe că anul a- 
cesta n-am reușit 

încă să învăț cele patru 
puncte cardinale. Deveni

sem proverbială prin în
curcăturile pe care le fă
ceam în cele mai elemen
tare împrejurări : tram^pie 
în sens opus, uitarea cu 
desăvîrșire a unei străzi, 
deruta ridicolă la o încru
cișare de drumuri, sus în loc 
de jos, dreapta în loc de 
stînga, în așa fel că de la 
o vreme am fost sfătuită să

aplic o corecție reprezen
tărilor mele spațiale prin 
simpla lor inversare. Cînd 
îmi reprezint nord să spun 
cu regularitate sud, cînd în- 
tr-o gară aștept un tren din 
dreapta, să mă uit pînă-l 
zăresc venind din stînga 
ș.a.m.d.

Singură, în fața mesei cu 
luminări aprinse și artifi
cii, umpleam mereu un sin
gur pahar și-l beam neîn
chinat, cu un vag sentiment 
de culpabilitate totuși pen
tru această dezbinare for
țată a lucrurilor. Preferam 
vacarmul organizat, cu 
domni apretați și domnițe 
voalate, care peste cîteva 
minute își vor spune că au 
mai îmbătrînit cu un an, va
carmului meu spontan cu 
cele 12 bătăi ireversibile 
din turnul Mitropoliei. Dar 
paharul neînchinat se go
lea din ce în ce mai greu 
și artificiile pocneau sec.

Fix la ora 0 peste or
nicul Mitropoliei s-au su
prapus două bătăi imperso
nale în ușă. Deruta și fu
ria mi-au oprit paharul cu 
mina întinsă în aer : nu 
făcusem nici o invitație, dă
dusem chiar consemnul se
ver că în noaptea aceasta 
nu doresc să fiu deranjată 
de nimeni. După o pauză 
greu de raportat la vreun 
etalon din lumea cu instru
mente și certitudini măsura
bile, cele două bătăi s-au 
repetat. M-am repezit spre 
ușă cu capul vîlvoi de re
proșuri și discursuri pe te
ma bunului simț și a res
pectului pentru libertatea 
minimă de a nu exista pen
tru ceilalți măcar o dată in 
an sau măcar o dată în 
viață ... Debitul meu mi
zantropic și stîlpii de înal
tă tensiune ai libertății me
le minime au sucombat în 
fața neobișnuitei făpturi 
care mă aștepta dincolo de 
ușă. După primul moment 
de stupoare, am ridicat mî
na și i-am indicat cu un 
gest teatral să poftească 
înăuntru. M-a privit în li
niște, fără să reacționeze în 
nici un fel la invitația mea. 
De altfel, asta făcea tot 
timpul. Apoi s-a întors și

contrapunct

Miron Scorobete:
„DRUMUL GOMOREI"

Că literatura „imită" realitatea, 
aceasta e o legendă, o știe toată 
lumea. Miron Scorobete face to
tuși literatură în cele circa 100 
de pagini ale cărțuliei sale, și 
încă o literatură ușor de citit și 
reținut, ceea ce nu e ultima din
tre calități.

Scurtele sale povestiri sînt in
titulate „legende". Nu sint po
vestiri în adevăratul sens al cu- 
vîntului (nu cel foarte larg), dar 
nici legende nu văd de ce ar fi 
toate. Cele mai multe pornesc 
de la un simbol și ajung unde ? 
Deseori Ia o concluzie insolită 
sau șugubeață. Altele renunță la 
aceste puncte de plecare și so
sire și povestesc o întîmplare cu 
puține șanse de verosimilitate, 
adesea total absurdă Citiți Amin
tiri despre fostul meu prieten, 
care debutează printr-o poantă 
gen „Gîgă", zice apoi ceva des
pre o mașină de sortat ardei 

a plecat. Greoaie și hidă, 
împodobită cu frunze de 
brustur și fluiere lungi de 
cucută care-i bălăngăneau 
în jurul trupului descărnat 
— nici bărbat nici femeie, 
nici om nici pasăre sau al
tă viețuitoare, — nu lăsa 
nici umbră pe unde trecea 
și singura ei notă distinc
tivă era părul năclăit de 
păianjeni și gîze mărunte 
care-și așteptau sacrificarea.

Nu am povestit nimănui 
întîmplarea și toată ziua 
următoare m-am străduit 

s-o uit. M-am dus la cel 
mai bun amic al meu, în 
zorii zilei, cînd încă nu-și

limpezise capul de mahmu
reala revelionului și i-am 
cerut, pînă-și va lua dușul 
rece și-și va schimba cos
tumul, să-mi arate plani
globul lui în relief, cu ca
re se mîndrea ori de cîteori 
avea ocazia. Urmărind cu 
privirea cele două linii si

nuoase ale tropicelor, îmi 
spuneam totodată fără să 
vreau că ciudatul vizitator 
de astă noapte era ornat 
cu frunze de brustur și lu
jeri de cucută verde, a- 
cum, în plin sezon boreal...
- Cum pot afla unde-i 

nordul ? îmi întreb amicul, 
care, proaspăt și volubil, 
tocmai se apropia.

- Te așezi cu fața spre 
răsărit, întinzi mîna dreaptă 
și celelalte.

Da, dar se spune că e- 
xistă un simț interior, un 
instinct...

— Lasă, dragă, aveți voi 
și așa destule simțuri inte
rioare. Am insistat totuși să 
mergem undeva spre nord, 
spre Cercul Boreal, cu pin
guini și iceberguri verticale, 
așa cum figura în planiglo
bul lui. După o jumătate de 
oră deja alergam, cu viteza 
la maximum, pe o șosea 
străvezie ca vălurile Căit 
Lactee, departe de orașul’și 
noaptea care, mă amenința 
tot mai muit cu cele 1,2 bă
tăi ireversibile din turnul 
Mitropoliei. înainte de apu
sul soarelui însă am prins 
a da semne de neliniște.

- Mi-ai spus că vrei să 
fugi, că-mi dai toată liber
tatea să-ți aleg un program, 
protestă amicul.

— Acum vreau să mă- 
ntorc I îi răspund sec, de 
la o distanță de cîți ani 
lumină.

Abia am apucat a intra

după gradul de iuțeală și se în-’ 
cheie înainte de a plictisi cu o 
înțepătură la adresa prozelor de 
prin 1950. Bucata e amuzantă.

Amuzantă e și scurta istorie a 
poleiului (!). Comicul, bazat pe 
o schemă care revine în volum
și anume substituirea elementu
lui banal, normal, cu unul neaș
teptat, anormal, este dat aici de 
indirectul elogiu ironic adus po
leiului, prin care sînt luate nițel 
în răspăr anumite inutilități ale 
civilizației.

Mai apropiată de fabulă este 
schița Din 
lor descoperiri, 
pentru util (împotriva frumosu
lui nefuncționai) devine savu
roasă prin stilul ironico-parodis- 
tic cu o structură asemănătoare 
cu cea a versurilor lui Marin

istoria mari- 
unde pledoaria

Sorescu.
Interesantă ca „exercițiu de 

stil* este legenda Legendarului 
melc. Distanța dintre titlu și fi
nal. ca și spontaneitatea ideilor 
unei fraze prin care se demisti- 
fică actul scrisului ne arată clar 
intențiile anti-legendaristice ale 
autorului. Mai evidente și mai 
transfigurate artistic apar aces
tea în Marea bucurie de a fi 
erou, una din cele mai bune 
„legende" ale volumului. In ade
vărata legendă a lui Pygmalion, 
creatorul se îndrăgostește de o- 
peră. In schița lui Scorobete se 
petrece mai mult. Plăsmuirea 
autorului devine la rîndul ei 
„autor", transformîndu-1 pe crea

in casă și cele două bătăi 
impersonale s-au și auzit în 
ușă. Mă reped, deschid, 
neobișnuita făptură mă pri
vește, se întoarce și pleacă. 
Frunze de brustur, fluiere 
lungi de cucută otrăvită, pă
ianjeni și gîze.

- Hei, îi strig, poftește 
puțin înăuntru, să schimbăm 
două vorbe, să bem un pa
har I

Nici o mișcare. Alerg du
pă ea pînă la scări și o 
ademenesc în fel și chip. 
De pe la ușile apartamente
lor vecine deja se arată ca
pete care știu tot, înțeleg 
tot. Renunț.

Nu cred în moarte, nici 
în destin, nici în dragoste, 
întîmplarea mea este foarte 
asemănătoare cu aceea a 
lui Edgar Allan Poe, totuși 
nici un capitol finit în im
periul afectelor mele, nici 
un nume pe care îngerii 
să-l repete în cor... Poate 
ca tocmai despre necesita
tea unui astfel de nume va 
fi vrînd să-mi vorbească 
neobișnuita făptură. Sînt a- 
semenea spirite — impresari 
ai ordinii divine — care um
blă prin lume numai la ore 
mici și-ți amintesc de ma
rea, insolubila aporie : viața 
finită în goană după o dra
goste infinită. .. Cui, unde, 
în ce mod și în ce meridian 
poți cere o dragoste infinită 
acum, cînd omenirea este 

preocupată de experiențe 
fundamentale și tu nu cu
noști încă nici cele patru 
puncte de referință geogra
fică ?. ..

Ridic receptorul și formez 
la întîmplare primul număr 
care-mi vine în memorie.

— Cum pot afla unde-i 

nordul ? întreb.
— Te întorci cu fața spre 

răsărit, întinzi mîna dreaptă, 
ș.a.m.d.

- Mulțumesc.
Formez alt număr, tot la 

întîmplare, întreb :
— Cum pot afla unde-i 

nordul ?
— Toată lumea știe unde-i 

nordul, tovărășico, lasă glu
mele de prost gust I

Și-mi închide în nas. Mă 
îmbrac, ies. La cabina tele
fonică din fața Universității 
pun aceeași întrebare.

— Depinde, mi se spune. 
Există un nord geografic, 
unul magnetic, un nord si
deral și un nord ezoteric, 
nordul întunecatului Ibsen și 
nordul Fetei Morgana.. .

torul ei într-un personaj cu care 
face ce vrea. Situația sugerează, 
într-o manieră ieșită din comun, 
dependența autorului față de pro
dusul său.

GEORGE PRUTEANU

Al. Caprariu:
„JURNAL LITERAR4'

Percepția critică a lui Al. Că- 
prariu posedă, nu-i nici o sur
priză la un poet autentic, flu
xuri lirice, voluptăți afective, o 
permanentă „simpatie* cu actul 
de creație. El nu e un critic o- 
biectiv, distant, rece, dogmatic, 
cu pretenții de exactitate abso
lută, cum ar fi unul profesio
nist, neînduplecat de sever cînd 
e vorba să-și aplice cu dezinvol
tură principiile, ideile estetice. 
Căprariu e un poet și generozi
tatea pusă în analiză nu e de 
împrumut, ci una profund na
tivă. Efuziunile sensibilității sale 
poetice explodează frenetic, tex
tul critic e poematic, din el nu 
s-a exclus nici o undă de lirism 
pur. Raportul critic-poet e unul 
de percepție imprevizibilă, de e- 
xistență a posibilităților de a se 
comunica în mod diferit și de a 
nu se risipi deodată. Se întîmplă 
însă un fenomen ce poate fi evi
tat : stratul liric înlocuiește pe 

Dumneata pe care îl cauți ? 
întîmplarea îmi rămîne a- 

tîrnată undeva, ca un han
ger într-o panoplie medie
vală și sint silită să merg 
cu foarte multe precauții, 
să-mi aleg cuvintele și ges
turile, pentru ca nu cumva 
o deplasare neprevăzută a 
acestui hanger să-mi pro
voace o rană mortală. Nu 
mai îndrăznesc să dau alt 
telefon, îmi propun doar să 
străbat orașul pînă la Pa
latul Culturii. La jumătatea 
distanței mă răzgîndesc, in
tru în cafenea și cer una 
dublă, mă întorc din nou ia 
mine, ridic receptorul și pun 
ireversibila întrebare :

- Cum pot afla unde-i 
nordul ?

Vocea de bărbat, preve
nitoare și calmă, pe care o 
cunosc foarte bine, fără a-i 
putea asocia la ora asta 
vreun nume, îmi repetă re
gula de care mi s-a strepe
zit acum și coloana verte
brală : te așezi cu fața spre 
răsărit, întinzi mîna dreaptă 
ș.c.l.

— Cunosc regula din școa
la elementară, îi strig, fără 
a mai depune vreun efort 
să mă stăpînesc,

— Atunci ce vrei ?
Evident, ce vreau ? închid 

receptorul, formez alt număr, 
pun aceeași întrebare, pri
mesc același răspuns. Iar 
închid receptorul, iar mai 
formez un număr, iar pun 
aceeași întrebare. Voci soli
dare de femei și bărbați, 
minați de cele mai bune in
tenții, îmi repetă cu multă 
condescendență gesturile 
elementare pe care trebuie 
să le fac pentru a afla un 
lucru atît de simplu. în scur
tele intervale dintre convor
biri, cînd întrerup un canal 
și cer altul, îmi sună în cap 
corul lor, îmbogățit progresiv 
cu fiece . nouă informație : 
„Te așezi cu fața spre răsă ■<£. 
rit, întinzi mîna dreaptă" etc. 
etc. etc.

Fără prea mare efort, mi- 
aș putea imagina întreg o- 
rașul, cu toate centralele te
lefonice în funcțiune, cu 
toate receptoarele ridicate, 
răcnind în camera mea una 

și aceeași poveste : te așezi 
cu fața spre răsărit. Deja 
pulsul mi se modifică și cu
noscutele semne de aștep
tare prind a-mi da tîrcoale. 
Constat că o nouă zi a tre
cut și că am doar o jumă
tate de oră. Scot telefonul 
din priză, mă îmbrac cu cea 
mai mare viteză și ies.

Dar cînd mai sînt cinci 
minute pînă la ora 0 mă 
pomenesc din nou deschi- 
zînd ușa camerei mele și 
intrînd. Apoi cele două bă
tăi surde în ușă, apoi stra
nia făptură cu frunze de 
brustur și fluiere lungi de 
cucută otrăvită mă privește, 
se întoarce și pleacă.

Genoveva Logan

cel critic, reflexiv și atunci a- 
vem de-a face cu mici „poeme*. 
Obișnuit ar fi să spunem, cu des
tulă ușurință, că AL Căprariu e 
poet aproape întotdeauna. Anali
zele fiind executate în acest re
gim, ele trebuie privite în acest 
fel, și nu altcumva. Pentru cri
tic Ion Barbu e un „poet difi
cil" și în perioada debutului, 
natura apare în versul poetului 
ca o panoramă de dimensiuni u- 
riașe, superbă în toate înfățișă
rile sale, dar rece, înghețată în 
ea însăși și fără posibilitatea de 
comunicare efectivă cu omul. 
Adrian Maniu e „inițiatorul liri
cii de notație în literatura noa
stră". Posibilitatea de a elabora 
imagini critice, de a gîndi plastic 
nu e de neglijat. Versul lui Al. 
Philippide, curge sub un cer ar
cadian, sub lumină împăcată. 
Volumul lui Nicolae Labiș Lup
ta cu inerția" este însuși itinera
rul unui „straniu Columb spre 
continentul cu vegetații luxurian
te și miraculoase ale marii poe
zii". De intuiție pătrunzătoare dă 
dovadă Al. Căprariu cînd sub 
privire îi cade poezia lui Emil 
Eotta, Șt. Aug. Doinaș, Radu 
Stanca. La Emil Bottâ există 
„un dar amplu spre neființă, un 
dar tragic încercat în fața lucru
rilor și umbrelor lumii, care te 
cheamă halucinant spre tărîmuri 
de puritate". Șt. Aug. Doinaș este 
„structural un romantic medita
tiv".

ZAHARIA SÂNGEORZAN



7 CRONICA LITERELOR

GUSTUL LITERAR
Ca și în cazul „plăcerii", 

ideea de „gust" are nevoie 
de aceeași reabilitare și re- 
definire, înainte de a fi re
primită în cîmpul criticii li
terare, de unde a fost exclusă 
din două motive bine înteme
iate. Pentru cei mai mulți, 
noțiunea de gust a devenit 
sinonimă cu aceea de capri
ciu, arbitrar, subiectivism ne
controlat. Pentru alții, „gust" 
înseamnă cod rigid de norme, 
„ansamblu de interdicții", dog
matism estetic. Aceste accep
ții, absolut tradiționale, ur
mează — firește — a fi total 
părăsite, reținînd din vechea 
teorie a gustului, curentă în 
istoria esteticii, doar miezul 
său viabil. Conceptul de gust 
poate fi reactualizat. Esențial 
este a-1 înțelege exact și a 
ne da seama că, tocmai din 
cauza marilor sale confuzii și 
ambiguități, el închide inovo, 
o serie de propoziții critice 
esențiale.

Mai întîi bate la ochi un 
fapt: încă din secolul al 
XVIII-lea criticul literar a în
ceput să fie privit drept „om 
de gust". Această asimilare 
s-a păstrat, în bună parte, 
pînă astăzi, și împrejurarea 
are, cum vom vedea imediat, 
rațiunile sale. Să zicem că 
spirite ca Pope, Herder sau 
Lessing foloseau ideile epocii 
loi. Dar iată că Francesco de 
Sanctis, în secolul următor, 
repetă aceeași noțiune : „Așa 
cum poetica nu poate ține loc 
de geniu, tot astfel critica 

nu poate înlocui gustul, ed il 
gusto e il genio del critico". 
Mai aproape de noi, Thibau- 
det, T. S. Eliot, și mulți alții, 
cad, în mod inevitabil, pe a- 
ceeași idee. La noi, Gherea, 
M. Dragomirescu, E. Lovinescu 
vorbesc în mod destul de cu
rent de „gust" literar". G. 
Călinescu uneori adoptă, alte
ori respinge definiția. Dar 
chiar această oscilare dove
dește că noțiunea de „gust" 
nu poate fi ocolită. Și pentru 
serioase motive. Toate ele
mentele și atributele sensibili
tății literare se regăsesc, în- 
tr-o formă mai mult sau mai 
puțin limpede, în cuprinsul a- 
cestui vechi concept, a cărui 
fațadă ar trebui spălată, pre
cum a edificiilor istorice.

încă din Renaștere gustul 
constituie o metaforă pentru 
ideea de „plăcere", mai în
tîi fiziologică, apoi estetică, 
în înțelesul iraționalist de je 
ne sais quoi. Ceea ce face pe 
critic — adept declarat al 
plăcerilor literare — să se 
proclame om de „gust", om 
de „bun gust", al cărui simț 
gustativ este dedat cu senza
țiile și rafinamentele artei li
terare. In secolul al XVIII-lea, 
pînă la Physiologie du gout 
a lui Brillat-Savarin (1826), nu 
alta în fond va fi definiția 
de bază a criticului, care vă 
trece cți multă convingere și 
la Sainte-Beuve. El regretă 
dispariția „epicureismului gus
tului", al dulcilor plăceri ale 
lecturii, ucise de erudiția și 

jurnalistica modernă (Nou- 
veaux Lundis, IX, Essai de 
critique naturefle). A citi în 
stil pur delectabil, dezintere
sat, fără obligații profesiona
le, la adăpost de programe 
didactice și de teroarea re
dacțională, dar cu atît mai 
intens și mai fecund, este și 
azi visul secret al criticilor 
•—■ cititori de vocație. A „de
gusta" cărțile, a le savura, a 
le iubi, fără obligația cronicii 
literare, iată marea voluptate 
a criticului! Specia este pe 
cale de dispariție. De unde 
și nostalgia lui Thibaudet 
pentru „modesta critică de 
gust a epicureismului literar", 
a lui Rene Lalou pentru „cri
tica de degustare" și a mul
tor altora. Un degustător ex
pert de vinuri, un winebibber, 
rămîne criticul și pentru 
George ' Saintsbury.

Alte analogii și identificări 
se dovedesc, poate, și mai 
relevatorii. Ceea ce definește 
gustul sînt „senzațiile fine", 
„impresiile agreabile", „deli
cate". Dar acestea sînt atri
butele elementare ale sensi
bilității estetice, în unele din 
accepțiile sale cele mai tra
diționale. Gustul devine atunci 
sinonim cu simțul artistic, a 
cărui specializare o realizea
ză criticul, om de gust prin 
definiție. Aptitudinea de a 
percepe frumosul, capacitatea 
de a reține și formula inefa
bilul, simțul fin al nuanțelor, 
iată cîteva din elementele ce
le mai tipice ale vocației cri

tice. Ne vine greu să credem 
că E. Lovinescu, de pildă, se 
juca cu vorbele atunci cînd 
înțelegea prin „gust" exact a- 
ceeași „sensibilitate" și „capa
citate estetică" (Memorii, III 
etc.). Intr-adevăr ce poate fi 
mai firesc, mai neteoretic, ad
mitem, dar nu mai puțin veri
ficat de experiență, decît a 
înțelege prin noțiunea de 
„gust" tocmai însușirea criti
cului de a descoperi frumosul, 
de a surprinde specificul unei 
opere ?

Viabilitatea gustului decurge 
și din spontaneitatea reacțiu- 
nilor sale. Vechii săi teoreti
cieni vedeu în gust un „in
stinct", azi am spune o percep
ție imediată, o intuiție, o cu
noaștere concretă, fără inter
venția căreia critica literară 
este greu imaginabilă. Gustul 
reține o impresie fundamenta
lă, de bază; rezonanța sa cap
tează însăși vibrația operei. A 
avea gust înseamnă a identi
fica valoarea literară de la 
prima lectură, cu toate aproxi
mațiile și impreciziile legate 
de orice luare nemijlocită de 
contact. Or, izvorul judecății 
critice nu este altul. Faptul că 
judecata de valoare se mai 
numește și „judecată de gust" 
exprimă tocmai această reali
tate.

Gustul emite judecăți, dă 
sentențe, valorifică. El este 
deci „critic", prin vocație pînă 
în vîrful unghiilor. „Sentiment 
care judecă", „judecată pe ca
re o pronunță sentimentul", 

„gust care nu se poate tradu
ce decît prin judecată", așa a 
fost definit gustul, încă din 
secolul al XVIII-lea (am ales 
doar cîteva definiții din 
D' Alembert, abatele Dubos, La 
Harpe) și așa rămîne, în e- 
sență, pînă astăzi. Cine spu
ne „gust", spune în mod inevi
tabil apreciere, opinie, decizie, 
verdict critic. Practica și te
oria gustului anticipă deci din 
plin pe aceea a criticii literare. 
De fapt, pe acest plan și în 
acest înțeles, noțiunile devin 
cvasisinonime. Greșeau deci 
unii impresioniști, ca Jules 
Lemaître, atunci cînd afirmau 
că „a judeca mereu înseamnă, 
poate, a nu gusta niciodată". 
De fapt, aceste două reacțiuni 
sînt intim solidare, strict core
lative. In orice act critic in
tră un moment indeterminat de 
spontaneitate, care nu poate 
fi izolat de nici una din ce
lelalte forme de critică. Deci 
teoria celor „trei critici" a lui 
Thibaudet (spontană, artistă și 
profesională) trebuie serios a- 
mendată. Ca și opoziția stabi
lită în mai multe locuri în 
Physiologie de la critique în
tre gouter și juger. Una im
plică pe cealaltă. Este evident 
că la criticul francez supravie
țuiește, în fond, sensul senzua- 
list, ba chiar epicureu, al se
colului al XVIII-lea. A recu
noaște gustului facultatea de 
a da sentențe critice și în 
același timp a-i refuza conți
nutul sensibil, înseamnă a-1 
dogmatiza, a-1 reduce la sim

pla verificare a unor norme 
estetice. Iar teoria gustului s-a 
constituit tocmai ca o reacți- 
une împotriva acestor norme !

In critică, mai ales, gustul 
ia o invederată ținută antinor- 
mativă, antidogmatică, nu de 
azi, de ieri, ci în urmă cu 
secole. A nu primi „regulile 
mecanice" ale „micului gust", 
„a prefera gustul său regulelor 
comune, atunci cînd ne-am 
convins că-1 avem bun", aces
tea sînt sfaturi cuminți, din 
cele mai tradiționale. Am ci
tat din Addison, din cavalerul 
de Mere. Putem reproduce de
finiții analoage de oriunde, 
într-atît de bine este consoli
dată această reacțiune, tipică 
cricărui adevărat critic. Deci 
nu ne-a surprins de loc a în- 
tîlni aceeași opinie și la G. 
Călinescu (Disociații, Secolul 
20, nr. 6, 1965) :

„Lipsa percepției viului este 
echivalentă cu lipsa de gust. 
Spiritele didactice judecă prin 
precepte, prin abstracțiuni, au 
reacții categorice. Temîndu-se 
de gafe și personal neavînd 
opinii, nu judecă prin su
biect.

A substitui ideii austere de 
normă decizia gustului indivi
dual înseamnă, firește, a re- 
defini în sens relativist întrea
ga problemă a criticii literare, 
concluzie inevitabilă, dar cî- 
tuși de puțin primejdioasă.

(Continuare în pag. a 8-a)

Adrian Marino

INTRE TRADIȚIE Șl MODERNITATE

COHOKI

Se afirmă astăzi, în anumite discuții teoretice, parte în presă, 
parte orale, ideea unui divorț aproape total între tradiție și 
modernitate. Există chiar, în unele împrejurări, un grad înalt 
de suspiciune față de literatura care continuă, în iorme noi, 
tradiția, și un entuziasm fără margini pentru tot ceea ce se 
crede experiment modern, de fapt nu de puține ori modă și 
mimare, sau altfel spus, impostură deghizată. E paradoxal, dar 
nu o dată în astfel de situații criteriul aprecierii nu mai este 
acela al valorii estetice, ci al modalităților folosite, indiferent 
de rezultate, sau a cochetării grațioase cu transcendentul fără a 
se avea în vedere dacă se afirmă o gîndire artistică Intr-adevăr 
suplă, originală, modernă. In fața unor asemenea atitudini criti
ce fragile, pentru public de-a dreptul surprinzătoare, concluzia 
e foarte simplă : ca-ntotdeauna, nu tot ceea ce este nou sau 
pare a fi nou într-o operă are și valoare, după cum nu tot 
ceea ce revitalizează și continuă tradiția într-o viziune moder
nă trebuie privit neapărat cu reticențe sau respins cu frivolitate.

Problema arzătoare a literaturii epocii noastre mi se pare 
a fi nu atît inovația formală, uneori cu orice preț, cit necesi
tatea înzestrării tradiției cu o nouă strălucire estetică în cu
prinsul modernității înțelese ca o experiență artistică și umană 
diferențiată și înzestrată cu o valoare în stare să aspire la u- 
niversalitate. O literatură dobîndește o audiență mai largă, 
depășește deci interesul local și, Implicit, fruntariile naționale 
nu în funcție de sincronizarea ei imediată cu modalitățile ex
perimentate în alte părți, ci datorită structurii sale estetice și 
umane profund individuale, capabilă să dezvăluie, în condițiile 
oricăror exigențe critice, o sensibilitate și o intelectualitate 
adevărată. Timbrul unei literaturi în concertul universalității 
11 asigură așadar, stilul ei aparte, matricea stilistică originală, 
irepetabilă, dincolo de posibilele și necesarele interacțiuni și 
fertilizări reciproce între culturi. O întoarcere spre tradiția vie, 
cunoașterea și asimilarea ei dintr-un unghi creator personal, 
neferecat în atitudini teoretice partizane sau de-a dreptul dog
matice, reprezintă o cale modernă pe care s-au așezat întot
deauna doar spiritele cu adevărat novatoare. Progresul în artă 
nu este posibil fără întinerirea și apărarea permanentă a tra
diției.

Fiind un univers deschis, poezia e, înainte de toate, lirism, vi
brație difuză a sensibilității în atingere cu lumea, o incantație 
misterioasă a spiritului ars de setea revelațiilor continue. Re
zerva unor poeți moderni față de sentiment a dus și duce 
exagerat la modernii extravaganți, la o intelectualizare excesivă 
a emoțiilor și, desigur, la o îndepărtare a liricii de sursa ei 
primordială. Adîncimea simbolică a poeziei nu exclude senti
mentul, ci dimpotrivă, iar „originalitatea constă — zicea odată 
G. Călinescu — în gradul de sterilizare [a acestuia] prin teh
nică".

Criteriile de judecată se cuvin să fie, într-o asemenea situa
ție, cit mai elastice, iar aplicarea lor diferențiată, fără idei 
preconcepute, ne aduce în situația să concludem că ierarhi
zarea, plină de atîtea subînțelesuri, potrivit apartenenței Ia 
fondul traditional sau modern, poate deveni inutilă cînd opera 
analizată dovedește autenticitate și adîncime în ordinea trăirii 
afective sau intelectuale și personalitate sub raportul expresiei 
literare.

Prin amestecul original de substanță tradițională și vibrație 
modernă, poezia Iui Horia Zilieru nu s-a bucurat întotdeauna 

de o definire mai apropiată de esența ei adevărată. Cauza nu 
trebuie căutată în obiect, ci — după părerea mea — în faptul 
că tradiția activă și modernitatea nu sint înțelese întotdeauna 
ca un tot indestructibil. Creatorul (fie tradițional sau modern) 
acceptat prea ușor face să planeze asupra .lui o oarecare îndo
ială, acela (modern absolut) contestat fără distincțiuni nu se 
știe dacă va renaște vreodată (la noi avem exemplul suprarea
liștilor dintre cele două războaie mondiale care au declanșat o 
furtună într-un pahar cu apă). O linie de mijloc, nu deliberată 
și căznită, ci izvorîtă din nevoia instinctivă a echilibrului, 
propriu spiritualității autohtone, reprezintă o direcție mult mai 
fertilă.

Hoția Zilieru e un romantic modern, cu atitudini sentimen
tale convertite în gesturi delicate, adesea de o puritate care 
tăinuiește disponibilități mereu proaspete pentru poezie. Crea
ția e concepută ca suferință șt bucurie laolaltă, oficiere or- 
fică a unui ritual cu revelații lăuntrice nebănuite: „Cu mina, 
pe orbite fără somn, / rănit de lucruri, calcă-n el strein / în
credințat că n-ar mai crește ierbi, / la țărmul de cochilii și 
carmin" (Orîeu îndrăgostit). Accentul cade, statornic, pe emoția 
care adună, ca într-o scoică, fondul muzical al sufletului o- 
menesc : „Neamețite fluvii, din adînc / de alte voci, se limpe
zesc și-i sparg / pod de emoții. In podișul larg, / pe-un umăi 
are noapte, pe-altul zi. / / Iar buzele-i ca golfuri mari se 
string, / să dea în muguri muzica din el; / spațiu-n zăpezi, 
inel după inel, / se surpă-n sus, în unde argintii" (Poetul). 
Punctul de plecate este, evident, romantic, iar spiritul ordo
nator al unei asemenea lirici de subtile efecte muzicale și 
plină de metafore strălucitoare este simbolist, fără ca poetul 
să aibă totuși vreo predilecție specială pentru stările sufle
tești vagi sau incoerente, specifice acestei orientări moderne.

Lirismul lui Horia Zilieru e grav și somptuos ca un cerb 
regal; poetul posedă ingenuitatea rară a trubadurului cu accent

aproximații critice
’ c

sincer și distins care-și topește freamătul pasional într-un vers 
cu sunet plin și fraged, de o secretă neliniște în armonia lui 
adesea perfectă. O simțire vie, de suflet frust, dar trecut 
printr-o serioasă și continuă experiență intelectuală, se întoarce, 
pillatian, spre copilărie și universul rural, ca spre un tărîm 
originar de dincolo de vremuri. Ritmul e ușor nostalgic : „Că
tun sfios cu pruni de poezie, / emoția pe ufiți întîrzie / și-n 
urmele din pulbere îmi caut, / copilăria, — pe spărturi de 
flaut" (Cătunul), iar alteori face loc pe nesimțite unei solemni
tăți circumstanțiale ce maschează, de fapt, neliniștea modernă 
a 'unui suflet romantic de o candoare cum astăzi se întîlnește 
mai rar. Esențiale rămîn emoția retrospectivă, vibrația sufle
tească pusă de Horia Zilieru în aceste evocări în care imagi
nile locale nu lipsesc.

Poetul e cutreierat de o obsesie, aproape fantastică, a cri
nilor, adică a purității, a spațiilor cu irizări de lună, odihni
toare ca luciul unui lac eminescian: „lată, crinii s-au des
chis sub lună, / alb regat mărit de-adolescent. / (Ochiul negru 
n-o să treacă-absent, / cînd se sting candorile-n furtună)" 
(Lauda crinilor). O expresie dintre cele mai adevărate a a- 
cestei sensibilități suave, cu gust pentru versul platinat, este 
Elegia (I) în care emoția se risipește și se adună ca o nostal
gică melodie executată în noapte la clavir: „Lunatici crini, în 
candeli muzicale, / amestecă hipnoza lor tîrzie, / cum reve
derea morților învie, / în luminări, în pîlpîiri ovale. / / Și 
dintr-un vas cu heruvim de piatră / ce suferă lăuntrică po
vară, / îmi sorb icoana mea suavă, clară, / în necuvînt, în 
gura idolatră. / / Sub galaxii de fum, în adorare, / ca un dez
gheț, aștept în amăgire / să mă revărs în armonii avare ț de 
psalmi jurați în rugă de clavire". Tot aici poetul exclamă cu 
o directitate care nu-i este obișnuită: „Sînt prințul trist, cu 
chip dintr-o baladă", autodefinindu-se cit se poate de propriu 
și sugestiv.

O față a lirismului său cuprinde elemente tradiționale, fol

clorice, ornamentale și lingvistice stilizate într-o viziune per
sonală („.. .și truverii vin / cu folclor, peste oglinzi de Argeș"), 
învăluită cîteodată într-un aer greu de taină și vechime 
ca în poezia Țara dorului: „Vechime-n piscuri tulbură cetăți / 
și fum albastru-n pravili, în exod; / coloane-n loc închid 
singurătăți / de peșteri largi cu lacrime în rod. / / Curge dez
ghețul de legendă,-adînc, / peste spinări de cremene în 
scări / și în canon, comete-n vase ning ț stamine sacre, în 
scăderi de mări". Cealaltă dimensiune, mult mai întinsă și, 
de fapt, structurală, este a poetului de sentiment, cu o voce 
moale și catifelată în care răzbat inflexiuni muzicale de o 
suavă melancolie.

Expediția în necunoscutul erotic are în Horia Zilieru, cum 
observa altădată Liviu Leonte (v. „lașul literar", nr. 3, 1967), 
un „caracter ritualic", iar gestul liric se convertește întot
deauna într-o melodie cu suavități de camee. Femeia iubită 
nu-i pentru poet, cum s-ar putea crede, un obiect care să-l 
predispună la contemplație și gesturi largi, cavalerești, ci e 
un simbol ai nostalgiei mistuitoare după ceva necunoscut și 
pur, un fel de eminesciană „floare albastră" care-1 tulbură 
și-i proiectează gîndul dincolo de orizont, ale cărui zări a- 
parente de pace îi dau o stare perpetuă în grație și elan crea
tor : „Tu ești astrul nopții ce închide / cerul meu cu galaxii 
candide. // Ochiul tău, în orele fragile, / pune noi sigilii peste 
file. / / In afund, idila repetată: / Ungă căprior, îngenunchiată, / 
tulbură văzduhul ciuta mică-n / abur cald de farmec și de 
frică. 11 Crește foc în preajmă. Teafăr scriu. / Frunze de surîs 
și crengi, pe- focul viu, / peste umeri îmi arunci, complice, / 
blinda mea Euridyce. II Ciclic, anotimpurile toate / Te întorci, 
prin dorul tău, filtrate. / / Sînt acum copac în primăvară : / 
miști un ram, și iese floarea rară. / Gura ta pe floare-n rit 
apasă: / fructu-și crește carnea răcoroasă" (Corolar de dra
goste). Neliniștea erotică întreține un efluviu liric grațios, cu 
prospețimi de ivoriu, uneori cu vagi ecouri de romanță (putem 
cita, in acest sens, poezii ca Dans, Bal alb, Leopoldina, Cu 
sînii frumuseții, Femeie dormind, Doamna în albastru), iar des
părțirea, posibilă sau reală, naște o frămîntare afectivă de o 
intensă vibrație lăuntrică, grea ca lespedea misterioasă a tris
teții eminesciene, precum în poezia Interior.

A spune despre Horia Zilieru, acum cînd se prezintă în fața 
cititorilor cu un volum retrospectiv, Alcor, colecția „Albatros" 
(sînt adăugate și cîteva bucăți noi, parte amintite aici), că este 
un poet autentic e de prisos, dacă nu de o ceremonie ofensatoare. 
Profilul său artistic apare astăzi viguros prin ceea ce are el 
esențial, structurat într-o lirică de fine sugestii plastice și 
muzicale, cu o expresie literară cizelată îndelung și un cult 
al prozodiei așa cum nu găsim la acei poeți care se vor ino
vatori cu orice preț. Astăzi cînd lirismul este privit cu neîn
credere sau chiar izgonit de unii creatori ca ceva nespecific 
vremii noastre, poetul ieșean ne dovedește că romantismul e 
o stare de suflet permanentă pe care adesea ne-o ascundem 
din teamă că nu vom fi considerați moderni. Esențial în artă, 
ca și în viață, este să fii tu însuți (autenticitatea interioară !) 
și Horia Zilieru este : un poet care navighează nonșalant între 
tradiție și modernitate.

Paradoxal, acest echilibru nu înseamnă nici moderație, nici 
conformism creator, ci exagerarea unui trubadur modern care 
nu se refuză sincerității absolute, fiind, astfel spus, fidel 
naturii sate.

Mihai Drăgan



GUSTUL LITERAR
(Urmare din pag. a 7-a)

Mai întîi, este vorba de recu
noașterea unui fenomen o- 
biectiv, de o realitate indiscu
tabilă. Gustul se caracterizea
ză prin extrema varietate a 
judecăților, imprevizibile prin 
însăși natura lor. Insă această 
mobilitate și mutație conti
nuă — admisă și azi de toți 
teoreticienii gustului literar — 
are totdeauna o cauzalitate 
precisă. Să ne amintim, în 
treacăt, că Diderot (Recherches 
philosophiques sur la nature 
du beau, VI) enumera nu mai 
puțin de 12 cauze de diferen
țiere : fiziologice, psihologice, 
intelectuale, sociale, istorice 
etc. Așadar, gustul apare, se 
formează, se manifestă, în in
teriorul unor cadre obiective 
precise. Deci extrema sa liber
tate corespunde, de fapt, unei 
stricte necesități interioare. 
Produs al unei anume consti
tuții morale, asupra căreia lu
crează numeroși factori, reflex 
al unui mediu, culturi și mo- 
ment istoric specific, gustul 
constituie de fapt o rezultan
tă. El are o valoare de expo
nentă, este proiecția subiecti
vă a unei obiectivități latente, 
ascunse. Adevăratul gust lite
rar nu este amorf, ci cristali
zat. Analizat cu atenție, el 
dezvăluie o întreagă armătură 
de achiziții, referințe și condi
ționări precise, deși foarte 
discrete. Pe scurt, gustul este 
produsul unei formații date, 
transpuse într-o expresie indi
viduală.

Criticul literar n-ar trebui să 
aibă complexul „subiectivită
ții" și din alt motiv. Dacă este 
foarte adevărat că în critică 
operăm, în momentul judecă
ții, numai cu categoria gustu
lui individual, această judeca
tă, cum am văzut, presupune 
o întreagă explicație și demon
strație estetică. Mișcarea tipică 
a gustului este justificarea, 
tendința dovedirii gustului, cu 
scopul de a Re face acceptat, 
de a se impune. Chiar dacă nu 
există nici un principiu obiec
tiv al gustului, întrucît, vorbind 
în termeni kantieni „frumos este 
ceea ce place fără concept", 
momentul deciziei este de fie
care dată trăit și conceput ca 

un absolut, analog imperativu
lui categoric din etică. Altfel 
spus, din individuală, judecata 
de gust tinde să se transfor
me în universală, devenind 
chiar universală prin faptul 
că se pronunță în numele u- 
nui subiect estetic universal. 
Omul de gus.t se transformă 
în exponentul sensibilității este
tice universale. El este nu nu
mai un „fragment" al acestei 
sensibilități, ci însăși proiecția 
sa intermitentă, personalizatăi 
Contradicția judecăților litera
re vine de acolo că fiecare 
gust, constituind un absolut, 
este perfect îndreptățit să ne
ge verdictul altui gust, nu mai 
puțin absolut. Gusturile deci 
nu se discută și totuși. . . se 
discută, întrucît o notă a con
ceptului de absolut este și a- 
ceea de a fi independent, su
ficient sieși și deci exclusiv. 
In plus, conținutul subiectului 
universal variază calitativ. 
Gestul ridicării la universal u- 
neori are acoperire, alteori 
nu. Diferența specifică o dă 
coeficientul de finețe al fiecă
rui gust, dublat de educație și 
verificare în timp. Numai oa
menii lipsiți de gust se refu
giază îndărătul lui de gustibus. 
Însăși existența criticii litera
re dovedește, obiectiv, că pro
cesul gustului rămîne mereu 
deschis. Ea își trage substan
ța din chiar pluralitatea, osci
lările și contrarietățile sale 
inevitabile.

Dar cea mai mare aplicație 
și utilitate în critică a reacți- 
unii de gust este alta. Gustul 
este selectiv prin definiție. El 
preferă, alege, judecă, discer
ne, arbitrează, funcție capitală, 
notă dominantă a conceptului. 
In esență — așa cum spune și 
Addison în Spectator-ul său—■ 
gustul „este facultatea spiri
tului prin care discernem fru
musețile unui autor cu plăcere, 
și imperfecțiile sale cu neplă
cere". Și pentru Voltaire gus
tul constituie un „discernă- 
mînt prompt", accepție care se 
păstrează intactă pînă la 
Sainte-Beuve („arta de a dis
cerne și de a alege", Tableau .. 
de la poesie francaise... au 
XVI-e siecle, 1828), întrulotul 
acceptabilă și azi. Mai ales în 
cîmpul criticii literare, unde 

spirit critic, valorificare, sînt 
noțiuni aproape sinonime si in 
orice caz, strict interdependen
te. Am vrea să întîlnim un 
singur critic care să recunoas
că, pe față, că nu are „gust'', 
că face abstracție de existența 
sau non-existența sensibilității 
sale estetice, sau că este vor
ba de o calitate cu totul facul
tativă și neglijabilă. Mai ales 
în ceea ce-1 privește...

Să reamintim, în sfîrșit, și 
faptul că prin teoria gustului 
se deschide, se pune și se re
zolvă în termeni limpezi și de
finitivi, și mult discutata pro
blemă a „creației critice", în 
treacăt fie spus, atit de dile
tant discutată de unii, foarte 
critici cu ideile altora, foarte 
puțin critici cu ei înșiși. încă 
din secolul al XVIII-lea deve
nise destul de curentă obser
vația că pentru a simți, gusta 
și judeca o operă se cere nea
părat să ai ceva din substanța 
acelei opere, „să fii născut cu 
cîteva scîntei din focul care 
animă pe cei ce vrei să-i cu
noști", cum.se exprimă figurat 
Voltaire, în Essai sur ia poesie 
epique. Nu mai încape îndoia
lă. că nu putem admira un gen 
de spirit prea deosebit de ai 
nostru, atenuează ideea Helve- 
tius (De Tesprit, II, ch. VII). 
In orice caz, identitatea, sau 
măcar analogia, afinitatea .>i 
corespondența, gust — geniu, 
rămîne de pe acum unul din 
principiile de bază ale criticii 
literare, căreia Croce îi va da 
în Estetica (XVI) cea mai ca
tegorică formulare : „Activi
tatea care judecă se zice gust: 
activitatea producătoare gemu; 
geniul și gustul sînt deci, sub
stanțial identice.

Această identitate se obser
vă atunci cînd criticul trebuie 
să aibă ceva din genialitatea 
artistului, așa cum artistul tre
buie să fie dotat cu gust; sau 
că „este un gust activ (pro
ducător) și unul pasiv (repro
ducător)".

Dacă aceeași sevă n-ar cir
cula peste tot, artistul n-ar 
putea fi înțeles niciodată. In 
realitate, el vorbește un lim
baj comun, întrucît, într-o oa
recare măsură, toți avem un 
anume „gust" și sîn'cnt, 

mutatis-mutandis, într-un sens 
minim, potențial, „artiști". „Un 
critic bun — spunea și G. Că- 
linescu, într-un interviu cules 
în Colocviile lui Ștefan Bănu- 
lescu și Ilie Purcaru — însea
mnă un om de gust și pînă la 
un punct un artist..." A rupe, 
sau -— și mai grav — a opune 
aceste două noțiuni, înseamnă 
a nu pricepe nimic din me
canismul gustului literar, care 
se pronunță asupra operei, în 
cunoștință de cauză, întrucît o 
poartă în el, o poate reconsti
tui oricînd ipotetic, are viziu
nea sa anticipată,.

Intre aceste limite, sensibi
litatea estetică poate găsi în 
ideea de gust una din defini
țiile sale, nu tocmai moderne 
— recunoaștem — dar nu mai 
puțin trainică și bine verifica
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N. Iorga Ia Vălenii de Munte în 1934

tă. Cîteva motive de scepticism 
nu pot fi totuși ascunse. Foarte 
supărător este mai întîi feno
menul dilatării și al restricției, 
al gustului prea larg, compre
hensiv și tolerant la toate 
inepțiile, sau prea îngust, pro
ducător de opacitate. Există și 
o anume impenetrabilitate a 
gustului, o limitare, o insufi
ciență a sa, congenitală. Sînt 
autori cu care n-ai afinități, îi 
citești, îi cunoști și nu-i 
guști, oricît ai vrea. Oricît de 
riscant și de dificil este a te 
pronunța despre scriitorii de 
altă limbă, în ce ne privește 
n-am dat niciodată, ca să iau 
un exemplu străin, de „gustul" 
lui Jean Giraudoux. Ni se pa
re prea manierat, prea „afec
tat". S-ar putea să greșim, dar 
de ce am trișa ? Supărător 

este și accidentul dogmatic. 
Nu o dată gustul se fixează în 
judecăți categorice, intoleran
te, refractare oricărui dialog. 
Această anchilozare trebuie e- 
vitată. Și mai presus de orice, 
este absolut necesar să admi
tem că orice gust, inclusiv al 
nostru, are mereu nevoie de 
o educație, retușări, control, 
exercițiu, de o întreagă acri
bie, formație și pedagogie.

Suprema dovadă de prost 
gust în critică este aceea a 
pretinde că ai un bun gust in
failibil, indiscutabil, format o 
dată pentru totdeauna, că nu 
mai ai nimic de învățat de la 
nimeni. De unde o suficiență, 
o morgă și o agresivitate pro
fund și iremediabil antipatică, 
specifică spiritelor cu totul 
minore.

ȘT. AUG. DOINAȘ: SEMINȚIA7 LUI LA0K00N
înalta ținută intelectuală a poetului s-a transformat intr-o 

cenzură acționînd ca un factor permanent in cel puțin două 
direcții care, deși nu absolut clare și distincte, sint totuși su
ficient de puternice pentru o eventuală judecată de existențe', 
implicit axiologică, la nivelul consecințelor adinei proiectate 
în operă.

Fără Îndoială că lirica dintotdeauna, dar poate mai mult cea 
modernă, nu se poate constitui decît prin sondarea obsesivă a 
zonelor de ultimă vibrație umană, a celor dinții focare de sen
sibilitate care dinamizează ulterior un complex uriaș de obișnu
ințe, informații, stări provizorii și durabile, umbrele disconti
nui care vizitează continuitatea unei peșteri invulnerabile. In
tre cele două posibilități ontologice ■— lumea sensibilă și cea 
inteligibilă —: poezia acționează ca un Ianus bifrons unifica
tor, paralogism ireductibil la desfășurări de logică formală 
dar, în același timp, conținînd în sine logica superioară a pro
priei sale existențe. Această poziție nesigură între mijloacele de 
cunoaștere nu este nici de invidiat,, nici de disprețuit (deși 
Platon a făcut-c), ci cu totul demnă de a fi trecută sub tăcere 
atîta timp cit poezia se revendică de la o astfel de situație cu 
adevărat lamentabilă. Evident este că un text liric de autenti
că vibrație nu va da nici o informație nouă despre ceea ce 
noi am cunoscut mai Înainte fie prin percepția directă a reali
tății, fie pe calea derivată a raționamentelor dar, cu toate a- 
cestea, el acționează asupra noastră cu puterea unui miracol, 
a unei revelații incredibile și totuși atit de sigură în precaritatea 
condiției sale.

Fenomenul acesta de soc sau de aruncare în prăpastia emo
țională, atit de bllndă, incit însăși căderea echivalează cu un 
ciudat echilibru, își are originea în particularul care tinde să 
se impună cu drepturi de legislație universală, reacție antro
pocentrică, unică, specifică fiecărui artist, conjugîndu-se cu 
același complex, dar numai in fază latentă, al cititorului. Aceas
tă aspirație obscură, existentă în fiecare individ și reprimată 
mereu (și pe drept cuvînt) datorită caracterului său asocial, 
își găsește expresia liberă, fericită, în independența, autonomia 
fiecărui univers artistic nou creat, de o moralitate desăvîrșită 
în imoralitatea sa originară, egocentrică. Așa s-ar justifica to
leranța, chiar entuziasmul cu care sînt tratate public operele 
și rezerva manifestată față de autorii lor în cea mai mare par
te a istoriei literare, căci poetul nu lansează o nouă 
iormulă de cunoaștere a lumii existente, ci chiar o nouă lume 
în care el însuși este stăpîn, demiurg absolut, pe care o cre
ează și o recreează mereu după chipul și asemănarea lui, mo
dificată de percepțiile fiecărei generații. Vitalitatea unei opere 
depinde, așadar, de forța autoregeneratoare pe care o extrage 
cin nucleul sensibil inițial, unic, pe de o parte, și de posibili

tatea acestuia de a antrena o multitudine variabilă din viața 
ideilor generale, pe de altă parte In virtutea acestui fapt, cen
zura pe care o exercită ideile poate avea cel puțin două con
secințe, care ne interesează aici, datorită locului nesigur, in
stabil, pe care-1 ocupă (în mod necesar) poezia în ordinea spi
ritului : sau determină o maximă concentrare a emoției și, ast
fel, aceasta din urmă își intensifică puterea de Radiație prin 
tendința firească de a se elibera, sau aceste idei se transfor
mă într-o veritabilă teroare și atunci uzurpă orice expresie a 
eului particular. In acest caz avem de-a face cu poezia de cu
noaștere, adică ne instruim pe teme diverse de filozofie, mo
rală, mitologie etc. Poezia de această natură nu mai propune 
un nou univers, cu centrii săi vitali în expansiune, ci un co
mentariu despre lumile revolute, adică ideile despre acele lumi.

Ștefan Aug. Doinaș s-a realizat ca poet al iubirii și legen
dei, obstinat în grafii spațiale „ca niște reci schelete de măr
gean". Emoția pură a lumii sale, trăită în forme austere, s-a 
distilat în alambicurile fine ale unei culturi și inteligențe ar

tistice mature, veșnic stînd la pindă, mereu suspectîndu-se de 
retorică și desfrîu imagistic. Ca și în Cartea mareelor sau, mai 
ales, în Omul cu compasul, poetul a rămas un fervent slujitor 
al versului clasic, pentru care imperativul rigorii formale se 
constituie în elementul natural al fondului său emoțional. 
Seminția lui Laokoon este, în ansamblu, o plîngere cu ochii 
uscați după inocența creatoare de himere absolute, un grup 
statuar al unei lumi care și-a pierdut privilegiul vieții eterne 
în schimbul cunoașterii de sine. Această interpretare originală, 
prin care se face o apropiere între destinul liric legendar al 
familiei preotului din Troia (ce moare sugrumat de șerpi) și 
destinul umanității care, în concepție religioasă, prin întîiul 
său reprezentant, Adam, se autodevoră (la ispita șarpelui), 
poate fi o ipoteză valabilă pentru evoluția lirică a lui Ștefan 
Aug. Doinaș. „De două mii de ani — cum e firesc — I e tot 
mai mare soclul: piețe, vetre, / cu dalele lor galbene-I sporesc / 
adăugind asfaltul lîngă pietre. / Bătrînul e la fel: un urlet 
mut / îl ține-n umbra-i deasă ; dintr-o parte / se vede barba 
care i-a crescut / cu firul alb, decolorat de moarte. / Copiii 

sînt mai mulți, și vin mereu. / Ca-n vremurile vechi, cînd fie
care / ființă își avea destinul său / și frumusețea scrisă-n mădu
lare, I ei urcă și-mpietresc : sălbatic grup / în care-nchipuind 
prelungi eșarpe, / plîngînd sub daltă, fiecare trup /e sugru
mat de propriul său șarpe".

Acest imn înălțat cu discreție suferinței nu este întîmplător, 
un comentariu ca atîtea altele la faptul de cultură, căci fatali
tatea implacabilă a vremelniciei lucrărilor omenești, apăsarea 
unui mediu de vinovăție universală, își face manifestă forța 
devastatoare într-un alt poem obsedant, Alibi : „Necontenit, pe 
cîmpuri, în firide, / pe străzi, în codri, în altar, în pat, / și zi 
și noapte, cineva ucide. / A fost de față ? Ochiul înholbat / 
se tulbură și neagă, mina neagă / c-a fost complice. Unde-am fost, 
atunci?/ O pată grea, de singe, trece-ntreagă / pe fruntea tuturor din 
tați, în prunci /. ../ Ce flamură e-nchis. / Ca Dumnezeu, prin 
ubicuitate, / sîntem complici la tot ce-a fost ucis". Identificîn- 
du-se cu miturile înalte ale omenirii, poetul caligrafiază, în 
felul său propriu, de analitică rece, o condamnare la fericire 
veșnică, prin ea însăși deplorabilă, pentru ca ultimele două 
stihuri să înlăture totul cu o brutalitate din care nu lipsește 
si melancolia : „Acestea toate-1 vor lovi, pe drept, / doar dacă 
se va naște-a doua oară" (Sentința).

Poemele de iubire sînt orientate, în acest volum, către ace
eași suferință a pierderii ingenuității inițiale prin autocunoaș- 
terea fatală, prin aluviunile de calcar pe care timpul („devo
rantul Cronos") le-a depus în adîncurile unei sensibilități fra
gile. Nici un efort (sau tocmai efortul) nu va mai sparge aces
te ziduri ale solitudinii în care cei doi îndrăgostiți sînt con
damnați să trăiască : „mai hrănim iluzia cea mare / f-am iubi! 
noi înșine... Boțit / așternutul plînqe-n fiecare / duhul faptei, în
jumătățit" (Cuplu). Poetului nu i-a rămas decît să se retragă în 
ritualul inițierii antice, de nuanță pitagoreică (de fapt, un cor
tegiu de practici Urzii, din epoca helenistică): „îmi place din
tre semeni treptat să mă retrag: / în infinitul mare o arie să 
trag, / să știu un loc de umbră cu trepied și trepte / în care 
șapte tineri în togă să m-aștepte. /..../ căci pentru toată fapta 
e plată și răsplată. / O, fericirea celor inițiați e dată / /. Iar noi 
o vom cunoaște în ceasul fără nume / alăturea de zeii puternici 
în eter, / cînd focul va cuprinde această tristă lume / desă- 
vîrșind tăcerea supremului mister" (Orfică). Ca vechii greci, 
cu o enormă încredere în puterea dominantă a gîndului, se 
detașează de lumea sensibilă, aspirină la ataraxie, la muzica 
de sfere a ideilor perfecte : „Căci numai eu, ca Pan suflînd în 
trestii, / în stare sînt să mă dedic ideii, / și — peste ierburi 
ce foiesc de bestii — / să mă așez alăturea cu zeii / iar timpul 
picurînd ca o cișmea / să spele de noroi sandala mea („Odă 
la o pădure abstractă").

Lauren|iu Ciobanu
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Prima parte a articolului a apărut în Cronica nr. 4 — 

1968. Cerem scuze cititorilor, pentru întîrzierea cu care a 
fost programată partea a doua. Fiind însă vorba de un stu
diu scris în 1920, a fost nevoie de o serie de confruntări 
și verificări, ceea ce a impus amînarea.

Obiectul estetic nu e rea
litatea comună, ci e o reali
tate ideală construită de ar
tist, prin ideile sale. Obiectul 
estetic rezultă deci din im- 
presiuni deșteptate de reali 
tate, legate laolaltă, prin idei 
— în vederea unei armonizări 
a acestor impresiuni cu o a- 
nume formă frumoasă. In mo
dul acesta e lesne de înțe
les că obiectul estetic nu e 
ceva transcendent, dar nici 
ceva pur subiectiv, ci are e- 
lemente reale și elemente idea
le. De aceea cele două: cu
rente ce apar opuse : realis
mul și idealismul estetic nu 
se exclud deoarece vedem că 
exprimarea ideii în intuiția 
estetică e esența obiectului 
estetic. Dacă ne întrebăm a- 
cum : care este izvorul idei
lor exprimat© în intuiție, tre
buie să recunoaștem că tot 
realitatea ne inspiră acele idei. 
Deci obiectul estetic e în 
funcție de subiect, dar are și 
o existență obiectivă — și 
trebuie numai suflet care săi 
înțeleagă și să poată fi primi
tor pentru impresiuni ce i le 
dă realitatea.

Dacă obiectul estetic are și 
momente obiective, atunci pro-

*

VALORILE
ESTETICE ȘI
EINFUHLUNG-ULW
blema valorilor estetice capă
tă o altă. înfățișare, căci în 
cazul acesta se impune gă
sirea unei unități de măsură 
a valorii estetice, găsirea u- 
nei norme estetice obiective.

S-a afirmat că nu poate 
exista o măsură întersubiecli- 
vă de valoare, o măsură co
mună a valorilor estetice, toc
mai pentru motivul că aceste 
valori își au Originea în in
divid și ca atare sînt oare
cum atomizate (vom vedea 
întrucît e justificată sau nu 
această părere). In primul rînd 
trebuie să accentuăm că în 
obiectul estetic am găsit două 
momente constitutive : unul
obiectiv — care poate fi con
siderat ca substrat al valorii 
— realitatea — și altul su
biectiv — impresiunile ordo
nate prin categorii și îmbina
te cu idei. Momentul obiectiv 
pare constant, dar e transfor
mat și schimbat prin factorul 
subiectiv. Acest factor subiec
tiv variază de Ia individ la 
individ — de unde și va. 
rietatea de valori estetice. 
Broder Christiansen a încer
cat să evite greutatea stabi
lirii unei norme estetice ge
nerale pe baza unor conside
rații psihologice, afirmînd că 
„instinctele fundamentale ale 
indivizilor — în care își au 
originea valorile, concordă", 
(p. 34, Phvlosophie der Kunst). 
Desigur că este o justă expli
cație. Este de fapt ceea ce a 
denumit Kant prin conceptul 
de valabilitate generală su
biectivă, considering o va
loare care există pentru su
biectivitatea omenească. Kant 
a făcut supoziția existenței 
unui acord general, unei 
simțiri obiective a plăcerii. Ia 
fel la toți oamenii.

Admițînd aceste consideren
te ne punem întrebarea: da
că e posibilă o valoare-mă- 
sură, o unitate de valoare es
tetică, care este aceea ?

Noi credem că acea unita
te de valoare este Einfiihlung- 
ul. Vom încerca a dovedi a- 
ceasta. E știut din experiență 
că simt frumosul acei oa
meni care au mai multă pu
tere de excitabilitate psihică, 
care au mai multă, mobilitate 
sufletească, care pot să iasă, din 
propria lor stare sufletească 
momentană și să se iradieze 
oarecum asupra altor lucruri. 

Te afli la munte, într-o sea
ră, la marginea unui rîu. Stai 
și admiri cum iese luna de 
după crestele brazilor, ad
miri reflexul luminii blînde 
în undele zgomotoase ale a- 
pei. In acest moment te uiți 
pe tine însuți, pari a fi de
personalizat, iar elementele 
naturii par a dobîndi suflet —■ 
de unde și imaginile și com
parațiile umanizate ce se fac. 
Este deci un transfer psihic, 
căci ceva din sufletul meu 
l-am transpus în natură. Ba 
chiar sînt unele firi, unii oa
meni, care vor să vadă con
cretizată oarecum viața șl 
mișcarea. De pildă sînt oa
meni a căror plăcere este
tică — în admirația unul 
peisaj — e cu mult mai ma
re atunci cînd văd și ani
male sau alți oameni în acel 
peisagiu. Tot așa într-un ta
blou — în loc de pictură, 
noi căutăm expresiuni sutle- 
tești — viața. De ce ne plac 
portretele lui Rembrandt? Pen
tru că ele exprimă „un ma
ximum de viață trăită" — 
cum zice Simmel. Dar în mu
zică, ? Diferitele sunete ■—■ ba
se, înalte, nu exprimă ele 
sentimente — veselie, tris- 

tete ? Oare muzica lui Wag
ner nu este ea fermecătoare 
tocmai pentru că este expre
sia elementelor dramatice ? 
Găsim și simțim frumosul a- 
colo unde găsim viață, acolo 
unde putem transpune sufle
tul nostru.

Această proiectare a sufle
tului nostru în altceva este 
Einfiihlung-ul. (In contra teo
riei Einfiihlung-ului s-au a- 
dus obiecțiuni, ce par, la pri
ma vedere foarte serioase, 
care însă analizate mai dea- 
proape nu rezistă criticii). 
Freienfels Miiller aduce trei 
argumente de căpetenie con
tra Einfiihlung-ului : 1) con
ceptul acesta nu e încă ceva 
unitar, nici fenomenele nu sînt 
destul de exact analizate; 2) 
laptele ce sînt la baza Ein
iiihlung-ului nu sînt specifice 
numai pentru domeniul este
tic, ci sînt și în viața prac
tică, pretutindeni; 3) fenome
nele estetice cuprinse în Ein- 
fiihlung nu coincid cu totali
tatea simțirii estetice, deoa
rece într-un sentiment estetic 
avem întotdeauna o unitate 
între un fenomen intelectual 
și un sentiment.

Aceste obiecțiuni le consi
derăm cu totul greșite pen
tru următoarele motive : 1)
conceptul este destul de uni
tar, dar nu e un concept în 
sensul obișnuit, cu un conți
nut și o sferă determinată,, 
rezultat al unei abstracțiuni, 
al unei operații de triaj, de 
alegere a elementelor esenția
le, ci e un concept, un ter
men pentru denumirea unei 
acțiuni psihice, a cărei natu
ră, într-adevăr, e cam greu 
de analizat. Se știe însă din 
psihologia sentimentelor că 
sentimentele au proprietatea 
iradierii — adică obiectul lor 
poate fi mărit în dimensiuni 
— în felul acesta trebuie 
conceput și Einfiihlung-ul pe 
baza legii transferului afectiv 
psihic. 2) In ceea ce privește 
a doua obiecțiune, trebuie re
cunoscut că Lipps, deși a de
osebit patru feluri de Eln- 
filhlung, nu a specificat to
tuși ce este caracteristic pen
tru domeniul estetic, spre de
osebire de viața practică.

Aceasta însă nu înlătură 
Einfiihlung-ul, ci rămîne uni
tate de valoare estetică. cu un 
adaos, o specificare. In Ein
fiihlung-ul estetic predomină 
momentul contemplativ, zic 
predomină acest moment pa

siv, pentru că nu lipsește nici 
momentul activ, deoarece Ein- 
fiihlung-ul chiar este activitate. 
In conceptul Einfiihlung-ului 
practic predomină un moment 
volitiv, deoarece atunci cînd 
ne transpunem în sufletul se
menilor noștri, se deșteaptă ta 
noi un impuls al voinței, a- 
cela de a reacționa pentru 
binele lor. Acesta e corecti
vul ce trebuie adus teoriei lui 
Lipps pentru a înlătura cea 
de a doua obiecțiune ce i se 
aduce1.

3) Referitor la a treia obiec
țiune — ca într-un sentiment 
estetic avem și un element 
intelectual, pe lîngă cel afec
tiv — putem afirma că aceas
tă întîmpinare nici nu privește 
Einfiihlung-ul deoarece Lipps 
a determinat Einfiihlung-ul es
tetic prin aceea că pune în 
natură, forțele, tendințele, mîn- 
dria, jalea, durerea etc., deci 
ceea ce am în suflet. Dealt- 
minteri am înlăturat încă mai 
de înainte aceste obiecții, a- 
rătînd că, obiectul estetic are< 
și elemente reale și ideale ■—■ 
intelectuale.

Einfiihlung-ul rămîne deci 
unitatea de valoare estetică. 
O obiecțiune foarte interesan
tă, prin natura sa, e aceea a 
lui Miinsterberg, care găsește 
că Einfiihlung-ul nu este în a- 
cord cu fenomenul estetic. 
După Miinsterberg valoarea 
estetică se reduce la o armonie 

de voințe, la armonia dintre 
voința noastră și voința na
turii. Nu e just —- afirmai 
Miinsterberg — că noi ne 
transpunem sufletul nostru în 
fenomenele și lucrurile încon
jurătoare, ci natura prin voin
ța sa vine în contact cu noi. 
Voința naturii se proiectează 
în noi. Raportul dintre voința 
noastră și voința naturii e po
sibil numai prin eliminarea ori
cărui interes practic al nostru. 
Deci, pentru Miinsterberg, Ein
fiihlung-ul nu poate fi o uni
tate de valoare estetică, ci a- 
cea unitate e armonia de vo
ință.

Se vede din această scurtă 
expunere a argumentului Iui 
Miinsterberg, că el căuta să 
introducă un criteriu și o va
loare metafizică, conformă cu 
voluntarismul său mistic; în 
estetică, după, cum am văzut, 
la începutul acestui studiu — 
sîntem pe un teren psihologic. 
Einfiihlung-ul ca unitate de va
loare estetică, pare a da un, 
just criteriu de apreciere a 
valorilor estetice, înlăturînd 
orice scepticism și relativism) 
al valorii estetice. Valoarea 
estetică, există și Einfiihlung-ul 
e formularea criteriului de găn 
sire a ei. Dar ce caractere po
sedă valoarea estetică ?

In primul rînd valoarea es
tetică are în sine un element 
întrucîtva irațional. Kant a a- 
firmat precis acest irațional 
prin negarea conceptualității 
estetice. Valorile estetice nu 
se pot impune pe cale rațio
nală și nici nu au un carac
ter stringent obiectiv ■—■ ci, 
din contra, ele prezintă, un 
grad de interioritate, de su
biectivitate, care însă repre
zintă. ceva general omenesc.

Caracterul cel mai specific 
al valorilor estetice este auto
nomia. Valorile în general pot 
fi heteronome și autonome. 
Sînt heteronome atunci cînd 
ele sînt impuse de cineva stră
in, exterior eului nostru, și 
sînt autonome cînd temeiul lor 
este chiar subiectul. Valorile 
estetice sînt autonome întru
cît norma frumosului se de
duce chiar din subiect, dar e 
o normă aceeași pentru, toți, 
general valabilă. Valoarea es
tetică este considerată, ca o 
valoare absolută, alături de 
adevăr, bine și religie. Astfel 
Mehlis (Lehrbuch der Geschich- 
te der Philosophic) deose
bește patru valori absolute ca
re formează domeniul filozo
fiei : valorile teoretice, mora

le, estetice și religioase. Pen
tru Platon valoarea estetică 
era cuprinsă în valoarea mo
rală^ Platon consideră valoa
rea estetică ca o parte a bi
nelui — o subordonează bi
nelui. Dealtminteri, după Pla
ton, valoarea morală e abso
lută, iar celelalte sînt elemente 
ale ei — chiar valorile teore
tice logice. Dar sînt oare a- 
ceste valori estetice indepen
dente de celelalte grupe de 
valori ? Se pune prin urmare 
o altă problemă: problema ra
portului dintre valorile este
tice și celelalte valori.

Viața estetică este caracte
rizată prin aceea că. are va
loarea în sine însăși. Valorile 
estetice sînt valori proprii, pe 
cînd valorile vieții practice 
sînt valori-mijloace. Arta are 
un scop în sine însuși — to
tuși o valoare estetică poate fi 
și valoare morală și religioasă, 
aceasta depinde de punctul de 
vedere din care privim o ope
ră de artă. Valorile estetice 
pot servi și ca factori etici, 
întrucît contribuie chiar la 
realizarea unor scopuri etice; 
de aici însă nu se poate și nu 
trebuie să se tragă concluzia 
că arta are un scop moral ■— 
nu>, căci arta e un scop îni 
sine. Caracter social au va
lorile estetice prin aceea că 
ele reflectează, realitatea so
cială în starea în care e și cu! 
tendințele sale — așa cum aui 
văzut-o artiștii. In privința ra
portului dintre valorile este
tice și cele etice sînt trei răs
punsuri : 1) arta este amorală 
— deci valorile estetice și 
cele etice sînt într-un raport 
de exclusivitate; 2) valorile
estetice contrazic pe cele mo
rale ; 3) valorile estetice con
firmă pe cele morale. Fără a 
intra în discuția acestei chestii 
speciale, afirm că această a 
treia teorie e cea mai justă, 
deoarece arta poate fi factor 
moral, fără, ca acesta să. fie 
scopul artei și fără ca valo
rile estetice să fie subordo
nate celor etice. Se știe că la 
greci Epicur a considerat chiar 
valorile estetice ca principiu 
de conducere în viață — iar 
Plotin a făcut din valoarea es
tetică un principiu cu adevă
rat metafizic. Dar asupra aces
tora nu vom discuta aici. 
Chestiunea ce ne interesează 
și care vine în imediată și 
directă legătură cu valorile es
tetice și Einfiihlung-ul e pro
blema judecății estetice de va
loare. Am afirmat la începutul 
acestui articol că nu trebuie 
confundată valoarea estetica 
cu judecata de valoare și am 
considerat valoarea ca un 
principiu obiectiv al judecății 
de valoare. Intr-adevăr, pentru 
noi — în discuția problemei 
valorii în general, în filozofie, 
trebuie- să se facă deosebire 
între două procese fundamen
tale și anume : procesul de 
cunoaștere al valorilor și pro
cesul de recunoaștere sau de 
valorificare a lor. Procesul de 
cunoaștere a valorilor e un 
proces teoretic și are ca ex
presie o judecată existențială,, 
iar procesul de recunoaștere, 
de valorificare, e de domeniul 
practicii și are ca expresie o 
judecată de valoare.

Se pune acum în mod firesc 
întrebarea: în, ce constă proce
sul de cunoaștere a1 valorilor 
în estetică, și în ce constă 
procesul de valorificare, de re
cunoaștere, a lor ? In privința 
valorilor estetice procesul de 
cunoaștere a valorilor ia o for
mă cu totul subiectivă, căci 
nu e un proces de cunoaștere 
propriu-zisă, ci e un proces 
intuitiv, e un proces de intu
ire, de trăire a valorii este
tice ; desigur că intuiția con
tribuie la cunoaștere, ea este 
însă în orice caz mai aproape 
de irațional decît de rațional. 
Așa că în estetică avem a fa
ce cu un proces de intuiție a 
valorii estetice și, în al doilea 
rînd, cu un proces de valori
ficare, cu judecăți de valoare, 
care și ele prezintă, ceva spe
cific. (Despre această concep
ție a valorii a se vedea pe 
larg volumul Filosofia valorii, 
care va apărea în curînd). Ce 
este o judecată estetică de va
loare ? E o judecată al cărei 
predicat este conceptul urît, 
frumos, drăguț, plăcut, sublim 
etc. Dup» cum în judecățile 
de cunoaștere teoretică avem 
ca predicat adevărat, fals, si
gur, nesigur — aici avem con
ceptele enumerate mai sus.

Petre Andrei

CARTEA ȘTIINȚIFICĂ

Acad. V. Malinschi:
„STUDII ECONOMICE"

Inițiativa Editurii Academiei Republicii Socialiste România 
de a reuni într-un volum o parte din studiile și comunicările 
elaborate în ultimii ani de acad. V. Malinschi este binevenită, 
știut fiind faptul că, în planurile editoriale, culegeri de acest 
gen, utile și răspunzînd unor cerințe reale ale disputelor teo
retice pe planul științelor economice, sînt încă destul de slab 
reprezentate.

Autorul ne oferă rezultatele unei ample munci de analiză 
pe linia unor importante probleme privitoare la dezvoltarea 
și consolidarea economiei României și o privire de orizont asu
pra tradițiilor progresiste din științele economice. In cadrul 
acestor studii sînt prezentate trei momente principale, și anu
me ; a) formarea pieții naționale, Unirea pricipatelor și for
marea Statului național român modern, b) momentul pregă
titor eliberării țării și c) momentul celui de al iX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. Deși avem de-a face cu stu
dii separate, ele se încadrează într-un ansamblu străbătut de 
un punct de vedere unitar, oferindu-ne o sinteză clară asu
pra domeniului tratat.

Volumul pune în evidență consecvența cu care mințile cele 
mai luminate ale neamului au militat pentru promovarea 
învățămîntului economic, pentru afirmarea unei concepții eco
nomice românești originale.

Pe baza unei bogate informații, se arată în mod justificat 
că știința istoriei economice are în țara noastră tradiții vechi 
și bogate. Printre cei care, cu toate limitele inerente ale 
metodelor de cercetare și interpretare, au adus contribuții 
importante în unul sau mai multe din aceste domenii, sînt 
amintiți ca fiind cei mai reprezentativi : D. P. Marțian, B. P. 
Hasdeu. Gh. Barițiu, A. D. Xenopol, P. S. Aurelian, Ion Io- 
nescu de la Brad, V. A. Ureche, N. Iorga, Radu Rosetti, 
G. D. Creangă, V. Madgearu etc. Prin acești reprezentanți de 
seamă, gîndirea economică românească a receptat, așa cum 
afirmă autorul, ,,doctrine, teze și idei din cultura universală 
în măsura în care condițiile istorice o cereau, dar ea și-a 
păstrat originalitatea tocmai pentru motivul că preocuparea 
ei de căpetenie era realitatea națională". Sub acest aspect, 
autorul evidențiază meritele lui I. Ghica, personalitate de 
incontestabil prestigiu în gîndirea economică, în cultură și 
în viața noastră politică din secolul al XIX-lea. Relevăm con
tribuția autorului în ce privește definirea clară a sistemului 
de gîndire, privind fenomenele economice, al lui I. Ghica. 
Astfel, acesta ne este prezentat ca un economist puternic an
corat în realitățile economice ale țării și care, din această 
cauză, nu a prezentat idei și noțiuni cu caracter general sau 
abstract, ci a studiat realitatea, susținîndu-și soluțiile propuse 
printr-o bogată documentație faptică și o solidă argumetație 
științifică. Autorul demonstrează că I. Ghica nu era un 
„agrarianist desăvîrșit" și că încadrarea sa printre reprezen
tanții tezei „România țară eminamente agricolă* era arbitrară. 
Determinarea de către autor a adevăratei poziții teoretice și 
a atitudinii pentru oare a militat I. Ghica, a fost posibilă 
numai printr-o analiză în spirit istoric, j,în raport cu eta
pele dezvoltării economice a României".

In ce privește situația concretă a economiei românești din 
perioada dinaintea celui de-al doilea război mondial, acad. 
V. Malinschi ajunge la o concluzie personală și anume că, 
deși pe corpul unei industrii unilateral dezvoltate au fost 
grefate forme organizatorice avansate ale capitalismului, cum 
sînt monopolurile, ele totuși nu egalau puterea de dominație 
a marilor monopoluri din țările capitaliste, datorită cărui fapt 
țara noastră nu întrunea în ansamblu trăsăturile economice 
necesare pentru a fi calificată ca o țară imperialistă.

Volumul cuprinde, de asemenea, o analiză temeinică a 
economiei țării noastre, pe drumul înfloririi ei multilaterale, 
și un prim bilanț al cincinalului, 1966—1970. Studiile acestea 
lărgesc aria investigațiilor unor procese economice, oferind spe
cialiștilor un exemplu edificator asupra felului cum trebuiesc 
tratate problemele de istoria economiei naționale. In acest sens 
se remarcă, în mod deosebit, capitolul referitor la dezvolta
rea intensivă și multilaterală ia agriculturii. De altfel, fiecare 
capitol constituie o expunere sistematică și sobră, fundamen
tată pe o largă informație documentară asupra problemelor 
principale care au fost tratate în studiile cuprinse în această 
lucrare.

Cartea pune în lumină posibilitățile pe care economiștii 
epocii noastre le au la îndemînă pentru a ridica pe trepte^ su
perioare gîndirea economică științifică originală, întemeiată pe 
concepția marxistă și pe rezolvarea creatoare de către Parti
dul Comunist Român a problemelor construcției economice.

Originalitatea, nivelul științific înalt, tratarea problemelor 
pe baza unei strînse legături a teoriei cu practica economică 
reprezintă tot atîtea calități ale unei cărți care se recomandă, 
în mod convingător, unei largi categorii de cititori.

D. Rusu și N. Davideanu

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Istoricul Ilie Minea fotografiat Ia Golia în vara anului 
1930 între proi. Alex. Băleanu și Gh. Ungureanu.

(Colecția prof. N. Grigoraș)
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A
fluxul cercetărilor de psihologie concretă din ul
timii ani — unele din ele relevînd vechi maniere 
de lucru, azi depășite de nivelul contemporan — 
se cerea oarecum ordonat. Era necesară o dezba
tere care să discearnă orientările viabile, să es
timeze practicile cele mai eficiente, să pună în 

lumină cercetările valoroase. Era necesar să se tragă o 
linie după o primă etapă de căutări și să se fixeze noi pers
pective, în scopul alinierii acestei importante ramuri a 
științei efortului de apropiere de practică, de producție. 
Este ceea ce și-a propus conducerea Asociației psihologi
lor din țara noastră prin adunarea generală a membrilor 
săi care a avut loc la sediul Institutului de Psihologie al 
Academiei. Avînd ca punct de plecare referatele unor 
cercetători de prestigiu, cunoscuți pentru eforturile lor 
din ultimii ani în domeniul investigațiilor experimentale, 
discuțiile au evidențiat, apoi, succesele și limitele ultimelor 
două decenii de activitate.

„In nici un alt domeniu al cunoașterii nu întîlnim con
tinua modificare, transformare a obiectului de studiu cu 
care luptă investigația psihologică... Viața psihică nu este 
niciodată egală cu ea însăși", stabilește Valeriu Ceaușu 
chiar de la începutul referatului său de ansamblu, intitu
lat „Opinii cu privire la conținutul, condițiile și limitele 
psihodiagnosticului", referat care a suscitat vii discuții. 
Ca . în orice cunoaștere, psihodiagnosticul tinde spre o 
reflectare cît mai adecvată a obiectului; greutatea este că 
în relația subiect-obiect în psihologie subiectul tinde să 
devină propriul său obiect. Acesta — obiectul, la rîndul 
său, nu poate fi abordat în afara ansamblului de mediu 
în care evoluează. ,,Pe de altă parte, pecetea ansamblului 
se face resimțită în fiecare funcție particulară, iar pe de 
altă parte, multiplele funcții specializate concură la uni
tatea ansamblului"... Aceste complexe interferențe sol- 
dîndu-se, însă, cu declanșarea sau oprirea unei acțiuni u- 
nivoce. Așadar, complexitatea și mobilitatea faptului psihic
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nu pot fi vreodată contestate. In aceste condiții este po
sibilă psihodiagnoza ? Și dacă da, prin ce mijloace ?

In înțelesul ei primar de „cunoaștere prin" sau „cunoaș
tere mediată", diagnoza psihică prin metoda testelor a cu
noscut o aplicare în masă între cele două războaie, iar 
„impresionant de laborioasa interpretare matematică a re
zultatelor acestora părea să izvorască dintr-o deplină 
siguranță asupra posibilităților de cunoaștere a realității 
psihice". Abia azi putem aprecia netemeinicia acestor cer
titudini, cu toate că — credem noi -— sînt mulți care au 
preluat metodologia în condiții neschimbate. Cînd comple
xitatea fenomenelor nu este Înțeleasă, de mult efect este 
să impresionezi prin exactitatea cifrelor. Precizia — spunea 
acum un sfert de veac profesorul Vasile Pavelcu — nu 
reflectă totdeauna nici esența, nici exactitatea rezultatelor. 
Timpul a confirmat aceasta.

Așa cum era aplicat și interpretat în vechea psihoteh- 
nică, testul „conducea fatal la cunoașterea fragmentară, 
redusă la elementele statice ale unei entități eminamente 
dinamice", afirmă autorul referatului susmenționat. înlă
turarea totală a testelor ca metodă de lucru într-o anumită 
perioadă, la noi, s-a produs datorită faptului că testele 
puneau în condiții egale subiecți provenind din medii so
ciale diferite. Trebuie să recunoaștem, însă, că testul a 
reprezentat la vremea lui o încercare de abordare a unui 
domeniu care prin excelență se refuză măsurat.

In ultimii ani, testele s-au perfecționat. Testele analitice 
care măsurau aspecte izolate ale psihicului au fost treptat 
înlocuite cu cele sintetice, — așa zise „probe de lucru" 
sau „probe de comportament" — care pot surprinde proce
sele psihice în dinamica și interacțiunea lor, capacitatea de 
învățare, adaptare și decizie. Pe această bază au fost ela
borate metode de investigare a unor funcții psihice superi
oare -— interese și motivație, caracter și personalitate. A- 
ceste metode s-au stabilit pe baza analizelor amănunțite 
a profesiunilor. „In profesiunile din domeniul transportu
rilor, afirmă Mircea Bolos, un alt referent, există profesiogra- 
me pentru toate funcțiile care concură la siguranța circulației. 
Mecanismul emiterii diagnosticului ia în considerație analiza 
și sinteza faptelor cercetate precum și comparația cu mo
delul, el conținînd: gradul de dezvoltare a aptitudinilor 
generale pentru profesiunea respectivă, deficiențele psihice 
referitoare la situații concrete, posibilitățile de învățare și 
progres precum și compensare ale subiectului. Avizul pro- 
priu-zis, după un exemplu psihologic de laborator, nu poate 
să nu cuprindă și o prognoză asupra evoluției ulterioare 
a subiectului. In psihologia modernă, diagnoza este prima 
etapă. Acțiunea ulterioară de formare și instruire a omului, 
de analiză complexă a mediului de muncă prin cercetări 
ergonomice și de psihologie socială, sînt sarcini tot atît 
de însemnate ale psihologului.

In unele profesiuni noi, în condițiile distribuției muncii, 
cînd’ accentul nu se mai pune cu preponderență pe apti
tudini ci pe trăsături de caracter, pe profil de personalități, 
de o deosebită actualitate sînt metodele pentru diagnoza 
trăsăturilor de caracter. Enumerînd unele din aceste metode 
—- observația, analiza, analiza produselor activității, con
vorbirea clinică, proba de lucru, A. Cosmovici, lector la 
Universitatea din Iași, le aduce acestora obiecția după care 
„constatările lor presupun aprecierea făcută de examinator 
și deci nu pot fi suficient de obiective". Pentru a se dimi
nua subiectivitatea acestor aprecieri, autorul acestui din 
urmă referat recomandă metoda chestionarelor și îndeosebi 
a testelor proiective. Aceste probe nu permit concluzii asu
pra aspectului dinamic al persoanei, rezultat din modifi
cările de percepție, imaginație și raționament. Intervențiile 
unor cercetători de prestigiu, cu vechi state de serviciu 
în psihologia aplicată, ca C. Bontilă, Florica Bagdazar, prof. 
Al. Roșea au subliniat limitele metodei testelor, precum 
și limitele criticilor aduse acestei metode, recomandînd 
folosirea lor cu prudență și de către cadre competente.

Adrian Neculau

note 130 de ani de la nașterea lui Hasdeu
7 3

In articolul „Un text al
banez mai vecni decit for
mula de botez din 1462" 
publicat în „Magazin isto
ric" nr. 8 din nov. 1967 
pg. 82—84 și reluat în 
„Contemporanul" nr. 47 
(1102) din 25 nov. 1967, D. 
Todericiu prezintă un nou 
text albanez, mai vechi 
decît dicționarul lui Harff 
(1496—1499) și chiar decît 
formula de botez (1462) re
dactată de arhiepiscopul 
de Durres, Pal Eng jelii, 
descoperită și publicată în 
1915 de Nicolae Iorga.

Textul albanez se com
pune din 2 incluziuni pe 
pagina 153 (rîndurile 11, 
12, 18—23) a variantei păs
trate la Chantilly a lucră
rii medievale de inginerie 
militară, amănunțit stu
diată în ultimul timp, 
„Belllfortis" scrisă de in
ginerul artificier, piroteh
nician și artilerist Konrad 
Kyesser (1366—1405), specia
list consultat și prețuit de 
contemporanii săi.

După analiza a zeci de 
variante, posibile datorită 
transcripției' aproximative, 
ing. D. Todericiu și prof. 
D. Polena se opresc la 
următoarea traducere :

* O stea a căzut într-un 
loc dintr-o pădurice, deo- 
sebește-o ;

* Deosebește steaua (de 
celelalte) ; sînt ale noa
stre (11—12)

* Vezi unde a căzut tu
netul (răsunetul, vocea) 
cel mare alături ?

* Tunetul aceia (Dar) el 
nu a lovit (nu a căzut lo
vind), nu a lovit, el care 
face ;

* Ca să nu-ți lași ure
chea să creadă, că a că
zut Luna pe atunci,

* încearcă să scoți mîna 
și să apuci pe aceea care 
azvirle jetul departe ;

* Cere (invocă) lumină, 
dacă luna a căzut și nu 
mai e acum (18—23).

In articolele citate se 
afirmă că incluziunile re
prezintă „un moment din 
ritul de inițiere a tînăru- 
lui viitor bărbat și în care 
se reîntîlnesc vestigii ale 
vechiului cult falie, prac
ticat în antichitate de po
poarele din nord-estul eu
ropean, de vechii greci și 
macedoneni" și se moti
vează această afirmație 
prin faptul că „în contex
tul latin se vorbește des
pre cele 12 semne lumi
noase ale cerului și despre 
„ethem" — vorbă care tre
buie rostită în tăcere (in 
gînd n.n.). pentru a „lega" 
și care vine de la verbul 
intranzitiv albanez „ethet", 
desemnînd starea specială 
a celui care invocă".

D. Todericiu combate 
aprecierea ca „adaus străin" 
a textului albanez înclus 
în contextul latin și mo
tivează intioducerea lui 
de către transcriptorul de 
la Chantilly prin intenția 
acestuia de „a exprima în 
context și în continuare, 
lucruri „prea tari" pentru 
urechile cititorului latin și 
rezervate cunoștinței „ini- 
țiaților".

Deși autorii iau un ton 
categoric — „reiese limpe
de" — cînd afirmă că „în
serarea reprezintă o invo
cație legată de solemnita
tea inițierii tânărului a- 
juns la vîrsta bărbăției, 
plină de influențe de or
din astrologie și ale stră
vechilor credințe falice 
prezente în mitologia grea
că" am sugera ca plauzi
bilă o cu totul altă inter
pretare a textului.

Consider că este posibil 
ca incluziunea albaneză m 
textul latin să fi fost in
trodusă nu datorită im
portanței vestigiilor cultu
lui falie la albanezi ci 
datorită legăturii sale cu 
dispozitive zburătoare lu
minoase (focuri de artifi
cii) propulsate eventual 

prin reacție în chiar tim
pul zborului (rachete) și 
nu obligator prin o explo
zie inițială ; dispozitive 
foarte utile în luptă.

— E mai probabil ca în
tr-o lucrare de inginerie 
militară să fie incluse tex
te referitoare la inițierea 
și pregătirea tinerilor lup
tători în mînuirea unor 
mijloace de luptă sau pa
ramilitare decît texte pri
vind ritul falie, fără legă
tură cu scopul lucrării.

— Este greu de explicat 
marea importanță acordată 
acestor vestigii ale cultu
lui falie, (cult specific u- 
nor orînduiri mai puțin 
evoluate) de către război
nicii medievali albanezi în 
slujba regelui Franței, re- 
numiți pentru calitățile și 
cunoștințele lor militare și 
prin care probabil trans
criptorul lui Bellifortis a 
ajuns la textul albanez.

Se poate ca utilizarea 
pentru înserat a unei limbi 
diferite de a contextului 
să fie motivată prin ne
cesitatea păstrării secretu
lui datorită însemnătății 
subiectului tratat si mai 
puțin de sensibilitatea u- 
rechilor cititorului latin 
neinițiat.

RADU CHIȘLEAG

note

DECALOGUL
LUI B. P. HASDEU

în personalitatea lui Hasdeu, 
atît de deschisă realizării 
multilaterale, istoricul și filolo
gul și-au disputat în perma
nență supremația. N. Iorga se 
întreba la o ocazie comemo
rativă, evocîndu-l, care din a- 
ceste laturi precumpănește și 
înclina către filolog. Revendi
cat deopotrivă și de istoria li
terară, ca eseist, poet, proza
tor și dramaturg, de metafizi
că, de știința dreptului și de 
economia politică, Hasdeu s-a 
considerat înainte de toate is
toric. Căci istoria, în concep
ția sa, este o știință vastă, de 
extremă complexitate, în care 
filologia și o mulțime de dis
cipline concură spre a crea— 
îndreptată spre viitor — imagi
nea' vie a trecutului. „Istoricul, 
scria Hasdeu, este un uvrier 
și un art Ut totodată*1. In pri
ma ipostază el adună și or
donează știrile, în a doua „el 
dă brutei materii acea sublimă 
expresiune care face că sta- 
tuele lui Canova sau curțile 
Alhambrei nu sînt de piatră, 
că Madona lui Rafael nu este 
o pînză sau o seîndură îmbui
bată de niște sucuri vegeta
le". Numărul istoricilor, dată 
fiind dificultatea de a întruni 
în același timp exigențele for
mei și ale conținutului, este — 
opinia Hașdeu — foarte mic. 
„Unii grămădesc fără a crea, 
cei mai mulți crează fără a fi 
avut răbdarea de a grămădi". 
Cronica lui Șincai i se părea, 
privită cu ochi critic, „un haos 
de petice, bune și rele, pre
țioase și netrebnice". Ceea 
ce-i reproșa Hașdeu, implicit, 
cu toată venerația pentru 
sensul militant al acestei o- 
pere și cu toată compasiunea 
față de destinul dramatic al 
omului, silit la o pribegie fără 
capăt, era lipsa unui sistem, 
a unei articulații care să dea 
construcției, dincolo de infor
mația colportată din diverse 
izvoare, durabilitate și frumu
sețe. Apreciere drastică desi
gur, dar ea pornea dintr-o con
cepție înaltă despre menirea 
și sarcinile istoricului.

încă nu ieșise din adoles
cență cînd aducea, în 1856, o 
veritabilă critică la adresa is
toriografiei naționale și formu
la un plan de cercetare siste
matică, în care avea de par
curs drumul de la strîngerea 
și editarea izvoarelor la elabo
rarea propriu-zisă a istoriei, de 
la examenul analitic, monogra
fic, la construcția sintetică. 
„Pînă cînd nu vom avea în 
literatură istorică un număr su
ficient de monografii, este a- 
proape imposibil de a trece la 
alcătuirea unei istorii critice 
sistematice, care să corespun
dă cerințelor științei moderne, 
adică la o istorie a pă- 
mîntului și a maselor popu
lare, dar nu a tronului și a 
cîrmuitorilor". Reproșul major 
aruncat lucrărilor de pînă a- 
tunci privea carența metodolo
gică și de spirit critic : „cele 
cîteva încercări de istorie a 
daco-romanilor reprezintă sau 
investigații critice fără sistemă, 
sau lucrări de sinteză lipsită 
însă de critică". Tratarea uni
laterală, insuficienta cerceta
re a izvoarelor sau interpreta
rea lor greșită, lipsa de dis- 
cernămînt și de sistematizare, 
prezumțiile hazardate, erau — 
în aprecierea tînărului istoric— 
slăbiciunile capitale ale con
fraților săi din principate. 
„Numai Bălcescu, va adăuga 
Hașdeu mai tîrziu, în prefața 
monografiei Ion Vodă cel 
Cumplit (1865), numai neuita
tul Bălcescu fu un adevărat is
toric, un adevărat uvrier și ar
tist al nostru; dar vai! moartea 
îl seceră tocmai cînd crisali
da deveni flutur". A existat 

așadar și în ucenicia lui is- 
toriografică o Arcadia, amin
tită cu mîndrie și cu emoție: 
„noi am auzit pe Bălcescu". 
Stima lui Hașdeu, profesiona
lă, se. îndrepta în același timp 
și către Kogălniceanu, „cel 
mai priceput dintre cercetăto
rii daco-români". li citise is
toria din 1837, „Arhiva româ
nească", Letopisețele și se 
pătrunsese de ideea caracte
rului prognostic și popular al 
istoriei. „Pînă la un nivel, a- 
precia Hașdeu în 1872, cînd 
Letopisețele apăreau într-o 
nouă ediție, Kogălniceanu în 
literatura istorică și Alecsandri 
în literatura poporană joacă 
rolul lui Columb în domeniul 
geografiei". Sarcinai celorlalți 
istorici, implicită, era să orga
nizeze noul continent și să-l 
fructifice. Tot ce a întreprins 
Hașdeu în acest domeniu 
poartă stigmatele pasiunii și 
ale enormei sale erudiții. Bi
bliotecar la lași, unde lăsa în 
chip de donație cele cinci mii 
de volume cu care venise, pro
fesor și arhivist, redactor la 
reviste și academician, toate 
ostenelile sale vizau marea 
construcție pentru care aduna 
documente de la o vîrstă incre
dibil de timpurie. „Mi-am înțe
les misiunea pe o scară colo
sală, mărturisește istoricul. 
Cine știe dacă Meșterul Ma- 
nole nu va cădea de pe sche
lă !“. A condus reviste de spe
cialitate, a editat documente, 
a investigat arhive, a elaborat 
lucrări de o erudiție uimitoare, 
primite excelent de critica eu
ropeană, care consemna lau
dativ cercetările savantului 
(„der tiichtiger Historiker und 
Philolog"). Archiva istorică a 
României (1864—1868), Colum
na lui Traian (1870-1883), mo
nografia Ion Vodă cel Cumplit 
și cele două volume (ultimul de
dicat lui Herbert Spencer) de 
Istoria critică a românilor 
(1873—1875) concretizează re
zultatele cele mai notorii ale 
muncii sale de istoric.

In prefața Istoriei critice 
Hașdeu a înmănunchiat, mai 
mult decît în altă parte, prin
cipiile metodologice ale cerce
tării. Interesante în întregul 
lor, aceste, „cîteva criterii 
care ne-au condus" constituie 
— nu fără substrat polemic — 
un veritabil decalog al tagmei. 
Intre normele schițate de Haș
deu, una prescria istoricului 
slujirea neabătută a adevăru
lui.

„Nu este iertat a sacrifica 
eterna veritate trecătorului 
interes, fie acesta de orice na
tură, căci falsificîndu-se o sin
gură verigă, nu vom putea în
țelege totalitatea catenei". Alta 
privea înțelesul militant al dis
ciplinei : „Cineva se naște 
transilvănean, moldovean etc., 
dar istoricul poate fi numai 
român prin simțămînt și tre
buie să fie numai om prin 
rațiune; provincialismul și fa
natismul ucid știința". Orice 
aserțiune se cerea întemeiată 
„numai pe date sincronice e- 
venimentelor", pentru dovedi
rea adevărului nu ajunge un 
singur izvor, dacă acesta, nu e 
susținut de „o serie de consi- 
derațiuni". O mărturie poste
rioare evenimentului relatat ca
pătă valoare de sursă numai 
„dacă se poate demonstra 
cum că autorul fusese foarte 
aproape de loc și de timp, sau 
cel puțin va fi avut la înde- 
mînă niște adevărate sorginți 
în virtutea cărora se rostește". 
Contesta orice autoritate în is
torie, în afară de aceea a iz
voarelor și orice pretinsă infai
libilitate. Totul trebuie supus 
examenului critic al istoricului,

informațiile coroborate, dubiile 
risipite. Izvorul se cerea util’- 
zat „în text și context", cunos 
cîndu-se într-un mod filologic 
limba originalului „iar ceea ce-i 
comun întregii naturi umane", 
formînd o nestrămutată lege 
universală, urmează a se apli
ca în toate cazurile concrete, 
suplinind chiar lipsa izvoare
lor. încheind în fine seria 
criteriilor sale, Hașdeu sublinia 
necesitatea cooperării interdis- 
ciplinare, pentru o mai depli
nă cunoaștere a fenomenelor. 
Istoria, servită în chip necesar 
și de alte discipline, î se pă
rea, „cea mai grea din toate 
științele". Tocr.ai de aceea 
țineat teoretizînd experiența sc 
în materie, să înfățișeze cele 
zece porunci ale istoricului, cu 
speranța că ele vor pătrunde 
în spiritul confraților. Dar Haș
deu însuși, care își gîndise o- 
pera ca o replică la lipsa de 
discernămînt critic a vechii is
toriografii, va avea de întîmpinat, 
în numele unui program ce nu 
diferea decît în termeni, învi
nuirea că rătăcește prea a- 
desea „pe verzile plaiuri înflo
rate ale genialității romantice". 
El a fost cu toate acestea, în 
ciuda enciclopedismului și a 
aparentei sale risipiri, un spi
rit riguros de care istoriogra
fia română a profitat sensibil. 
Hașdeu a înțeles un lucru care 
avea să se impună numai cu 
vremea, că istoricul adevărat 
e un cumulard al mai multor 
discipline, ostenind la conflu
ența lor, pentru a fixa contu
rurile adevărului. A înțeles că 
istoricul nu este un simplu 
meșteșugar, colecționar de do
cumente, ci posesorul unei fi
lozofii care îi îndrumă cerce
tările. Contesta „că poate fi 
cineva istoric în lipsă de ori
ce studiu preparatoriu în ști
ințele biologice și sociologice". 
Istoria trebuie să cuprindă — 
o spunea în prefața Archivei 
istorice a României, spre a 
corecta „poveștile" și „a astu
pa" lacunele istoriei — toate 
aspectele vieții unui popor: 
politic, social, juridic, adminis
trativ, militar, comercial, tipo
grafic, cronologic, lingvistic, 
biografic, heraldic, etnografic, 
literar, artistic. Fără să ierarhi
zeze factorii care determină 
viața unui popor, istoricul nu 
ignora pe niciunul. Prin defi
nirea complexă a istoriei, prin 
normele metodologice stabilite 
și prin cercetările efectuate 
timp de jumătate de secol, 
Hașdeu a contribuit la progre
sul istoriografiei naționale, cîș- 
tigîndu-și mari merite mai cu 
seamă în domeniul publicării 
izvoa relor.

Al. Zub
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gîndu-se' la serioase rezultate concretizate în tomuri, în diver
se comunicări la manifestări ale unor foruri de specialitate pe 
plan național și internațional, dar știința politică este astăzi 
disciplină universitară în numeroase institute de învățămînt 
superior. După o statistică făcută din inițiativa UNESCO în 
1955 asupra științei politice în lume s-a constatat că cea 
mai largă răspîndire o cunoaște știința politică în unele 
țări ca : S.U.A., Suedia, Anglia, Franța, R.F. a Germaniei, 
Italia etc.

Piața mondială este pur și simplu invadată în ultimii 
ani cu lucrări de știință politică, de istoria doctrinelor poli
tice, de tratate, buletine, anuare, reviste de specialitate. în
deosebi în ultima vreme s-au intensificat preocupările pentru 
știința politică și în unele țări socialiste, cum sînt : Polonia, 
U.R.S.S., Iugoslavia, Cehoslovacia.

România se înscrie printre țările socialiste care fac e- 
forturi de a repune în drepturile ei știința politică, Nu este 
lipsit de importanță a arăta că numeroase discipline poli
tice : economia politică, filozofia, bazele științei politice, 
dreptul, istoria etc. sînt introduse în toate institutele de în
vățămînt superior, o parte fiind prezente și în programa 
învățămîntului liceal. în același sens, noi sîntem printre 
puținele țări din lume care au academii de științe social- 
politice.

Pe plan mondial remarcăm existența unor forme orga
nizate ale științei politice. Bunăoară, încă din 1949 a fost 
creată Asociația Internațională de Știință Politică (A.I.S.P.) 
la care s-au afiliat peste 30 de organizații naționale. Desfă- 
șurîndu-și activitatea prin simpozioane, mese rotunde, con
grese mondiale, editînd, singură sau în colaborare cu unele 
organizații naționale de știintă politică, diferite lucrări, a- 
nuare, buletine, reviste, AISP aduce o rodnică contribuție !□ 
înviorarea activității pe terenul științei politice, la dezvoltarea 
unui larg schimb de experiență și de opinii.

Din multele aspecte controversate pe terenul politologiei 
mă voi opri doar asupra uneia și anume asupra obiectului ști
inței politice. De acord cu toți aceia care socot că știința poli
tică are un obiect, o metodologie și un sistem categorial pro
priu aș îndrăzni să afirm că obiectul științei politice il consti
tuie studiul constituirii și exercitării puterii politice, a formelor 
de guvernămint, a partidelor politice și claselor sociale, a luptei 
de clasă, a activității organizațiilor obștești, a formării opiniei 
publice politice, precum și a conștiinței politice. Deși politolo
gul studiază și unele aspecte care intră în sarcina istoricului, 
juristului, economistului, unghiul său de vedere și scopul urmărit, 
diferă. EI nu urmărește procesul de formare a statului în toate 
meandrele lui, în toate amănuntele, lasă la o parte aspectele 
de ordinul accidentului, nu cronologia îl interesează, ci proble-

TIINȚA A POLITICII?
mele ideologice, politica existentă într-un stat sau altul etc. 
Pentru aceasta, pentru investigările și generalizările politolo
gice, s-a format și este în curs de consolidare o metodologie 
specifică, există institute anume specializate care efectuează an
chete, sondaje, interviuri de ordin politologic. Știința politică 
și-a constituit un anumit „fond" de categorii, de termeni spe
cifici cu care operează. Și, așa cum se precizează în multe lu
crări de politologie, dacă pînă în prezent aceste aspecte ce 
țin de metodă și sistemul de categorii au fost mai neglijate 
făcînd loc scepticismului unora — sarcina politologilor este nu 
aceea de a se întreba dacă are vreun rost să se delimiteze a- 
cestea de cele ale altor ramuri (cum ar fi sociologia), ci de a 
depune eforturi pentru consolidarea acestora, de dezvoltare, de

puncte de vedere

cristalizare a metodologiei specifice, a unor principii și norme 
specifice, de lărgire a bagajului de termeni, de extindere a me
todelor moderne de investigare.

Numai efortul conjugat al politologilor pentru delimitarea 
obiectului, metodologiei și sistemului axiomatic al științei poli
tice — condiție sine qua non a constituirii și ființării oricărei 
științe cu un statut propriu — va asigura afirmarea științei poli
tice în sistemul științelor sociale.

Fără a avea pretenția unor generalizări ultime, putem con
chide că. în lucrările unor gînditori politici contemporani se des
prind unele concluzii mai generale pe care le-aș sintetiza ast
fel: strădania unor reprezentanți de seamă ai doctrinelor poli
tice de a preciza obiectul specific al științei politice, de a de
fini într-un fel sau altul filozofia sau știința politică; eforturile 
de a stabili locul și rolul acesteia în tabloul larg al științelor 
sociale în prezent și în viitor; intenția meritorie de clarificare a 
terminologiei specifice și, în sfîrșit, depășirea unor scheme uni
laterale, reducționiste. Rețin atenția însă, dacă ne referim la 
unele lucrări ale gînditoriior burghezi, și alte aspecte pe care 
le socotim tributare idealismului, metafizicii și, bineînțeles, po
ziției de clasă. Avem în vedere îndeosebi eludarea sau negli
jarea determinismului social, nesublinierea legăturii de deter
minare, în ultimă instanță, a reflectării de ordin politic de că
tre factorii de natură economică, socială ; formularea unor 

criterii unilaterale, cu privire la trăsăturile de unire sau de
osebire dintre știința politică și științele sociale particulare ; 
reducerea sferei științei politice la unul din aspectele ei — de 
pildă, la studierea instituției de stat — confundîndu-se, după 
părerea noastră, știința politică cu dreptul constituțional ; pos
tarea pe poziția unui apolitism în politică, care se ascunde, 
credem, și în textele după care doctrinarul politic formulează 
teze, concluzii, privitoare numai la ceea ce s-a petrecut sub 
acest aspect in societate și nu formulează judecăți de valoare 
privitoare la aceea ce a fost, sau ar fi necesar să se întîm- 
ple, cum anume ar trebui să fie organizat sistemul de con
ducere, de guvernare, de organizare a partidelor politice, sis
temul electoral etc.

Uneori hiatusul între judecățile de existență constatative 
și cele de valoare este chipurile „îndrituit" de interesul știin
ței politice ca atare. într-o asemenea accepțiune științele so
ciale și deci și politologia, ar fi științe în măsura în care ele 
ar căuta, ca și științele naturii, să descrie doar și să explice 
fenomenele reale prin folosirea tehnicilor, observațiilor, fără 
a face aprecieri, fără judecăți de valoare.

Mi se pare demn de remarcat că, în sociologia româ
nească, unii reprezentanți de seamă cum sînt Dimitrie Guști, 
Petre Andrei, M. Ralea și alții, au privit mai larg rolul doctri
nelor politice, al politicii în general, nereducîndu-o la simpla 
constatare și înregistrare a ceea ce a fost, ci sesizînd meni
rea ei prin raportare la ceea ce urmează, la modul cum tre
buie să evolueze societatea din punct de vedere politic, la 
dependența dezvoltării suprastructurale de viața economică și 
socială. După Guști, de pildă, politica trebuie să cuprindă 
idealul de viață și mijloacele de realizare pe care le are o 
națiune, iar elevul acestuia - Petre Andrei, precizează : „Cînd 
vorbim de valori politice avem în vedere înțelesul științific al 
acestui termen și ne referim la valorile stabilite de știința poli
tică ...“. Precizînd legătura trainică dintre știința politică și 
știința etică, P. Andrei nu numai că admite că în știința po
litică se formulează și judecăți de valoare, dar chiar subordo
nează scopul celor politice idealurilor morale. Știința politică 
„nu are alt rost, zice el, decît a studia procesul de realizare 
a valorilor indicate de către etică ...“. Lăsînd la o parte exa
gerarea acestei subordonări, reținem că atît D. Guști 
cît și P. Andrei neagă teza acreditată de unii politologi bur
ghezi contemporani, după care politologul trebuie să consta
te, să observe numai trecutul.

Dincolo de multiplele controverse care separă astăzi gîn- 
ditorii politici burghezi de cei din țările socialiste, se constată 
însă tot mai mult că știința politică nu-i lasă indiferenți nici 
pe unii, nici pe alții, că ea se impune astăzi tot mai mult în, 
sistemul de gîndire al popoarelor, în sistemul științelor sociale 
contemporane.

Măsurile adoptate de către 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român și ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al P.C.R., axează per
fecționarea conducerii econo
miei naționale și îmbunătă

țirea organizării administrativ- 
teritoriale a României pe prin
cipiul descentralizării, ridica

rea rolului și sporirea atribu
țiilor orașelor și comunelor în 
care, printre altele, se desfă
șoară și activitatea culturală 
a cetățenilor.

Raportul subliniază schim
bările calitative intervenite in 
dezvoltarea forțelor de produc
ție și în reprezentarea lor geo
grafică, in dezvoltarea socie
tății, în modificările ce s-au 
produs in structura populației 
și condițiile de viață ale ora
șelor, comunelor și satelor de 
pe întreg cuprinsul țării.

Noile măsuri luate de Con
ferința Națională urmăresc 
dezvoltarea armonioasă a tu

turor regiunilor țârii și a- 
ceasta constituie un deziderat 
permanent al Partidului și Sta
tului care este avut în vedere 
și se realizează prin alcătui
rea planului de Stat și ampla
sarea noilor obiective industri
ale și sanitar-culturale.

lașul, atit de urgisit sub re
gimul capitalist, în care tre
buia să se împace doar cu 
titlul de „fostă capitală a Mol
dovei", a cunoscut sub orin- 
duirea socialistă o dezvoltare 
multilaterală care i-a afirmat 
un rol de prim ordin nu numai 
în viața culturală a țării, dar 
și în cea industrială. De-abia 
acum merită din plin, în mod 
obiectiv, denumirea de cetate 
a culturii, nu numai prin miile 
de studenți, prin toate institu
țiile culturale pe care le are, 
ci și prin întreaga sa mișcare 
culturală. Funcționează la lași 
o puternică filială a Acade
miei, la ale cărei lucrări iau 
parte savanți cu renume mon
dial, precum și o filială a U- 
niunii Scriitorilor din țara noas

tră care face să apară o re
vistă literară.

Și totuși, din punct de vede
re al posibilităților de edi

tare de cărți, lașul, științific 
și literar, este tributar Bucu- 
reștiului. Se manifestă in a

CULTURĂ
Șl TIPOGRAFIE

ceasta privință o centralizare 
excesivă care acum, în cadrul 
și în spiritul măsurilor luate de 
Conferința Națională a P.C.R., 
este, mi se pare, timpul să ia 
sfîrșit.

Dezvoltarea culturală a la
șului cere mijloace proprii 

pentru a se afirma. Clujul, care 
are filiale ale editurilor de 
Stat din capitală, este oare
cum mai avantajat. Soluția de 
la Cluj este însă numai un pa
leativ. Nici ea nu corespun
de momentului actual de avînt 

al culturii românești din 
Transilvania.

Soluția cea dreaptă, cea co
respunzătoare spiritului Con
ferinței Naționale a P.C.R., 
este înființarea de edituri in
dependente și la Cluj și la 
lași.

Să ne bucurăm că în acest 
domeniu există o mare bogă
ție de creație și de opere de 
știință. încurajarea lor stă in 
a le da posibilitatea să se 
valorifice, să devie bunuri ale 
poporului.

Avem edituri puține, mult 
prea puține pentru cererile 
culturii noastre de astăzi. Pu
ține, - aproape monopoliste. 
Literatura se simte strîmtoratâ 
în dezvoltarea ei de această 
stare de lucruri.

Ce fel de „cetate a culturi'* 
poate fi astăzi orașul lași, fă
ră o editură ?

în continua și vijelioasa dez
voltare a industriei noastre am 
învins dificultăți mari și s-a 
ajuns la izbindă. Ce poate 
împiedica oare o editură la 
lași j? ! Intelectualii din pro
vincie nu trebuie să fie la 
remorca Bucureștiului. Dezvol
tarea armonioasă a țârii cere 
ca Moldova să aibă o edi
tură. A avut în vremuri stră

vechi pe la mînâstiri. Să aibă 
și acum, în „fosta capitală a 
Moldovei1* pe măsura dezvol
tării sale culturale.

Nu este nici un „patriotism 
local" în acest deziderat, iz- 
vorît din faptul că il formu
lează un ieșean - născut la... 
Botoșani și trăind... in Bucu
rești, ci înțelegerea clară a 
principiilor de dezvoltare a țâ
rii, formulate de Conferința 
Națională a P.C.R., aprecierea 
justă a condițiilor unei dezvol
tări armonioase pe întreg teri
toriul țării și a nevoilor acu
te care cer o editură a lașu
lui.

Dar, argumentind mai mult,- 
am impresia că nu fac decît 
ceea ce se cheamă „să spargi 
uși deschise", căci nu cred să 
fie opuneri. Rămine doar ca 
micile casete cu litere de 
plumb, linotipurile și mașinile, 
să intre pe aceste uși, cu re
partiție in regulă.

Demostene Botez

core
■

spondență
fr.*-.

■■■ .

• literară
ION AVĂDĂNII:

Să admitem și noi că nici 
un subiect nu este fals pentru 
poezie. Și, demn de reținut, 
privitor la versurile primite, e 
efortul pe care-1 faceți in ve
derea conciziunii, șlefuirii, e- 
vitării oricărui hiatus. Dar să 
nu ne înșelăm : așa cum poe
tul latin ne învață, efortul 
pentru a fi concis poate duce 
și la obscuritate ; căutarea cu 
orice preț a eleganței face să 
se piardă forfa și sufletul ; 
materia trebuie să fie totdeau
na proporțională cu forța cău
tării. La dv., se resimt mai 
ales aranjamentul cuvintelor 
în frază și lipsa de noutate.

ILIE TU DOR A—BUCUREȘTI:

„Ne spală marginea liniștei 
/ aerul pe care trebuie să-l 
respirăm mîine / și ne-așezăm 
în mijlocul cumpenei, / între 
aripile furtunii, / să audă pă- 
mîntul / răzvrătirile semnelor 

de întrebare / sub care dorm 
străbunii / ce ne-nsoțesc în 
icoane de bronz" —■ Să audă 
pămîntul — singura piesă la 
care ne-am putea opri. Cele
lalte sînt niște asamblări, fă
cute cu oarecare știință, de 
fascicole lirice minore și co
mentarii aforistice. „Masca" 
elegiacă vă este, cu certitu
dine, improprie.

IULIAN LOGHIN — IAȘI:

O voce distinctă. Freamătul 
liric reclamă o comparație cu 
prospețimea sevelor. Versul, 
atentînd la „spiralele candide", 
se eliberează treptat de chin
gile prozodice, transcriind sen
sibil sinuozitatea sentimente
lor. O încărcătură metaforică 
(uneori parazitară 1), cu con
torsiuni aritmice, derutează. Ca 
un copac „văzut" invers: cu 
rădăcinile în luna dezagregată 
și cu podoaba coroanei în lu
tul „nemernic". Nebulozitatea 
materiei poetice, o admitem 

deocamdată, sperînd într-o nu 
atît de tîrzie structurare.

M.S. GREGORIAN—BRAȘOV:

Poemul Traversare, cu inte
resante corespondențe în lu
mea vegetală, e un monolog 
liric al aspirației spre pur. Un 
patos elementar, care pe a- 
locuri simulează cavalcada, a- 
nimă întreaga materie. Dar 
tocmai această materie, la rîn- 
du-i, se revanșează dominîn- 
du-vă. Ideea poetică se pierde 
cu desăvîrșire în acolade ple
torice ; metaforele, în avalan
șă și neselecție, își anulează 
sensul; abaterile epice scad 
orice intensitate, încît vibrația 
emoțională nu se mai naște. E 
nevoie de acel curaj necesar, 
ca să nu vă mai tremure „ba
gheta între degete".

ION DUMITRESCU — PLO
IEȘTI :

Aceleași accente impetuoa
se, aceleași cascade de com
parații, dar și aceeași totală 
ignorare a travaliului, în sen
sul realizării unei rotunjimi a 
poemelor. Toate frumoasele i- 
magini, pe iluzoriul schelet, 
sînt ca o ploaie artificială. E 
un fenomen îngrijorător: cu 
cît vrei să urmărești în esen
ță ideea propriu-zisă, totul e 
supus unei mișcări centrituge. 
Apoi, stridențele de limbaj, 

de-a dreptul căutate, exclama
țiile și chiuiturile suferind de 
o logică interioară — totul se 
varsă într-un mic haos. Ca ex
periențe de agrement — dacă 
zicem bine așa — ne-ar de
monstra un fel de virtuozitate. 
Dar pasiunea pe care o aveți 
pentru poezie trebuie să vă 
impună de la sine : claritatea, 
discernământul, severitatea tra
valiului.

BUJOR IACOB — IAȘI, VA
LENTIN TUDOSE — GALAȚI, 
OGRINJI MIHAI — VASLUI, 
I. B. BORȘA — MARAMU
REȘ, ȘTEFAN ClRSTOIU — 
BUCUREȘTI, C. MĂRVILEA- 
NU, — BACĂU, MARIANA 
MOȘOIU — BRAȘOV, MARIN 
DUMITRU — BUCUREȘTI:

Mai trimiteți.

D. DUMITRU, VICTOR UN- 
GUREANU, C. BORDEI ANU 
(IAȘI), O. P. CODĂIEȘTI, A. 
BADELU, VIRGIL DIACONU— 
SIBIU, I. AL. DURAC — TtR- 
GOVIȘTE, C. BR1NDUȘESCU, 
C. L. OLGA — PLOIEȘTI, 
NANIA VIORICA — BUCU
REȘTI, ION PATRICHI — 
BIRLAD, FELIX FABIAN, TO
MA BIOLAU, N. V. — TIRGU- 
NEAMȚ, VASILE COBAN — 
ARAD :

încă, nimic concludent.

Horia Zilieru

Trustul de Construcții lași
Grupul de șantiere nr. 4 Iași angajează pentru 

lucrări în orașul Iași:

— 5 maiștri constructori,
— 2 recepționeri I
— 2 magazioneri principali
— 85 zidari, (individual sau în echipă)
— 35 dulgheri (individual sau în echipă),
— 18 fierari-beton (individual sau în echipă)
— 20 fierari-beton pentru lucrări cu rabitz

(individual sau în echipă),
— 15 faianțari

Orice informații suplimentare se pot obține 

la sediul Grupului nr. 4 șantiere Iași — strada 

Decebal nr. 1, sau la telefon 5019 — 1903, ser
viciul organizarea muncii.
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Joan Mitchell: „Regele spadelor"

STANISLAV JERZY LEC 
GÎNDURI 

NEPIEPTĂNATE
— Lira lui Nero era diapazon.
— Și pelerinilor le transpiră picioarele.
— Lumea nu poate să ierte niciodată pe acei 

ce n-au greșit cu nimic.
— Ca de-alde Sokrates se bea „bruderschaft" 

de cucută.
— Pîinea deschide orice gură.
— Viața obligă pe om Ia multe fapte benevole.
— Inscrie-te în cercurile influente !
— Nici tiranul nu profită de libertatea con

vingerilor.
— Anticii aveau capacitatea de-a îmbălsăma 

cadavrele astîel încît să nu-și piardă din im
portanță.

— Oare crimele neprevăzute în legislație sînt 
nelegale ?

— Putea fi și mai rău. Dușmanul tău putea 
să-ți fie prieten.

— Și-a lepădat pielea, dar țipa ca și cum 
l-ar fi jupuit de ea.

— „Ocolesc oamenii" — spunea un anume 
prieten de-al lor — „ca să nu le fac nici un rău".

— Unele zebre ar sta și în cușcă numai să 
fie luate drept cai albi.

— Nu pot suferi filozofii cărora le place să 
împartă firul de păr în patru, pe capetele vii ale 
altora, lucrînd cu ajutorul toporului.

— Anonima este îngăduită numai atunci cînd 
cel care o scrie e realmente un nimic.

— Inscripție pe un mormînt: „Viața trece, 
din păcate nu fără consecințe".

— Uneori satira trebuie să refacă ceea ce a 
distrus patosul.

— Să nu ceri de la viață lucruri imposibile ? 
De ce ? Posibilitățile ei sînt doar nelimitate.

— Unii îmi proorocesc o actualitate trecă
toare. Gîndesc că scriu despre ei.

— Cînd va învinge omul spațiul interuman ?
— Ne deformează formulele.
— Voi fi scriitor regional, mă voi limita nu

mai la globul nostru !
— Oare matadorul se gîndește cîteodată în 

arenă că luptă cu „boeuf â la Stroganoff" sau 
cu chifteluțe ?

— Așa mai zic și eu maestru al anecdotei! 
Mi-a povestit în așa fel propria-mi viață, încît 
tremuram că atunci cînd va termina povestirea, 
voi înceta să mai exist.

— Sînt pentru reprivatizarea vieții interioare.
— Apelul unora: „Să nu ne ucidem reci

proc !“ este adesea rău înțeles. Se cere dreptul 
exclusiv pentru ei de-a ucide.

— Succesiune, succesiune ! Cu mult înainte 
de-a se gîndi la crearea artificială a omului se 
știa cum poate fi omorît artificial.

— Să nu te osifici, dar nici să te moleșești, 
să fii la post, dar să nu stai pe loc, să fii suplui 
și inflexibil, leu sau vultur, dar nu animal, să 
nu fii nici unilateral și nici cu două fețe, e 
lucru greu !

— Gîndul e nemuritor, cu condiția să re
nască mereu.

— Strecoară propriile-țî visuri dușmanilor tăi, 
poate mor cu prilejul realizării lor.

— Feriți-vă de acei botaniști care afirmă că 
arborele cunoașterii naște rădăcinile răului.

— A zis criminalul: „Să acuzi pe om pentru 
fapte inumane ?“

— Oare cel puțin au idealuri acei care le-au 
luat de la alții ?

— Prostia nu depășește niciodată granițele; 
unde calcă, acolo e teritoriul ei.

în românește de Ion Tiba

îedwald, autorul 
recentelor dezvă
luiri, l-a regăsit pe 
Bormann la sfîrși- 
tul anului 1947; 
acesta se afla în 

inima „Elveției argentiniene'*, 
la o fermă unde se creșteau 
cornute, așezată pe țărmurile 
unui lac, la 60 de mile sud 
de San Carlos de Bariloche, în 
vecinătatea Anzilor. Este una 
din regiunile cele mai căutate 
de turiști. Prietenii săi au 
lansat două zvonuri despre 
pretinsa moarte a lui Bormann, 
pentru cazul cînd. .. unul n-ar 
fi fost suficient. De fapt, Bor
mann reîntîlnise un vechi pri
eten, generalul Richard 
Glueckh, care în vremuri „mai 
bune" se ocupase cu lagărele 
de concentrare și mai precis 
de bunurile „recuperate" de 
la evreii gazați. Glueckh se 
afla atunci și — după părerea 
lui Wiedwald, se mai află în
că, la o fermă chiliană, pe țăr- 
;murile lacului Ranco, nu de
parte de orașul cu același nu
me, în deplină siguranță. Aici, 
Bormann, împreună cu alți cîți- 
va camarazi și-au petrecut 
aproape doi ani. Dar colonia 
Waldner este și mai sigură 
decît lacul Ranco. Ea con- 
stă, în linii mari, dintr-un. 
ansamblu de 8 barăci care 
înconjoară o curte pătrată de 
circa 50 de metri lățime. Dru
mul care duce de la debarca
der la colonie măsoară aproa
pe o milă. După ce se trece 
de corpul de gardă, se zăresc 
barăcile. Casa lui Bormann 
este singura construcție solidă, 
așezată la stînga pătratului. 
Nu e de mirare că este casa 
cea mai apropiată de ieșirea 
secundară a coloniei: două a- 
vioane ușoare Piper Club sta
ționează permanent la capătul 
unei piste, de care Wiedwald 
își amintește că fusese nu de 
mult curățată de buruieni... 
Wiedwald nu știe care sînt 
motivele exacte, dar își amin
tește că îngrijirea și curățirea 
acestei instalații erau una din
tre activitățile principale ale 
coloniei. Bormann era îndea
juns de bogat, nu numai pen
tru ca să asigure protecția 
coloniei sale, dar și pentru a-și 
feri oamenii de munca neplă
cută pe care o prestau lucră
torii din celelalte ferme ale 
regiunii.

Singura dată cînd Bormann 
s-a reîntors în Europa, după 
război, din cîte știe Wiedwald, 
a fost pentru chestiuni de a- 
faceri. Dacă Bormann a riscat 
să se înapoieze la Santander, 
în iunie 1958, a făcut-o deoa
rece voia sa fie sigur că un 
anumit pachet conținînd do
cumente foarte importante a 
fost predat în mod sigur celui 
căruia îi era destinat. Wied
wald, care călătorea cu Bor
mann, afirmă că a văzut cu 
ochii lui conținutul pachetului, 
cînd Bormann l-a verificat 
pentru ultima dată. Era vorba 
de extrasuri de pe conturile a 
3 bănci din Europa centrală. 
Wiedwald își mai amintește 
foarte bine adresele acestor 
instituții. Schwent ’i-a mărturi- 
risit lui Wiedwald că, după 
părerea sa, venitul lunar al iui 
Bormann atingea aproape două 
sute de mii de franci (actuali). 
După anumite zvonuri, capita
lul lui Bormann provenea din 
două surse : pe de-o parte din 
fondurile partidului nazist și 
din averea personală a lui 
Hitler, pe care Bormann și-a 
însușit-o (aproape 450 de mili
oane), pe de altă parte, 180 de 
milioane provenind din fondu
rile S.S.-ului. In mod vădit, 
Bormann este mai pudn „de 
plîns", decît restul criminalilor 
de război fasciști, care sînt 
împrăștiați pe tot cuprinsul A- 
mericii de Sud. Wiedwald de
clară că Glueckh este în 
Chile. Susține că Mengele este 
medic militar cu grad major, 
în Paraguay. Singur șeful 
Gestapo-ului, Heinrich Mueller, 
locuiește în oraș împreună cu 
însoțitoarea sa, ținînd o bucă- 
tărie-bar, la periferia orașului 
Natal, situat în nord-estul 
Braziliei. Chiar dacă situația 
actuală a lui Bormann diferă 
de a lor, fuga sa nu a fost mai 
puțin originală, dacă ar fi să 
credem depoziția lui Wiedwald. 
La 2 mai 1945, Wiedwald, în 
Germania, făcuse parte din- 
tr-un grup însărcinat să eli
bereze hotelul Adlon, situat 
în plin centra al orașului, la 
mică distanță de bunkerul lui 
Hitler. In cele din urmă, o 
explozie de obuz îl scoase 
din luptă și, cu resturile uni
tății sale decimate, Wiedwald 
încearcă să-și croiască drum 
spre sud; pierzînd mult sîn- 

ge, a trebuit în curînd să 
renunțe. Rușii, foarte liniș
tiți, îi încărcau într-o ambu
lanță, care urma să-i trans
porte la Koenigswurster-Hau- 
sen. Wiedwald era de două 
ori norocos: știa că poate 
găsi și un refugiu mai dura
bil la un unchi, care locuia 
la Dahlem, la est de Berlin. 
In timp ce își punea la cale 
evadarea, împreună cu un alt 
„rănit capabil să meargă", 
convorbirea lor a fos.t „sur
prinsă" de o grupă de 5 oa
meni care se aflau la intrarea 
spitalului. Toți aveau unifor
me complete. Unul era îmbră
cat cu uniforma unităților 
DCA din Berlin : era Martin 
Bormann. Un altul purta ținuta 
de camuflaj SS: era Rolf 

■'Schwent, care mai apoi a deve
nit primul locotenent al lui 
Bormann în America de Sud.

Wiedwald susține că nu l-a 
recunoscut pe Bormann, în 
omul gros și mic de statură, 
care avea piciorul stîng ban
dajat. Schwent era foarte înalt, 
foarte blond, foarte „arian".

dezvăluiri

BORMANN 
TRĂIEȘTE !
El a fost acela care a început 
discuția, ajungînd să-l convin
gă pe Wiedwald, că un grup 
are mult mai multe șanse să 
ducă la bun sfîrșit această că
lătorie de înconjur în jurul 
Berlinului, pînă la Dahlem. Cei 
7 oameni au evadat împreună. 
Două zile mai tîrziu, la 4 mai, 
(după o călătorie pe care 
Wiedwald o povestește detai
lat) grupul complet ajunge la 
casa din Dahlem. O casă aco
perită de iederă și aproape 
izolată, unde rămîn 5 zile. La 
10 mai își încep drumul că
tre Sud-Mecklenborg. Bor
mann le vorbise de o proprie
tate mare, situată acolo, unde 
socotea că se va putea pierde 
fără urmă. Dar n-au ajuns la 
ea, niciodată, pentru că la 
Neuruppin, prezența rușilor i-a 
silit să se întoarcă din drum. 
Intorcîndu-se la casa din Da
hlem, Bormann și Schwent pă
răsiră ideea de a străbate li
niile rusești. Se deciseră să a- 
jungă în nordul Germaniei, în 
speranța că vor atinge ultimul 
bastion de rezistență organiza
tă, ținut de amiralul Doenitz. 
Părăsind Berlinul, aleseră ca
lea cea mai îndrăzneață : ur
mară autostrada către est și 
traversară astfel pozițiile en
glezești. Ajunși la loc deschis, 
grupul lui Borman se orientă 
spre nord, în direcția Gliicks- 
borgului, de-a lungul frontierei 
daneze. Wiedwald se despărți 
destul de repede de tovarășii 
săi ; astfel că nu a știut de 
urmarea acestei aventuri, de
cît din relatarea ulterioară a 
lui Schwent. Rezistența repre
zentată de Doenitz fusese dis
trusă, înainte ca cei 5 oameni 
să s.e fi întîlnit. Din această 
cauză, Bormann a renunțat de
finitiv la speranțele sale, ale- 
gîndu-și itinerarul de retrage
re a SS. (Alți anchetatori, în 
special evrei, au reconstituit 
drumul lui Bormann în lungul 
filierei Odesa: din Austria el 
ajunse în Italia prin trecătoa- 
rea Brenner; rămase puțin 
timp într-o mînăstire, apoi 
trecu pe un vapor de pescuit 
de la Genes în Spania. Pînă la 
urmă, debarcă în America de 
Sud, în 1947). Schwent îi spu
se lui Wiedwald că intențio
nează să plece în America de 
Sud, iar Wiedwald acceptă să 
i se alăture din gust pentru 
aventură. Trebuie s.ă știi (îi 
spune), că omul care a putut 
să scape din Berlin cu ajutorul 
tău a fost Reichsleiter •— Mar
tin Bormann pe care mergem 
să-l regăsim în Argentina. Da
că ar fi să-l credem pe Wied
wald, în viața lui Bormann s-au 
produs două evenimente esen
țiale : Bormann este nerecunos
cut, Bormann este pe moarte. 
Reichsleiter (Bormann) este de 
nerecunoscut din cauza condi

țiilor nenorocite în care a fost 
supus unei operații de chirur
gie estetică, care i-a fost fă
cută imediat ce a sosit la 
Buenos Aires în 1947. Fața i-a 
rămas umflată și diformă. Ci
catricea foarte mică care-i 
marca fruntea a dispărut sub 
niște suluri groase de piele. 
Pentru ca să ascundă rezulta
tul acestei chirurgii foarte pu
țin estetice. Bormann nu iese 
niciodată fără o pălărie cu 
boruri largi și ochelarii negri, 
la care adaugă o cămașă ima
culată, pantaloni de călărie și 
cizme înalte care-i dau o alură 
tipică de fermier.

Wiedwald a remarcat o ciu
dățenie la acest costum stan
dard : cizmele lui Bormann sînt 
întotdeauna roșcate, deși SS- 
iștii condamnaseră formal ciz
mele roșcate, „simbol al aris
tocrației decadente". Ceea ce 
ar fi putut părea o excentrici
tate din partea lui Bormann 
dă la o parte — poate, o păr
ticică din voalul care-i ascun
de imunitatea aparentă : gene

ralul Stroessner, președintele 
Paraguayului, are... predilec
ție pentru cizmele roșcate și 
admirația lui Bormann nu mai 
cunoaște margini. Aparent, 
Stroessner îl simpatizează. Da
că e să-1 credem pe Wiedwald, 
o fotografie a lui Stroessner, 
cu dedicația „prietenului meu" 
îl reprezintă la dreapta, în lo
cul de onoare din camera lui 
Bormann (între fotografiile lui 
Hitler și Goering).
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Prezentare graficâ 
VALER MITRU

Tutunul este cauza canceru
lui stomacal, care-1 roade pe 
Bormann ? Se pare că acesta 
acceptă liniștit ideea morții 
foarte apropiate. Fumează foar
te mult, bea la fel, de prefe
rință „Vat 69“ — marca pre
ferată a lui Stroessner. Nu are 
aerul că s-ar teme că va fi 
prins, atîta timp cît locuitorii 
coloniei Waldner sînt înarmați 
în permanență. De altfel, Bor
mann mai visează uneori la 
ziua reîmpăcării. Discursurile 
sale ținute „locuitorilor fer
mei", care amintesc discursu
rile de război ale lui Hitler — 
sînt, așa cum afirmă Wiedwald, 
„îngrozitor de monotone". 
Lista zilelor de sărbătoare în 
colonie este ciudată: se săr
bătorește nașterea lui Hitler 
(20 aprilie), „preluarea puterii" 
(30 ianuarie), aniversarea lui 
Bormann (17 iunie), se cîntă 
Horst Wes.se/ Lied și alte re
frene de același gen. Singura 
„distracție" e conversația și 
discuțiile despre timpul pro
babil. Această comunitate își 
trăiește ultimele zile. Chiar 

dacă Bormann rămîne liber, 
iar israelienii se interesează! 
mult mai mult de Mengele— 
se poate presupune că acest 
„blockhaus avansat", pierdut 
pe țărmurile rîului Parana, nu 
va supraviețui morții fonda
torului său.

(după „Le Figaro litteraire") 
traducere de
Michaela Diaconu
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