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Necesitatea 
spiritului critic

Chiar un contact superficial 
cu știința, invățămintui, arta 
șf literatura din țara noastră, 
atestă un climat spiritual fa
vorabil activității din aceste 
domenii, climat care este sus
ținut și de o bază materială 
tot mai largă. Politica parti
dului nostru a creat posibili
tăți practic nelimitate pentru 
o dezvoltare complexă și mul
tilaterală in aceste componen
te de prim ordin din viața so
cială, a stabilit o atmosferă de 
efervescentă creatoare, elibe
rată de îngustimi, de preju
decăți și clișee. Astăzi, chiar 
și cei mai sceptici sînt obiec
tiv obligați să recunoască 
faptul că România socialistă 
se afirmă tot mai mult și pe 
acest plan, că patrimoniul ei 
de cultură se îmbogățește 
permanent.

Datorită acestor condiț' 
atît generațiile formate în 
deceniile trecute, cit și cele 
tinere, s-au apropiat și mai mult 
de uneltele lor reale și, scu
tite de prejudecata unor direc
ții de cercetare socotite imu
abile, sau de cea a alegerii 
mijloacelor de exprimare ar
tistică, a temelor, subiectelor 
etc., au început să judece cri
tic producția anterioară, să o 
așeze pe locul ce i se cuvine 
și mai ales să lucreze cu rîv- 

, Țm. O gîndire suplă și dina
mică pune tot mai mult stă- 
pînire pe aceste domenii. Mo
dernizarea cercetării și învă- 
țămîntului, sau cea a mijloa
celor artistice de exprimare, 
a devenit una din preocupă
rile de primă importanță. Con
tactele tot mai intense cu ști
ința, invățămintui și arta mon
dială, cu marile lor cuceriri, 
au stimulat și mai mult do
rința de afirmare, competența, 
au lărgit orizontul. Nimeni nu 
mai concepe astăzi savantul 
sau scriitorul retras, opac față 
de dinamica societății și de 
complexele ei probleme. Ro
mânia dispune astăzi mai mult 
ca oricînd de un fond uman 
creator de valori spirituale, 
atașat prin toată ființa lui 
poporului și partidului.

Atenția permanentă față de 
valorile trecutului, științei, 
învățămîntului, artei și litera
turii române, îmbinată cu e- 
fortul prezent și cu larga per
spectivă a viitorului, asigură 
un echilibru firesc dezvoltării, 
aspirației spre perfecțiune. A- 
ceastă situație nu anihilează 
spiritul critic, ci dimpotrivă, îl 
impune ca o necesitate, ca o 
condiție a mersului înainte.

Privind prin această prismă 
dezvoltarea științei, învățămîn- 
tului, artei și literaturii noa
stre, constatăm și unele nea
junsuri. Lipsa operativității 
într-un domeniu sau altul, 
existența unor funcționari sau 
a unor organisme care mai 
mult încurcă lucrurile creea
ză destule dificultăți. Fapte 
mici, aparent neînsemnate la 
prima vedere, au repercusiuni 
negative ample. Dacă un sa
vant ca Ștefan Procopiu, ale 
cărui mari descoperiri au fost 
insuficient popularizate la 
timpul lor, (în cazul respectiv, 
Ștefan Procopiu ar fi putut 
candida la modul cel mai se
rios pentru premiul Nobel), 

în prezent nu ne mai putem 
împăca cu tărăgănări adminis
trative, cu lipsa de răspundere 
a unor persoane care întîrzie 
aplicarea și popularizarea rea
lizărilor științei românești. 
Dacă ne-am opri numai la 
cauciucul poliuretanic, lucrare 
aparținînd unui colectiv con
dus de Uie Matei, membru 
corespondent al Academiei, de 
la Institutul de Chimie ,,Petru 
Poni" din Iași, lucrare care a 
așteptat ani de zile avizarea 
pentru acces în industrie și 
lot ar fi deajuns.

Credem că alături de opera
tivitate este necesară continu
area unei selecții obiective a 
cadrelor de cercetare și în- 
vățămînt, pe baza aptitudini
lor și posibilităților lor reale 
de dezvoltare. Statisticile
din Invățămintui superior
și mediu, ca și din institutele 
de cercetare se referă, de cele 
mai multe ori la aspectul can
titativ — cîți doctoranzi, elfi 
profesori și conferențiari, cîți 
elevi și studenți repetenți și 
promovați etc. N-am întîlnit 
pînă acum o statistică des
pre cîte lucrări de docto
rat au fost publicate, cîți pro
fesori își formează adevăra' 
elevi, discipoli, sau cîți stu
denți și elevi termină cu note 
maxime și mai ales pe ce se 
fondează aceste note. Trebuie 
să subliniem că orizontul in
formativ al unor cercetători 
sau cadre didactice este une
ori limitat, fie datorită condi
țiilor obiective, fie subiective, 
că efortul nu se concentrează 
întotdeauna asupra probleme
lor fundamentale.

Toate aceste cauze și alte' 
explică tărăgănarea publicării 
unor tratate de mare însemnă
tate privind istoria poporului 
nostru, a literaturii și artei ro
mânești etc. -— sau lipsa acu
tă a unor cursuri universitare 
tipărite. (Despre acest lucru ne 
rezervăm dreptul de a reveni 
pe larg). Asistăm de mulți ani 
la formarea unor colective su
praîncărcate, însărcinate .să 
redacteze asemenea lucrări, 
citim interviurile conducători
lor acestor colective care ne 
asigură că totul este perfect 
și așteptările noastre sînt pre
lungite nejustificat. Nu punem 
la îndoială competența celor 
care au asemenea misiuni, 
dar întrebarea nu poa
te fi socotită malițioasă a- 
tîta timp cit realitatea este a- 
ceasta, cînd avem exemplele 
atît de convingătoare ale u- 
nor oameni care, singuri sau 
cu un colectiv foarte redus, au 
dat la iveală asemenea tratate 
în timp record.

Pe alt plan, în domeniul cri
ticii literare și artistice, asis
tăm uneori la o dispersare a 
forțelor, la angajări în pole
mici nesemnificative, în timp 
ce efortul pentru analiza fe
nomenului artistic contemporan 
este plasat la periferie. Alte
ori se observă o tendință de 
evadare în trecut, pe căi arhi- 
bătătorite, ajungîndu-se la un 
fel de valorificare a trecutului

(Continuare în pag. a 2-a)

Corneliu Ștefanache

„Haiducul Corbea" Gravură de Mihai Mădescu
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Revenind la problema 

pusă*, am identificat, așa
dar, patru semnificații a- 
tribuite, în mod curent, ter
menului de „filosofie". A- 
ceste înțelesuri se diversifi
că și mai mult în limbajul 
comun. Un publicist vorbeș
te spre pildă, despre „filoso- 
fia leneșului" (=. justificarea
— de fapt, cvasi — sau 
pseudo-rațională pe care a- 
cesta o dă comportării sa
le). Un altul despre „filoso- 
fia matematicii", fără a 
preciza îndeajuns dacă este 
vorba despre o „filosofie" 
matematizată („f. matemati
că") sau filosofie a mate
maticii (despre matemati
că). Și mai frecvente sînt 
considerațiile făcute de cri
ticii literari și chiar de 
scriitori despre filosofia 
implicată în creația litera
ră. (Se poate face aici o 
referire la exemple cele
bre cum ar fi „filosofia 
compunerii" a lui Edgar 
Allan Poe, dar, în acest 
caz, nu trebuie uitat că în 
culturile anglo-saxone și 
chiar în cea franceză pînă 
în secolul al XIX-lea teo
riile explicative se numeau
— după tradiția scolastică
— „filosofie" : tratatul ce
lebru de fizică al lui New
ton apăruse ca „filosofie 
naturală", iar Lamark seri-
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sese o „filosofie zoologi
că"!). Dacă expresiile „filo
sofia lui Eminescu" sau „fi
losofia lui Arghezi" nu le 
raportăm la cultura acestor 
poeți (la lectura lor filoso
fică), ci la viziunea asupra 
lumii și asupra destinului 
uman ce se poate descifra 
în creația lor literară cred 
că nu pot fi trecute cu ve
derea cîteva aspecte esen
țiale. Orice om are, fireș
te, o anumită concepție a- 
supra lumii și vieții, asu
pra locului și destinului 
său în cadrul existenței so
ciale. Spre deosebire de 
individul obșnuit la care 
această concepție se expri
mă uneori direct prin pă
reri formulate ocazional, în 
anumite situații, dar mai 
ales indirect prin compor
tarea lui în viață (prin a- 
titudini, acțiuni, gesturi 
etc.), la un artist ea este 
destinată comunicării și a- 
nume unei comunicări pe 
care aș numi-o totală, în- 
trucît pe lîngă semnifica
ția logică și codificată a 
cuvîntului, limbajul verbal 
artistic vehiculează un me
saj necodificat explicit : 
accente emoționale, valori 
atiitudinale, cuprinse de o- 
bicei în structuri lingvis
tice speciale, metaforice, 
simbolice. Acestea consti

tuie mesajul artistic pro- 
priu-zis al operei literare 
(pentru care cuvîntul și 
semnificația sa curentă lo
gică joacă de obicei rolul 
unui suport). Un asemenea 
mesaj complex de comuni
care artistică nu este tra
ductibil integral în comu
nicare verbal-conceptuală 
fără a-și pierde calitatea 
estetică de a-1 face pe re
ceptorul operei să realize
ze o trăire spirituală, care 
poate fi pusă în relație cu 
intenția de comunicare cris
talizată în operă. A consi
dera această viziune artisti
că asupra lumii drept filo
sofie înseamnă a folosi ter
menul fie în sens impro
priu, fie în sens metaforic, 
ca echivalent pentru „con
cepția despre lume", dar 
dînd acestuia din urmă un 
înțeles foarte general și nu 
cel precis de imagine de 
ansamblu asupra lumii în 
raport cu existența uma
nă și formulată în concep
te. In opera de artă nu in
tervin numai sau nu inter
vin de loc, concepte, for
mații logice. Cînd o artă, 
cum es.te literatura, folo
sește concepte, acestea sînt 
învăluite și subordonate 
unui context metaforic-sim- 
boliic. Spre deosebire <ie 
limbajul imagic (sau ima

gistic) al literaturii, filoso
fia folosește un limbaj con
ceptual. Conceptele au o 
semnificație care nu e mo
dificabilă decît printr-o re- 
definâre (explicită sau im
plicită). Imaginile metaforic 
revelatoare ale artei sînt 
polivalente și pe aceasta 
se bazează capacitatea lor 
de a îndeplini o funcție es
tetică dincolo de condițiile 
concret istorice în care a- 
păruseră și uneori dincolo 
de intenția urmărită de 
creator. De aceea, mi se 
pare cu totul impropriu să 
vorbim, cum fac unii, des
pre „conținutul filosofic" al 
unor arte neverbale, cum 
ar fi muzica, pictura, scul
ptura etc.

Bineînțeles, o anumită 
sensibilitate, ce se manifes
tă în structurile emoțional- 
atitudinale prin care se ex
primă viziunea artistului 
despre lume și om, poate 
fi pusă în legătură cu "j 
anumită concep ie despre 
lume. Așa, de exemplu, ro
mantismul paseist exprimă 
o atitudine de negare a pre
zentului. Dar această nega
ție, în numele trectului, 
față de care romanticul are

(Continuare în pag. a 9-a)
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In pagina a lll-a, ancheta „Cronicii**: Primatul textului sau al regiei ? (•>



„CRONICA44 LA 
ACADEMIE

In cadrul permanentului son
daj pe care Cronica îl face în 
rîndurile colaboratorilor și ci
titorilor săi. a avut loc de cu- 
rînd o întîlnire între membrii 
biroului filialei din Iași a A- 
cademiei, cercetători din cadrul 
secțiilor acestei filiale, cadre 
didactice din instituțiile de în- 
vățămînt superior și conduce
rea redacției. Schimbul larg de 
păreri a scos în evidență că 
revista CRONICA a produs la 
Iași o reală efervescență, că 
ea continuă pe un plan supe
rior tradițiile marilor publicații 
ieșene care au contribuit la 
dezvoltarea, culturii românești. 
Vorbitorii au arătat că revista 
trebuie să accentueze continuu 
atitudinea critică, combativă fa
ță de unele aspecte negative 
din știință, învățămînt, artă, li
teratură etc. și să-și informeze 
mai mult și mai operativ citi
torii cu evenimentele interne și 
externe din cultură. S-a sugerat 
totodată editarea unui supliment 
permanent al Cronicii privind via
ța studenților din Iași, propunere 
făcută și cu prilejul altor întîl- 
niri cu student! și intelectualii 
din localitate.

0 VECHE
DISPUTĂ

Ana Goldiș Poalelungi reia 
în „Contemporanul" nr. 8 (1968)
o dispută foarte veche, care a 
frămîntat pe mulți intelectuali 
români începînd cu sfîrșitul se
colului al 18-lea și pînă în vre
mea noastră : neologismele.
Punctul de plecare îl formează 
franțuzismele (Franțuzisniele : 
ieri și azi). Am adăuga că în 
critica literară, multă vreme, 
cum remarca G. Călinescu, de 
la Maiorescu și după Maiorescu, 
în analiza operei literare n-au 
fost urmărite decît aceste ce
rințe estetice elementare : „a • 
devăr în simțire, autenticitate 
a limbii". Nu mai este nevoie 
să demonstrăm de ce neologis
mele, ieri ca și azi, au fost 
si sînt o necesitate, după cum 
nu mai este nevoie să argu
mentăm de ce anume tendințe 
abuzive în această privință tre
buie stăvilite. Am reținut, de 
aceea, tonul ponderat al autoa
rei, cînd constată că astăzi ,.nu 
mai avem de-a face cu un fe
nomen simplist de imitație, ca 
altă dată, ci cu unul care poate 
căpăta chiar aspecte de oarecare 
intelectualitate", dar ne-a sur
prins intoleranța față de cuvin
te ca nenumerabil, combinat» 
și chiar față de unele calchieri 
după limba franceză. în sintaxă 
mai ales (noi nu-i reproșăm au
toarei că scrie „construcții fran
țuzești care frizează normele 
limbai literare"). Toate acestea 
ne-au adus în minte următoa
rele cuvinte ale lui G. Căli
nescu : „Lucru curios : fac pro
puneri oameni de bine, provin
ciali, profesori de liceu, doam
ne inimoase, nu însă filologii, 
mani intelectuali, adică specia
liștii. De ce ? ...Filologul știe 
că limba e un fenomen natu
ral pe care îl poți studia, dar 
nu codifica".

EU SI
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COLEGUL EMINESCU
Aflăm cu stupoare că înzestra

tul poet Adrian Păunescu (ope
rele care să-i ateste înzestrare! 
sînt încă în curs de elaborare) 
a utilizat, într-un discurs ținut 

într-o împrejurare oficială, leit- 
motivul „colegul ?neu din vea
cul trecut, Ivfihai? Eminescu".

Pînă la această oră, nu am 
reușit, cu toată bunăvoința, să 
descoperim criteriile capabile să 
justifice încadrarea lui Emines- 
cu în rîndurile colegilor lui 
Păunescu (sau invers). Doar 
dacă autorul „Luceafărului" o fi 
avut zdravene datorii la Fondul 
Literar — ceea ce, totuși, na 
ne prea vine a crede.

Unde ești tu, Țepeș doamne...

★
Rar ne-a fost dat să citim, 

strînse laolaltă pe două coloane 
de gazetă, atîtea afirmații bom
bastice, truisme și inepții puse 
cap la cap, ca în articolul lui 
Adrian Păunescu „Faptul critic" 
(vezi „Gazeta literară" nr. 8 
a.c.). Autorul — cunoscut de alt
fel și din alte panseuri a la 
Gîgă apărute anterior prin di
verse publicații — vrea cu tot 
dinadinsul să-i învețe pe critici 
cum să-și facă meseria. Pentru 
aceasta se iau cîteva nume de 
scriitori mari (neapărat Maio
rescu, Lovinescu, Călinescu) cî
teva nume ele critici literari a- 
leși pe sprinceană, (de oare au
torul speră să mai aibă încă 
nevoie) se amestecă într-un sos 
patetic și se oferă cititorului.

Articolul „confratelui poetului 
din veacul trecut, Mihai Emi- 
nescu" — cum îi place să-și spu
nă A. P. — abundă în „descope
riri" senzaționale. Iată doar cî
teva :
„ . . . criticul nu se află față în 
față cu scriitorul ci cu opera lui", 
(De unde tragem concluzia că 
întâlnirile criticilor cu scriitorii 
sînt interzise. Altfel, doamne fe
rește, ce se mai poate întîm- 
pla ’).

„O taină dezvoltă în sus și te
ritoriul de lîngă opera lui Ma- 
cedonski" (Carevasăzică există 
un teritoriu care dezvoltă o 
taină, în sus, și pe care A. P. 
probabil nu o poate ajunge).

Duios de infantile sînt și for
mulările de genul : „Gustului u- 
nic de la „Contemporanul" i s-a 
replicat cu o percepere din patru 
unghiuri, care, slujind ideea de 
complexitate risipea totuși aten
ția în imprevizibilul cine știe 
cărei săptămîni...".

Dar să fim drepți. Există în 
articolul susamintit și o afirma
ție la care subscriem... „istoria 
literaturii nu-i mijloc de trans
port în comun în care să existe 
loc pentru invalizi, pentru fdmei 
gravide, pentru bătrîni, pentru 
suflete cu copii în brațe". Și, am 
adăuga noi, nici pentru studen
ții repetenți de la filologie.

„CÎNTECUL PREFERAT Ă i

Ura ! In sfîrșit, nu vom mai 
fi nevoiți să apelăm la invaria
bilul ,.lra-la-la“ atunci cînd ini
ma, dragostea, dorul, fiorul, iz
vorul, seara și luna ne vor în
demna la cîntat. Începe o nouă 
eră : se tipăresc, în „volume" 
de sine stătătoare, culegeri de 
texte. Mobilul este generos : 
„dați texte mulțimii", ca pe 
vremuri „panem et cir censes". 
Insă, de la punctul de plecare, 
întrutotul onorabil și pînă la 
trimiterea materialului la tipar, 
lucrurile se încurcă pe undeva 
prin „părțile esențiale". „Vor 
fi publicate — ne asigură Edi
tura Muzicală •— textele cînte- 
celor noi de succes care se di
fuzează în cadrul emisiunilor 
de radio și televiziune sau prin 
discuri, avîndu-se în vedere 
preferințele auditorilor, precum 
și calitatea artistică a muzicii 
Și, PE CÎT POSIBIL, A TEX
TELOR". Așadar, într-o culege
re de texte (din jenă, nu pro
nunțăm cuvîntul literare) cri

teriul valorii versurilor ca ata
re se află. . . pe ultimul plan. 
Mai că-ți vine să te întorci la 
,,tra-la-la“ : cel puțin, nu există 
dificultăți de orain logic și gra
matical !

Dar, să vedem ce ne oferă 
primul volumaș intitulat „Cîn- 
tecul preferat". Mai înțîi, textele 
cîtorva melodii vechi și presti
gioase („Ploaia și noi", „Strada"). 
Și apoi, mostre perfecte ale in
dustriei de texte cu cinste re
prezentată de trustmenii Mihai 
Dumbravă și Aurel Felea. Gă- 
unoșenie la cub, lacrimi șiroi, 
oftaturi, jurăminte — toată recu
zita prăfuită pe care o denunțăm 
de ani de zile și care rezistă 
eroic, ba... mai este și premiată 
(a se vedea cazul diplomelor ca 
care a fost răsplătită, nu tare 
de mult, activitatea de textier 
a lui Mihai Dumbravă, ins aflat 
tot atît de aproape de lteratură 
cît și Terra de Proxima Cen
tauri). In , unele cazuri, multi
plicarea la șapirograf este atît 
de evidentă, îneît deconcertează 
și pe cei obișnuiți cu precari
tatea acestor ingrate creații de
numite „texte de muzică ușoa
ră". Renunțăm la citate. Am 
vrea, cel mult, să punem față 
în față doar... rimele a două 
texte. Primul : „La anii mei" ds 
Mihai Dumbravă, al doilea, „Li
niștea" de Aurel Felea : „ușor- 
dor, ușor-zbor, zbor-dor (primul 
text) și : zbor-dor, ușor-fior-ușor, 
ușor-dor (în cel de al doilea). 
Ca să nu mai vorbim de „lu
crurile sfinte", adică de idee, 
inspirație, profunzime, har, care, 
vorba lui Conu lancu, sînt. . . 
sublime, dar lipsesc cu desăvîr- 
șire.

A nu știu cîta oară constatăm 
că textele cîntecelor noastre de 
muzica ușoară sînt confecționate 
„invers" (ar spune Marin So- 
rescu), de la coadă spre cap, de 
la rimă și ritm către mirajul i- 
deii, adevărată fata morgana. 
Cită vreme vor opera în acest 
domeniu nechemați ca Mihai 
Dumbravă, sanse de a depăși 
stadiul dor-fior-ușor-dor-zbor-u- 
șor, greu de văzut.

Pînă una-alta, edităm cule
geri. Nu-i vorbă, sînt necesare, 
dar, la urma urmei, actul edi
torial are în el ceva solemn si 
definitiv care nu poate face 
casă bună cu rabatul la calitate 
mărturisit (.,... și, pe cît posibil, 
a textelor"...).

SĂ ÎNLĂTURĂM 
ASEMENEA 
RELAȚII
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Efervescența din arta și lite
ratura noastră actuală este e- 
videntă. Alături de generațiile 
vîrstnice, efortul este susținut 
acum și de generațiile tinere, 
dinamice și talentate, cărora li 
se creează condiții tot mai fa
vorabile activității lor. Efortul 
continuu ne dă certitudinea că 
ne aflăm în plin mers, că 
timpul acesta va avea capodo
perele sale. Nu este cazul să 
intreprindem aici un inventar 
al realizărilor artistice și con
dițiilor materiale puse la dis
poziția creatorilor, intenționăm 
însă să atragem atenția asupra 
unui aspect care umbrește cli
matul sănătos al relațiilor din
tre artiști. Este adevărat că u- 
nii scriitori și artiști plastici de 
respectabilă vîrstă, foarte pu
țini la număr de altfel, nu în
țeleg avîntul firesc al celor ti
neri, mai amintesc încă de re
țete și clișee. In același timp 
este cu totul supărător să vezi 
cum tineri care încă nu și-au 
terminat sau nu și-au comple
tat studiile, care au tipărit un 
volum subțirel de versuri sau

cîteva schițe, se declară crea
tori de școală, fondatori de cu
rente. Și, paradoxal, în unele 
cazuri sînt susținuți și de cri
tică. Aceștia (din fericire des
tul de puțini), veșnic nemulțu
miți, forțează uși demult des
chise, apar în redacții și în 
diferite adunări ca singurii 
apărători ai bunului simț și ai 
artei adevărate, caută să ne 
convingă de faptul că Eminescu 
s-a devalorizat, că scriitori . de 
prin^ mînă ai literaturii noa
stre actuale, să zicem Eugen 
Barbu sau Marin Preda, sînt 
zero. Nimeni nu se îndoiește 
că unii dintre acești gălăgioși 
sînt talentați, dar cei mai mulți 
însăilează la repezeală poeme 
și pagini de proză după clișee 
străine. Uneori nu numai citi
torul, dar și specialistul, se în- 
tîlnește cu o bîlbîială căreia i 
se zice poezie, cu înșiruiri ba
nale de cuvinte și idei ameste
cate savant ca să epateze. — „Nu
mai ceea ce fac eu, X, este 
artă , restul este zero, afară cu 
ea !” — zice dumnealui, poetul 
sau prozatorul din specia amin
tită. N-avem nimic împotrivă 
ca el să facă ceea ce-i place, 
ceea ce simte (dacă simte !), să 
avem o artă și o literatură cît 
mai diversă în stiluri și viziuni, 
cît mai amplă, mai multilaterală, 
dar nici într-un caz nu are 
dreptul, în numele operelor lui 
(pe care încă nu le-a scris) să 
nege cărți de o incontestabilă 
valoare. De fapt, nemulțumițli 
noștri, cu talismane în buzuna
re sau la gît și cu relații ne
principiale, se ridică chipurile 
împotriva dogmatismului prac- 
ticînd dogmatismul de ultimă 
speța. Iar critica noastră lite
rară ce face ? De cele mai 
multe ori întîlnești articole 
smulse la repezeală din cursuri 
universitare sau cuvîntări ținute 
cu nu știm care prilej, sau 
dispute dacă pamfletul poate fi 
întrebuințat, dacă scriitorul sau 
criticul este cel mai îndreptățit 
să conducă o revistă și alte a- 
semenea probleme „fundamen
tale". La rîndul ei, Uniunea 
scriitorilor se tot întreabă me
reu, cine aprobă bani unor da
tornici de profesie ? — și. . .
datoriile continuă să crească 
(ne este jenă să cităm nume). 
Credem că asemenea relații, 
deși sînt extra artistice, dău
nează muncii de creație.

N. Irimescu

SCRISOARE
In numărul 2 (101) al revis

tei noastre am publicat o notă 
prin care ne exprimam surprin
derea în legătură .cu o regre
tabilă confuzie pe care almana
hul l’Humanitc o făcea între 
limba română și limba maghiară. 
In legătură eu nota amintită, la 
redacție s-a primit următoarea 
scrisoare din partea editorilor 
almanahului :

Paris, 23 ian. 19G8

DOMNULE REDACTOR,

Vă mulțumesc pentru faptul cl 
ați semnalat regretabila eroare 
din paginile almanahului nostru. 
Sîntem la fel de surprinși ca și 
Dvs. : greșeala pur și simplu 
sare în ochi. Regretăm faptul 
că este mult prea tîrziu pentru 
a mai putea face vreo corectură.

Prin profesiunea Dvs., înțele
geți fără îndoială mai bine ca 
oricare altul că, din nefericire, 
în materie de tipografie este po 
sibil întotdeauna să se ivească 
asemenea dezagreabile surprize. 
Sperăm că veți ierta enormita
tea și că limba română, în bu
năvoința ei, va ști să uite eroa
rea pe care noi am comis-o.

Vă mulțumesc. Cu salutări cor
diale,

MICHEL

serviciul Almanah
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INTERVIUL NOSTRU CU 
I. NEGOITESCU

1. Care este, după opinia Dvs., scopul criticii?

Răspuns : Există mai multe scopuri ale criticii, dintre care 
ajunge să remarc pe cele mai importante. Mai întîi, critica 
trebuie să faciliteze contactul publicului cititor cu operele 
literare noi, care adeseori nu pot fi ușor receptate de lec
torii neavizați. Fiindcă e adevărat câ în epoca noastră 
există o distanță uneori fatală între public și operele de 
artă, rupte de tradiție, mai cu seamă în privința formei — 
dar și în ceea ce privește mutația de sensibilitate. Numai 
criticul poate ajuta pe cititor să guste poeme ermetice, ro
mane lucrate cu o tehnică ce aparent sau real nu mai are 
nimic comun cu narațiunea tradițională. Arta și literatura 
modernă pretind un efort cerebral, care face parte 
din plăcerea receptării ei și acest efort nu poate fi încercat 
fără contribuția esențială a criticii. Apoi, critica e datoare 
să ierarhizeze valorile, să despartă ceea ce s-a realizat 
într-o opera de ceea ce s-a realizat mai puțin sau nu s-a 
realizat de loc. Publicul cititor trebuie direcționat spre va
lori, în justa lor situare, spre a-l scuti de rătăcirea fără sens 
într-o lume atît de bogată în solicitări cărora adesea nu e 
cazul să li se răspundă. Nu mai puțin, este o menire deo
sebită a criticilor de a descoperi în operele vechi sensurile 
lor care corespund sensibilității și preocupărilor noastre- 
actuale și ni le redau tot atît de vii ca și operele contem
porane ; așa a procedat un Roland Barthes cu Racine, așa 
procedează noua critică italiană cu Petrarca. Bineînțeles, 
acest fapt presupune și o mutație în metodologia critică. 
Tocmai mutația metodologică a făcut din critică un domeniu 
spiritual pasionant pentru public, în ciuda dificultăților de 
receptare ivite și aici : iată de ce critica nouă trebuie, între 
altele, să se explice pe sine.Un alt scop al criticii actuale,, 
într-o lume artistică atît de dificilă deci și din punctul de. 
vedere al creației, este acela de a se menține permanent 
în relație cu creatorii pe un plan ca de la critic la critic. 
Lucru în sfîrșit nu greu de realizat într-o epocă în care cre
atorii înșiși se explică sau scriu foarte interesante pagini de 
critică : de la Valery și Eliot, la Michel Butor și Nathalie- 
Sarraute.

2. Ce ne puteti spune despre volumul Dvs. POEZIA LUI 
EMINESCU ?

Răspuns : Am vrut în primul rînd să ofer poeților tineri 
un Eminescu al lor, al sensibilității lor moderne, încredințat 
fiind că un ooet atît de mare, împalidat de școli, trebuie t' > 
aibă în sfîrșit o reală și multiplă influență asupra evoluției 
lirismului nou. Am vrut să ajut ca vastei înrîuriri exercitate 
de Macedonski de-a lungul deceniilor din veacul nostru să-i 
urmeze o profundă înrîurire eminesciană. Cred că poeții 
m-au înțeles. Critica s-a ocupat cu bunăvoință de cartea’ 
mea (doar cineva a publicat un pamflet împotriva ei, la un- 
nivel de rea credință și de lipsă de receptivitate ce m-a 
scutit de a-i răspunde : îmi respect prea mult cartea, ca să 
mă cobor la astfel de nivel spre a o apăra — de altminteri 
sper că se poate apăra singură). Cînd am terminat de scris; 
Poezia lui Eminescu, am rămas cu conștiința câ, departe de 
a fi „distrus" antumele eminesciene, le-am servit, aruneînd 
asupra lor reflexele strălucitoare ale postumelor, îmbogă- 
țindu-le deci misterul.

3. Ce veți publica in viitor și la ce lucrați ?

Răspuns : Am sub tipar o ediție Lovinescu și o ediție Ion 
Chinezu. Am predat la E.P.L. (secția Cluj) un volum de- 
însemnări critice, la fel conceput ca și volumul anterior, 
Scriitori moderni. Lucrez la Istoria literaturii române de la 
origini pină în prezent (adică pină la data predării ei, în 
1970).

4. Ce ne puteti spune despre această ISTORIE A LITE
RATURII ROMÂNE ?

Răspuns : Nu va avea ilustrații, nu va cuprinde biografii 
sau rezumate de opere. Caut să surprind critic evoluția, prin 
curente si personalități ale literaturii noastre ,ca într-un fel 
de „bildungsroman". Moi dificilă e problema literaturii ce 
crește sub ochii noștri : epoca e extrem de promițătoare : 
există mulți scriitori tineri foarte dotați, apar mereu alții, 
și mai tineri. Pînă în 1970, un copil ca Tudor Vasiliu, desco
perit recent de revista Amfiteatru, care i-a publicat o pa
gină de proze mature, va deveni poate un adevărat scriitor, 
cu profil discernabil. Imi promit să fiu atent la tot ce e nou 
și contribuie la împlinirea destinului literaturii române, con- 
tinuîndu-o cu spor.

Reporter

sport I AMICALE Necesitatea
Zăpada mieilor coincide, mai întotdeauna, 

ca zăpada meciurilor amicale. E frumos și 
într-un caz și în altul. Totuși depinde și de 
preferințe. Deci, să procedăm ca atare.

Amicalele din preajma primăverii sînt, 
înainte de toate, pitorești. Jucători cu mă
nuși, cu fesuri de lînă și jambiere peste 
pantaloni: de trening, portari înfofoliți su- 
flînd cu înverșunare în pumni, arbitri viteji 
îneeîndu-și fluierul cu aburii agitați și gi- 
fîiți ai goanei lor plină de cumsecădenie— 
iată simptome de primăvară mai evidente 
și mai convingătoare decît ghioceii imaturi 
serviți zgomotos la colțul străzilor.

Amicalele sfîrșitului de iarnă înseamnă 
readaptarea organismului la efort, într-un 
dozaj înțelept conceput, de la puțin spre 
mult, de la ușor spre greu. Toate echipele 
încearcă să facă acest lucru, unele cu mai 
multă pricepere, altele cu mai puțină, li
nele cu ce au la îndemînă, altele cu șansa 
uimitoare a voiajului exotic.

Să mă opresc puțin la acestea.
Lotul reprezentativ a fost prin Congo și 

Brazilia. Cu o săptămînă în urmă mă între
bam ce fel de echipe a întîlnit pe acolo. 
Intre timp, Ia înapoiere, jucătorii și antre
norii au făcut declarații. Antrenorii s-au

întors mulțumiți, plini de amintiri frumoa
se. Aflăm astfel că echipele adverse din 
Brazilia erau numai echipe profesioniste 
care au reprezentat bine fotbalul brazi
lian. Se dau și exemple : într-uha din for
mații a jucat D. Santos și alți mari. Per
fect. Fără să ne mai întrebăm cine a ju
cat în celelalte, trecem la impresiile unor 
jucători. Aceștia, poate din mai puțină 
pricepere, declară că adversarii n-au fost 
chiar ioarte-foarte, că apărările lor au fost 
slabe și alte lucruri asemănătoare. Noi 
trebuie să înțelegem ce vrem. Alternati
vele sînt o adevărată binefacere.

O altă serie de echipe (de data aceasta 
de club) fac și ele turnee peste hotare. 
Este cît se poate de bine, chiar dacă li
nele dintre ele mănîncă niște bătăi cît se 
poate de aspre.

Celelalte, multe și mărunte, se plimbă 
cu amicalele din județ în județ. Politeh
nica—Iași, pe cînd se numea C.S.M.S. și 
ocupa locul trei în divizia A, nu a fost 
niciodată trimisă în străinătate. Acum tre
buie să recîștige terenul pierdut. Cine 
știe ?

Andi Andrieș

pentru trecut, sau poate nici 
la atît. Ne întîlnim cu volu
me de amintiri și „studii" ve
tuste, didactice, iară nici o 
concepție filozoiico-estetică, 
înduioșătoare prin paseismul 
și eclectismul lor. Mai mult 
decît atît, unii critici se sfi- 
esc să mai vorbească de pro
bleme de conținut, de legătura 
artei și literaturii cu societatea. 
Dacă am lua numai unele cro
nici literare, teatrale și muzi
cale din reviste și ar ti sufi
cient ca să putem exemplifica 
cît de defectuos funcționează 
spiritul critic. Și trebuie să 
mai adăugăm faptul că rari

sînt acei critici consacrați prin 
vîrstă și experiență, care în
cearcă să scrie și despre ti
neri. Și acestea sînt doar cî
teva aspecte, pe care am în
cercat să le semnalăm aici.

Credem că menirea criticii 
literare și de artă este să ca
nalizeze și să concentreze e- 
fortul spre crearea unor lu
crări care să manifeste grijă 
pentru abordarea unor proble
me general umane, specifice 
poporului nostru, timpului in 
care trăim; ea își justifică 
existenta numai în măsura în 
care poate să orienteze opinia 
publică în sensul sporirii ca
pacității de receptare a artei,

iar pe creator, în sensul res
ponsabilității sale. Risipirea 
în amănunte nesemnificative, 
în lucrări paseiste de istorie 
literară și artistică, polemicile 
cu iz de anecdotică persona
lă, nici într-un caz nu pot sti
mula momentul actual de ma
re efervescentă. Acum, ideea 
fecundă trebuie să circule cu 
mare viteză.

Recentele măsuri adoptate de 
partid creează posibilități și 
mai largi de continuă dezvol
tare a știinfei, învățămîntului, 
artei și literaturii noastre. In 
acest context, spiritul critic se 
impune cu mai multă tărie, ca 
o condiție a dezvoltării con
tinue a acestor domenii.
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D
isputa enunțată prin titlul ele mai sus nu este noua. Ea 
a redevenit însă actuală, în măsura în care o serie de 
manifestări caracteristice evoluției contemporane a artei 
spectacolului implică teoretizarea atitudinilor posibile. 
Este normal ca, în orice domeniu al creației, soluțiile sa 
nu apiară niciodată definitive. Practica transformării. li
nei piese în spectacol este determinată de ansamblul concepțiilor 

artistice ale unei epoci, de cuceririle dobîndite atît de expresia 
literară cît și de cea plastică, de muzică, film ș.a. — fără să mai 
amintim de coordonatele intrinseci ale dezvoltării artei scenice, de 
permanențele sau mutațiile care se afirmă de la o etapă la alta.

Dezbătută cu înaltă competență în publicistica noastră teatrală 
încă de acum trei decenii (a se vedea, îndeosebi, lucrarea lui Că
rnii Petrescu : Modalitatea estetică a teatrului, care oferă o Largă 
deschidere teoretică în baza abordării istorice a problemei) aceeași 
temă a fost reluată mai recent la al 9-lea Congres al Institutului 
internațional de teatru (Viena 1961). Au fost examinate atunci 
global „drepturile și datoriile directorului de scenă" față de au
torii în viață, față de cei decedați ca și față de personalitatea ac
torului.

In prezent, fără a intenționa statornicirea de iluzorii norme 
imuabile, am cerut părerea unor personalități artistice, din toate 
generațiile, atît cu scopul de a profila locul textului literar astăzi 
în arta spectacolului, ținînd seama că acesta este un produs emi
namente literar, cît și pentru a determina aria și modurile de ma
nifestare ale imperativelor regizorale față de opera dramatică. 
Utilitatea unei asemenea discuții ar consta, mai întîi, în putința 
înTăturării poncifelor, de o parte și de cealaltă, a evitării unifor
mității practicilor spectaculare și a manierismelor de tot felul.

Deschisă în numărul de față al revistei noastre, dezbaterea va 
continua printr-o suită de intervenții, publicate în ordinea sosirii 
la redacție. Desfășurarea cît mai vie a discuției va decide dacă, în 
încheiere și în loc de concluzii, s-ar contura necesitatea unei mese 
rotunde organizată de redacția noastră cu participarea oamenilor 
de specialitate.

Redacția

TEXT SI SPECTACOL
Regizori au fost de cînd lu

mea. Străbunul nostru Eschi- 
los, părintele tragediei, își 
monta singur piesele. Sînt, în 
textele sale, indicații de regie 
cari evocă somptuoase corte
gii, procesiuni de vestale cu 
facle, spăimîntătoare năvăliri 
de eumenide...

De-a lungul veacurilor, rolul 
regizorului s-a mărginit la or
ganizarea spectaculoasă a u- 

41 ei partituri literare sau muzi
cale. In vremurile moderne, 
punerea în scenă i-a dat pri
matul în teatru. Apariția sa 
a fost binevenită, ca un pro
test împotriva actorului-prim, 
a acelui chef d'emploi francez, 
acelui capocomico italian, co
medieni plini de talent, cu o 
mare personalitate, pentru care 
textul poetului era un pretext 
al propriei lor valorificări.

Capocomicul înjgheba o 
trupă de mediocrități și por
nea în turnee mondiale, ținînd 
capul afișului. Publicul venea 
la teatru numai pentru el. Co
rifeul se plasa în mijlocul 
scenei, cît mai bine luminat, 
el și numai el. Ceilalți prota
goniști erau simple accesorii. 
Drama era ciuntită de el, cu 
suprimări și adaosuri persona
le.

Cînd un Ermette Novelli 
juca pe Regele Lear, cortina 
se lăsa pe o replică sau o ie
șire a regelui nebun. In O- 
thello, marele comedian lua 
din paragrafele lui Jago și le 
spunea el, Othello.

Ermette Zaconi, Eleonora 
Duse, Coquelin, Monnet-Sully, 
Sarah Bernardt străluceau ca 
niște stele de prima mărime, 
într-un stup de licurici. In e- 
poca lor, în a doua jumătate 
a veacului trecut, cam pe la 
sfîrșit. a venit reacțiunea pu
blicului, a criticii, a actorilor, 
a autorilor care cereau res
pectul textului și perfecțiunea 
ansamblului. Fiecare rol tre
buia ținut de un interpret va
labil, fiecare scenă sau replică 
trebuiau respectate.

Și atunci s-a dat regizoru
lui sceptrul de suveran.

0 FALSĂ
Problema primatului este, 

după părerea mea, o falsă 
problemă, atunci cînd e vor
ba de arta spectacolului, ca
re este o artă colectivă și

Și această transmisiune de 
la capocomico la directorul de 
scenă specialist, a avut un rol 
imens în dezvoltarea și pres
tigiul artei dramatice.

Prin respectarea versiunii in
tegrale a operei dramatice, a 
indicațiilor date de autor cu 
privire la decor, costumație, la 
jocul de lumini, la evoluția 
maselor, fiecare figurant de
venind un membru activ al 
spectacolului, prin scoaterea 
în evidență a fiecărui para
graf, cu lirismul, patetismul 
sau umorul său, teatrul s-a 
ridicat la o culme artistică pe 
care n-o cunoscuse pe vre
mea dictaturii primului actor.
.Mișcarea a pornit din Ger

mania, de la teatrul ducal din 
Meiningen.

O serie de regizori geniali 
s-au relevat în curînd : Otto 
Brahm, directorul lui Lessing- 
Theater din Berlin, Max Rein
hardt, Antoine, Stanislavski. In 
programul său de activitate, 
Stanislavski a înscris ca prim 
punct : „Regizorul, actorii, de
coratorii, costumierii, tehnicie
nii, — toți trebuie să stea în 
slujba poetului!“

Iată, însă, că de la o vreme, 
la noi și aiurea, regizorul își 
arogă dreptul de a lua locul 
vedetei de odinioară, al capo- 
comicului de tristă amintire, 
introducînd imperialismul aces- 

. tuia, schimbînd textul, trădînd 
intențiile autorului, modifi- 
cîndu-i cuvîntul scris și ținu
ta personajelor.

In numele „viziunii perso
nale", el își face de cap, vi- 
olînd opere consacrate și 
înstrăinind publicul de mira
jele scenei.

Se impune, din partea cri
ticii și a publicului, din par
tea autorilor, o mai hotărîtă 
apărare a operei de artă, de 
intrusiunea omului cu „vi
ziune personală", numit pom
pos „director de scenă" și 
care tulbură apele histrale 
ale înaltei poezii dramatice.

Combătînd erorile nu fa
cem decît să servim puritatea 
și prestigiul artei dramatice.

Acad.'Vic’cr Eftimiu

PROBLEMA
în cadrul căreia contribuie 
mai mulți factori: autorul, 
actorii, regizorul, scenograful 
ș.a.. Primatul unuia sau altu
ia nu poate fi, în acest caz, 

decît tendin'a unilaterală de 
a subordona în mod excesiv 
contribuția celorlalți. Totuși, 
o precizare inițială e absolut 
necesară : creațiile actorilor, 
ale regizorului sau ale sceno
grafului sînt creații interpre
tative, ceea ce înseamnă că 
ele trebuie să se subordoneze 
în mod firesc, prin înseși le
gile de creație ale artei spec
tacolului, nu numai ideilor 
autorului, dar și modalităților 
lui stilistice. Din acest punct 
de vedere nu s.e poate vorbi 
decît de o singură întîietate 
fundamentală : aceea a textu
lui literar, care formează o- 
biectul procesului de creație 
al făuritorilor unui spectacol. 
Faptul că pe baza aceluiași text 
regizorul, actorii și scenogra
ful pot crea spectacole foarte 
diferite între ele, nu este de 
loc un argument. Interpreta
rea este și ea un proces de 
creație și ca atare, este firesc 
ca un actor, de pildă, să ros
tească același monolog din 
Hamlet cu totul altfel decît 
au făcut-o înaintașii, lui. U- 
neori mai bine, alteori mai 
rău, dar în orice caz altfel. 
Dificultatea problemei constă 
tocmai în aceasta : interferen
ța în cadrul artei spectacolu
lui a mai multor procese de 
creație, la baza cărora stau 
arte diferite: literatura, arta
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PRIMATUL TEXTULUI 
SAU AL REGIEI?

□

AUTORUL IN TEATRU
Cred că aceste două noțiuni

— text și spectacol — ar tre
bui să se confunde. Este rea
lizabil acest lucru ? Da — dar 
numai în acele opere care sînt 
pur teatrale, adică, în primul 
rînd lipsite de literatură.

Dintr-o reac’le nobilă împo
triva vulgarizării teatrului, s-a 
creat un teatru-literar, care 
ne-a atras pe multi — 
dar care (pentru că s-a 
exagerat în direcția asta), ne-a 
îndepărtat de specificul genu
lui, făcînd să se nască o falsă 
distincție între piesă și spec
tacol, de unde și mentalitatea 
că o piesă ar putea fi un fel 
de taler cu două fețe, o față 
fiind lectura ei, cealaltă re
prezentarea ei scenică. Ispita 
literară a devenit astfel duș
manul nr. 1 al teatrului. Lite
ratura a inventat pentru teatru 
eroul literar, analiza literară, 
pînă și lacrima literară. Și 
textul s-a îndepărtat de viață. 
In situația asta, s-a impus in
tervenția unui factor care să 
teatralizeze fondul și întreaga 
mișcare posibilă a textului, să 
insufle interpreților viața as
cunsă sub faldurile literare : 
regizorul. Și a fost bine venit. 
Dar și atunci, cu o condiție : 
să respecte lucrarea autorului.

In situația, însă, în care ce
le două noțiuni se confundă, 
înseamnă că autorul n-a mai 
scris o piesă, ci un spectacol; 
el a creat direct spectacolul pe 
hîrtie, a realizat singurul tea
tru adevărat, independent, ne
tributar nici romanului, nici 
filmului: teatrul-spectacol. Și 
din clipa în care acest specta
col scris s-a închegat după lo
gica lui proprie, rolul multiplu 
al autorului ne apare limpede
— și parcă ratificat de vechea 
locuțiune a justiției romane : 

actorului, regia, artele plasti
ce, muzica...

Accepția clasică, după pă
rerea mea încă viabilă, a no
țiunii de spectacol, indică în
să textul literar nu numai ca 
un punct de pornire, care 
poate fă definitiv părăsit pe 
drum, ci drept adevăratul 
scop al celorlalte arte inter
pretative. Concepția regizo
rală, ideea unui rol sau a u- 
unui decor sînt, cred eu, 
tot atîtea modalități de 
a reda pe scenă textul. 
De aceea, atunci cînd textul 
devine pentru ceilalți crea
tori ai spectacolului un sim
plu pretext, evident că prin
cipalul obiect de creație poa
te deveni arta regizorului, a 
actorului și chiar a scenogra
fului. In acest caz însă, sen
sul noțiunii de spectacol de 
teatru se schimbă. Există, 
fără îndoială, și spectacole 
fără text, dar, cel puțin deo
camdată, nu aceasta mi se 
pare a fi adevărata artă tea
trală. Ea rămîne încă pentru 
marea majoritate a spectato
rilor, întruchiparea scenică a 
valorilor pe care le conține 
textul literar.

Acad. Zaharia Stancu
Președinte al Uniunii 

Scriitorilor
Directorul Teatrului Național 

„I. L. Caragiale"

„dreptul primului ocupant". In- 
cercînd ca piesa pe care o 
scrie să fie oglinda precisă a 
spectacolului de mîine, auto
rul e nu numai primul repre
zentant al spectatorului din 
ceasul premierei, dar e și pri
mul Interpret al rolurilor pe 
care le trăiește compunîndu-le, 
e pictor, electrician, recuziter 
și, mai ales — înaintea regizo
rului, căruia îi va da mai tîr- 
ziu delega ie să-l înlocuiască 
— el este cel care stă primul 
în umbra sălii în clipele mun
cii de creație, își ascultă și 
își dirijează piesa, pe măsură 
ce aceasta se naște. El garan
tează astfel și unitatea specta
colului și ar putea fi cel mai 
bun regizor al propriei lui pie
se, dacă.. .

Dacă nu s-ar reduce la rolul 
de musafir în teatru (indife
rent dacă-și atribuie singur, 
sau dacă — așa cum am auzit 
că s-ar întîmpla uneori azi ■— 
i se atribuie acest rol). Dacă 
s-ar încadra în teatru Dacă ar 
trăi (ca o serie de dramaturgi 
străini, în jurul unor mari re
gizori) în mijlocul uzinei de 
lumină, șipci și pînzeturi în 
care au asudat Shakespeare si 
Moliere, mari creatori de spec
tacole scrise direct pe hîrtie 
și mari salvatori financiari ai 
mai tuturor teatrelor din lume.

Desigur, asta nu poate fi o 
situație comună, ceea ce în
seamnă că autorul are în ge
neral nevoie s.ă se încredințe
ze regizorului. Dar regizorul să 
nu uite că este delegatul au
torului ; și, dacă autorul nu-1 
poate înlocui, nici el nu ia lo
cul autorului, reprezentînd 
altă piesă decît cea care a 
fost scrisă.

Mircea Ștefănescu

A DEZVĂLUI ESENȚA
SPECIFICA A OPEREI

Raportul dintre text și spec
tacol, dintre opera dramatică 
și funcția regizorală, nu con
stituie o dezbatere de dată re
centă. Ea s-a impus în urma 
acelei „revoluții" în teatru, de 
ia sfîrșitul secolului trecut, ca
re a dus la restrîngerea rolu
lui determinant și unic al per
sonalității actorului (Monnet- 
Sully, H. Irving, El. Duse, E. 
Rossi, Moskvin) și la conside
rabila afirmare a regizorului, 
ca factor decisiv în spectacol. 
Cu vehemență și autoritate u- 
neori, cu demonstrația subtil 
dozată a elementelor care a- 
sigură autenticitatea artei tea
trale, alteori, (a se vedea Gor
don Craig : „De Part du 
theatre"), s-a susținut ideea că 
piesa de teatru e doar un pri
lej și o virtuală posibilita
te pentru asigurarea singuru
lui obiectiv necontestat : spec
tacolul. Astfel, o dată cu con
testarea „regalității" actorului

în creația scenică, autorul de
venea el însuși obiect de dis
cuție și limitare.

Este incontestabil că dezvol
tarea teatrului în secolul no
stru a deschis calea unor ino
vații artistice, care au recla
mat o mai largă libertate în 
alegerea mijloacelor de reali
zare a imaginii scenice în ra
port cu restricțiile textului 
dramatic. Deja Appia, printre 
alții, crea o deplină indepen
dență regizorului în dozarea 
„timpului și spațiului scenic". 
In al III-lea deceniu, ideea 
„teatralizării teatrului" și-a fă
cut o zgomotoasă intrare în 
arenă. Bragaglia a susținut-o 
patetic într-o polemică cu 
Luigi Pirandello, care apăra 
integritatea suverană a textu
lui, „suprema demnitate a cu- 
vîntului". Noțiunea de „teatru 
teatral" a surîs totodată și re
prezentanților „cartelului" (Ch. 
Dullin, L. Jouvet, G. Pătoeff și. 
Gaston Baty), după ce seduse
se parțial și spiritul moderat, 
dar receptiv Ia variatele în
cercări inovatoare, al lui 
Lugne Poe.

Problema, care se pune și 
azi într-o formă din ce în ce 
mai pregnantă și mai accen
tuată, constă în stabilirea ra
portului echilibrat dintre ope
ră și regizor, în precizarea 
drepturilor de intervenție și li
mitelor acțiunii regizorale. Cu 
alte cuvinte : în ce măsură 
regia rămîne un factor de va
lorificare a textului sau de
vine o funcție artistică au
tonomă, care poate modifica, 
exclude sau introduce ele
mente inovatoare.

Ar fi anacronic și vetust 
să nu acceptăm, în viziunea 
spectaculară a contempora
neității, ideea că spiritul 
înnoitor corespunde modului 
dialectic de dezvoltare a gîn- 
dirii artistice. Dar trebuie să 
subliniem faptul că nu ino
vația factice, formală și- de
gradantă, legată de inexpre
sive și banale artificii, e ne

cesară, ci înnoirile creatoare 
destinate a pune în valoare 
noi idei, a explica, motiva, 
desprinde sau accentua ele
mentele incluse în subtextul 
operei. Ceea ce, mi se pare, 
trebuie să primeze e sublinie
rea valorificării textului, son
dajul adine adus în luminile 
rampei, pentru a dezvălui e- 
sen(a specifică a operei, pro
blematica sau simpla succesiu
ne a momentelor „dramatismu
lui" interior. Cred însă că aci 
rezidă primejdia cea mai se
rioasă : faptul de a descoperi 
sensuri „inedite" poate duce 
la rezultatul sesizării unor 
sensuri „inexistente". Uneori, 
o exagerată sau rău înțeleasă 
conștiință regizorală propune 
implicații inexistente în opera 
și gîndirea autorului. A deve
nit un „leit-motiv", în lumea 
teatrului, ideea de a completa, 
corecta sau elimina pasaje 
considerate improprii realizării 
unui spectacol în concepția

regizorului actual. Fără a res
pinge integral această „chi
rurgie" artistică, aplicată ca o 
terapeutică ce limpezește sen
surile îndeobște în teatrul u- 
nor epoci istorice, măsurăm, 
în toate consecințele lui arbi
trare, riscul regizorului ce 
vrea să găsească •— în afara 
textului — concepția „visată" 
de scriitor. Aceasta inversea
ză raporturile normale operă 
— spectacol, întrucît mijlocul 
(arta regizorală) devine scop, 
neglijînd textul care rămîne, 
întotdeauna, baza spectacolu
lui. In acest sens, Camil Pe
trescu remarca („Teze și anti
teze") că succesul e legat de 
„substanțialitatea" pieselor, nu 
de virtuozitate, trucuri artifi
ciale în spectacol.

La capătul acestor observa
ții, amintim succesele obținute 
în teatrul nostru, datorită in
teligenței artistice și inventi
vității unor tineri regizori (L. 
Giurchescu, L. Pintilie, G. Ra
fael etc.). Dar admirația noa
stră pentru imaginea scenică, 
a pieselor lui I. L. Caragiale 
(„D-ale carnavalului", ,,O 
noapte furtunoasă") se opreș
te în fața exagerării grotescu
lui, care în sine e neconclu
dentă și atinge ușor preferin
țe ce coboară nivelul artei a- 
devărate. Ineditul înscenării, 
ritmul obositor, accentul ce 
subliniază — pînă la obsesie— 
mizeria morală și trivialitatea 
vieții reprezentate pe scenă, 
depășesc uneori sensul satirei 
caragialiene.

Regizorul nu trebuie să uite 
că, dincolo de elementarele 
mijloace fizice de exteriorizare 
scenică, teatrul rămîne o reali
tate psihico-socială, ce tre
buie înțeleasă în adevăratul 
sens al gîndirii scriitorului, 
singurul factor decisiv în va
lorificarea perenității operei 
fiind timpul și societatea că
reia â se adresează.

ProL univ. Mircea Mancaș
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de culoare și sens

Teatrul de Stat—Bacău

INCENDIUL
de Dimos Rendis

Autor al unor volume de versuri, pro
zator ce are la activ cîteva romane, sce
narist — pentru că se obișnuiește — și, 
în ultimă, sau în penultimă instanță — 
dramaturg, Dimos Rendis și-a cultivat ori 
și-a căutat vocația, după cum se vede, in 
mai toate genurile cuvintului scris. Tre- 
cînd peste celelalte ipostaze, despre care 
cititorul și-a format deja o părere, să ne 
oprim doar la tentativa lui Rendis pe tă- 
rlmul magic al scenei.

Anul trecut, Teatrul Mic i-a jucat, cu 
un succes remarcat la vreme, „Linia 
moartă", piesa de debut. Dimos Rendis a 
apărut, acum, pe scena băcăoană, cu „In
cendiul" și, nu peste multă vreme, un alt 
teatru moldovean îi va reprezenta „Filo
dendron".

Un critic „rău" — Dinu Săraru, spre 
exemplu, ar spune despre „Incendiul" 
că-i un colaj in care găsim trag mente din 
Camil Petrescu, Anouilh, Eugen Ionescu, 
Eduard Albee ș.a.m.d. Pînă la un punct 
i-aș da dreptate. Aș adăuga, însă, că pie
sa are nota sa personală, exprimabilă 
prin această sintagmă : adevărul viu.

Dar adevărul viu, prin sine, nu este 
fapt artistic; el trebuie privit, asimilat, 
gradat, și în ultimă instanță, retrăit prin 
actul creației și dat lumii neostentativ, ca 
un bun care îi aparține. Ceea ce Dimos 
Rendis și face. Pînă la un punct.

Ruptă de un cadru social precis — dar 
plantabilă intr-un teren impropriu dezvol
tării armonioase a spiritului — piesa se 
integrează epocii moderne prin conflict 
și prin modul de a gîndi și a fi al per
sonajelor, înscriindu-se, după dialectica 
negării negației, ca o pledoarie ferventă 
pentru umanism și franchețe în relațiile de 
la om la om. Cei patru protagoniști — aș 
spune inculpați — purtînd și susținînd, 
fiecare în parte, responsabilitatea propriei 
lor vini — convertite în adevăruri perso
nale indubitabile — cheamă, in subteran, 
la meditație privind alchimia derutantă, 
ades impenetrabilă, din care e compus o- 
mul.

Apare, în această piesă, triunghiul cla
sic : bărbat-femeie-bărbat, al patrulea 
personaj nefiind decît bisectoarea care 
poate porni din orice unghi, spre oricare 
latură. Pe această geometrie autorul gre
fează însemnele unei confruntări existen
țiale, surprinsă în succesiunea ei cri
tică. Produse ale unui mediu ce le-a în- 
frînt elanurile, personajele sînt nevoite, 
deodată, să iasă din propria lor carapace, 
să se confrunte și, în ultimă instanță, să 
se purifice, printr-o ardere de esență aris
totelică. „Important este ca, de fiecare 
dată, să poți arde totul și s-o iei de la 
capăt", spune la un moment dat Marco, 
pivotul întregii dezbateri, cel care acu
mulează o paradoxală doză de umanitate 
și egoism, de generozitate și nepăsare.

Intenția, mărturisită, a autorului, a fost 
să convertească banalul, prezentîndu-1 în 
elementele sale fruste, aparent insignifi
ante. De altfel, în caietul de sală, Dimos 
Rendis mărturisește: „Cînd am terminat 
lucrul la „Incendiul" am avut senzația că 
am comis o indiscreție, că am ascultat 
după uși o dispută între patru oameni vii 
sau că am asistat fără voia mea la o 
confesiune ale cărei date nu aveam drep
tul să le dezvălui".

Din păcate, autorul nu ne-a dezvăluit, 
întotdeauna, personajele cu discreția și 
detașarea necesară, lăsîndu-ne uneori cu 
impresia, jenantă, că am pătruns cam 
brutal într-un apartament unde locatarii 
se judecă fără cruțare pentru foarte ome
neștile lor păcate. Această impresie este

sporită mai ales pe anumite porțiuni ale 
spectacolului cînd confruntarea „celor 
trei" tinde să degenereze într-o banală 
și stridentă ceartă de periferie între soțul 
„îmbrobodit", soția infidelă și concubin 
(aici — Marco, Maria și Antonis). însăși 
ideea de a-i face să se confrunte mi se 
pare precară, greu rezolvabilă artistic 
fără a friza decența. Nu e vorba de stri
dența limbajului, ci a situației. Pentru că, 
în ceea ce privește replica, Dimos Rendis 
a dovedit multă inventivitate, menținîn- 
d-o la o temperatură intelectuală adec
vată. Și aici există, însă, destule inegali
tăți. Mizînd pe paradox, dramaturgul a 
oscilat între aforismul inteligent, fraza cu 
tentă programatică și reflecția comună, de 
unde și stilul compozit al piesei.

Punctele vulnerabile ale textului le-au 
determinat, parțial, pe cele ale spectaco
lului. Regizorul Ion Buleandră, în același 
timp interpretul lui Marco, nu a reușit să se 
detașeze în măsura cuvenită de rol, pentru 
a privi obiectiv, de la distanță, întreg 
ansamblul. Și în spectacol scena confrun
tării celor trei este ușor confuză, nu în
deajuns de ritmată. Aici trebuia să se 
facă mai simțită rigoarea regizorului, care 
fiind un sentimental lucid, se simte mult 
mai în largul său cînd are de asamblat 
momente cu un dramatism conținut, nu 
exteriorizat.

Este demnă de relevat modalitatea în 
care a fost gîndit regizoral și creat artis
tic rolul lui Marco — acest paria mo
dern, un refulat dublat de un visător. 
Compunîndu-și o poză, o mască, din care 
își face un stil de viață, Marco pare un 
spirit rupt de propria sa materie. Specta
torul, contrariat la început, se obișnuieș
te și acceptă vorbirea Iui tărăgănată, apa
tia mișcărilor, oboseala existențială de 
care e cuprins, dîndu-și seama că aparțin 
naturii intime a personajului.

Ca interpret, Ion Buleandră a fost a- 
celași fin explorator al nuanțelor, reali- 
zînd cu Marco o nouă experiență actori
cească remarcabilă, încarnînd original un 
personaj original. El a închis perfect în 
sine drama eroului — o perfecțiune re
ductibilă Ia rolurile polițiste desăvîrșite— 
pentru ca, spre final, să se dezvăluie, în
tr-o gradație ascendentă pe planul emo
ției, drept cunoscătorul „ab initio" al în
tregii aventuri sentimentale.

Compoziții demne de reținut reușesc în 
acest spectacol actorii Andrei Ionescu — 
interpretul lui Antonis — și Mișu Rozea- 
nu. Față de text, unde personajul avea o 
conturare lineară, în spectacol rolul Mă
riei crește vizibil, deși interpretarea ac
triței Kitty Stroescu, este inegală, totuși. 
Maria era „mărul discordiei", cea care 
determină „incendiul" din conștiința Iui 
Marco (incendiul real nefiind decît un 
pretext teatral) — și investitura mai lar
gă ce i se acordă în spectacol este bine
venită.

Scenografa Adriana Leonescu a avut de 
rezolvat unele probleme de sugestie spa
țială. Ținînd cont că întreg spectacolul 
s-a desfășurat' pe fondul depărtat ai in
cendiului, rezolvările ei au fost corecte, 
neglijențele ținînd de aparatul tehnic. 
Prin modul cum a încadrat și delimitat 
universul teluric în care autorul și-a în
scris eroii, Adriana Leonescu a dovedit, 
însă, o înțelegere profundă a piesei și o 
disponibilitate artistică de netăgăduit.

Spectacolul băcăoan dovedește, o dată 
în plus, că dubla ipostază, în artă, este 
greu de îmbinat, cu cîștiguri egale. Dar 
nu imposibil.

N. Turtureanu

Fără îndoială că expoziția de 
artă populară din sala „Victo
ria", trebuie privită ca un e- 
veniment cultural al orașului și 
ca o faptă de cea mai sănă
toasă educație. Covoare, cera
mică, podoabe vestimentare sînt 
trofeele unui colectiv de cerce
tători care au cutreierat întin
derile Moldovei, de la Vrancea 
la Rădăuți, convingîndu-ne o 
dată mai mult de virtuțile ar
tistice ale milenarului nostru 
popor. Zestrea Muzeului etno
grafic se împlinește, de piidă, 
cu un interior de casă din zona 
lașului, cu măștile din Popești, 
mesaje din îndepărtate straturi 
arhaice, sau cu colecția de 
ouă încondeiate, unele dintre 
ele cunoscute, de altfel, însă 
interesante, totuși, pentru colo- 
ristica lor ingenioasă și pentru 
structurarea unor motive solare.

Este o acțiune care se cu
vine continuată cu aceeași e- 
nergie, căci omul modern, ci
tadinul, vine la asemenea ex
poziție atras de mirajul culo
rilor și al semnelor de pe a- 
lesături sau de pe vase, com- 
pletind înțelegerea lor vagă cu 
improvizații de legendă. Astfel, 
sala nu este doar o ordonare 
sistematică de obiecte de artă, 
ci, totodată, o carte deschisă 
și vie a trecutului. Ne putem 
dar lesne imagina ce impresie 
puternică pot să trezească bro
deriile sau covoarele, cînd stră
lucirea lor curcubeică nu este 
nicidecum atenuată. De aceea, 
trebuie privită cu rezerve prac
tica încetățenită peste tot la 
noi, cum că o scoarță veche 
și purtată sugerează mai bine 
netăgăduita ei autenticitate. A- 
șezată, îîngă altele, chiar dacă 
ornamentele rare deșteaptă en
tuziasmul specialistului, pentru 
marele public rămîne anonimă 
și posacă, plăsmuită de artiști 
nepricepufi sau aflată în pragul 
declinului.

Cum nu poate fi vorba de 
scoarțe noi, nu rămîne decît să 
recopiem modelele vechi, atît 
de areu de găsit, operație care 
poate fi săvîrșită în aceleași 
medii folclorice. Dacă etnogra
ful ar cere gospodinei, la care 
a găsit un exemplar de va
loare, să-l recompunăi ar pro
cura o piesă nu de artizanat, 
ci de real interes muzeistic, în 
vreme ce prototipul ar fi re
ținut de specialiști. Căci, ho- 
tărît lucru, limbaiul culorilor 
este cel mai accesibil publi
cului modern care se lasă se
dus de risipa nestănînită de 
tonuri. Că toate culorile se su
pun unor legi severe care as
cultă de o înțelepciune stră
veche, îi preocupă mai puțin, 
de vreme ce cana are o formă 
bine cunoscută, iar cămașa la

puncte

O nouă expoziție Al. Istrati la 
Paris. Pictorul de origine ro
mână, mare prieten al lui Brân- 
cuși, executorul testamentar al 
acestuia, personalitate marcantă 
în școala pariziană de pictură, 
se prezintă din nou publicului 
parizian, la Galeriile Daniel Ger- 
vis cu o amplă expoziție. Cata
logul acesteia este prefațat de 
Eugen Ionescu, care rememorea
ză neuitatele ore petrecute de 
Istrati, de pictorița Natalia Du
mitrescu — soția acestuia — și 
de Eugen Ionescu însuși în com
pania lui Brâncuși, în Impasse 
Konsin.

„Tablourile lui Istrati — re
marcă Eugen Ionescu — nu sînt 

fel de comună și de familiară. 
Dar omul timpurilor imemorabile 
a ales culoarea albă pentru că 
i-a priit lumina zilei și omul 
cu purtări alese. Cea roșie l-a 
îmbiat către veselie căci i-a 
plăcut să muncească pe cîm- 
puri cu voie bună, ocrotit de 
chipul aprins al soarelui pe 
care și-l închipuia adesea frate 
de cruce, iar ca să-l aducă 
mai aproape de dinsul îl co
bora pe porți, alesături sau 
blidare. Și cum viața este ur
mată do moarte, iar ziua de 
noapte care este și ea tot un 
fel de moarte, omul neajutorat 
a descoperit culoarea neagră. 
Și de atunci s-au născut vil- 
nice bănățene, catrințe hațe- 
gane, birică funerară, scoarțe 
moldovenești, ceramică etc. Așa 
dar nu este o năvală haotică 
de culori, cum pare la prima 
vedere. Căci în acest triptic, 
alb-roșu-negru, generații după 
generații și-au așezat rosturile. 
Cea mai simplă înțelepciune 
concretizată nu în sisteme etice 
și filozofice, ci intr-un alfabet 
elementar și de o uluitoare ro
bustețe. Ca să ne dăm seama 
că nu este vorba de o simbo
lică formală și decorativă pu
tem să ne gîndim de pildă la 
legendele cosmogonice, după 
care viața omului se aseamă
nă ori se substituie zilei, pri
vită ca ființă, anului sau 
soarelui, că arborele vieții 
este un motiv frecvent 
în covoarele moldovenești, că 
unele obiceiuri de înmormîntare 
se supun curgerii zilei și nopții, 
și că pînă și pe bețele cioba
nilor se îngrămădesc reprezen
tări astrale, pentru a nu mai 
vorbi de jugul boilor, tiparele 
de caș, porțile, troițele etc. (Pe 
un băț ciobănesc Al. Tzigara- 
Samurcaș a descoperit încrus
tată calea lactee).

Ca să aibă vite sănătoase 
omul vopsea frunțile boilor cu 
roșu, in ziua de sfintul Toader; 
ca să rodească bine brazda, 
primul pumn de boabe il arun
ca în momentul ritualic, cînd 
răsărea soarele ; ca să poată 
dormi liniștit noaptea așeza pe 
geam un ou roșu, semnul in
vincibilității forței solare, pro- 
tejindu-l de duhurile întuneri
cului. Toate manifestările lui e- 
rau structurate după cum 
curgea ziua și noaptea, viața 
și moartea, iscind acel univers 
imagistic pe care noi il numim 
artă și de aceea il credem ca
pricios și ciudat, dar care pen
tru omul de demult era un ne- 
sfîrșit izvor de semne de recu
noaștere și comportare, și ca 
atare cu o logică severă și 
proprie care nouă ne scapă a- 
desea.

rebusuri, ci probleme"..............Noi
știm că limbajul cuvintelor nu 
este singurul limbaj posibil. Tă
cerea este limbajul picturii, a- 
cea tăcere care sugerează sono
rități, Imobilitate care exprimă 
mișcare, un discurs despre lu
me".

*

Bîrladul, orașul în care a vă
zut lumina zilei unul din cei 
mai mari pictori ai neamului, 
Tonitza, se află în perspectiva 
de a putea înființa un muzeu de 
artă. Prin eliberarea spațiului 
vechiului muzeu Vasile Pârvan, 
de către fostul Sfat popular 
raional, s-a creat din nou posi
bilitatea organizării unui spațiu 
muzeal, al cărui nucleu ar putea 
fi chiar numărul de lucrări af
late în custodia vechiului mu
zeu (printre care se află și cî
teva piese de o marcată origina
litate de Tonitza). Credem că în

Ne putem lesne imagina că 
in acele împrejurări erau fo
losite numai culorile funda
mentale, întrucit era o practi
că de viață și de moarte și 
nu una artistică, aceasta fi
ind implicată mult mai tirziu. 
Căci problemele de prim ordin 
și vitale nu puteau fi lăsate 
pe seama unor culori inter
mediare, in stare să atragă 
forțele ascunse și să descum
pănească echilibrul sufletesc al 
omului primitiv. De aceea cro
matismul artei noastre popu
lare trebuie privit cu pruden
ță. Lucian Blaga se entuzias
ma de aderența noastră la pi
toresc și nuanțe, dar o făcea 
mai mult in favoarea poeziei 
exprimării sale de artist cu 
mare simțire. De fapt, in evo
luția cromaticii, la noi ca la 
oricare popor, au existat dife
rite straturi a căror neglijare 
ne conduce la concluzii uni
laterale și regretabile. Fără în
doială că primul strat este a- 
cela al culorilor fundamentale, 
tripticul alb-roșu-negru cu func
ții ritualice și magice catego
rice. Aici iși găsesc locul și 
covoarele din actuala expozi
ție, a căror valoare este, de 
aceea, inestimabilă. Pe măsu
ră ce s-au alăturat culori noi 
(in Moldova verdele, galbenul; 
in Oltenia albastrul), ele s-au 
despicat in nuanțe, fiind înțe
lese ca divertismente artistice. 
Abia de acum arta populară 
are libertatea să se dezvolte 
așa cum o cunoaștem și abia 
aici se poate opri eseistica lui 
Blaga.

Dar nici diversificarea culo
rilor nu s-a produs peste tot. 
Autorul Spațiului mioritic găsea 
exemple in costume, peisaje și 
ceramică ardelenească. Insă 
aceasta din urmă, anonimă, și 
necunoscută o vreme, a luat 
avînt in timpuri mai noi, in 
afara perimetrului triptic, deci 
intr-o vreme de explozie in 
artă, cind fantezia cromatică 
era dovadă de gust și măies
trie. Totuși unele compartimen
te s-au păstrat in raza ace
leiași tradiții, căci ceramica 
neagră, fondul covoarelor mol
dovenești, unele broderii de pe 
cămășile vrincene nu și-au 
schimbat ținuta arhaică. Ele 

s-au fixat intr-un sistem croma
tic unic, angajind sau topind 
straturi succesive care rezumă 
precepte fundamentale și ne 
oferă, de fapt, o istorie in cu
lori, in limbajul costumelor, al 
scoarțelor, al incrustațiilor sau 
alesăturilor.

P. Ursache

numele unei bogate tradiții cul- 
tural-artistice moștenită de acest 
oraș, destinația noului spațiu 
creat ar fi bine să se bucure de 
o judecată înțeleaptă. Altfel, în 
spațiul recent eliberat, ne-am 
putea trezi mîine cu birourile 
Oficiului de legume și fructe, 
sau cu o școală specială...

Și n-ar fi păcat, cînd depo
zitele muzeelor noastre sînt su
praaglomerate de opere de artă, 
unele din ele foarte valoroase, 
achiziționate în acești ani? Nu 
l-ar sta bine Bîrladulul cu un 
nucleu de artă modernă format 
din aceste achiziții, așa cum s-a 
întîmplat cu noul muzeu de 
artă din Galați ?

puncte



Discuția de față a urmărit aflarea unor opinii cît mai 
diverse privind muzica contemporană și receptivitatea 
publicului la aceasta, ținînd seama că, în ultima vreme, 
în sensibilitatea publicului nostru și-au făcut loc cu tot 
mai mult succes acordurile acestei noi muzici față de care 
unele prejudecăți îl țineau distanțat.

Desigur, opiniile prezentate aici nu au pretenția unor 
adevăruri infailibile (asupra unora din aceste opinii re
dacția noastră are chiar rezerve). Considerăm însă că ele 
pot contribui la limpezirea, din unghiuri cît mai diferite, 
a raporturilor public—creație. Personalitățile care au răs
puns solicitării noastre sînt ROLF LIEBERMANN, (direc
torul Operei din Hamburg ; muzicologul sovietic dr. MI
HAIL DRUSCHIN; compozitorul francez de origine ro
mână MARCEL MIHALOVICI; muzicologul român GEOR
GE BĂLAN și criticul muzical al ziarului „Die Welt",
KLAUS GEITFL.

cu Rolf Liebermann
Păstrăm pentru clasicism o 

condescendență impusă de 
perspectivă, de măreția lui 
general acceptată. Dar modul 
de simțire prezent își cere o 
expresie a sa în toate do
meniile artei și astfel, într-o 
confruntare violentă cu mu
zica clasică, numeroasele cu
rente noi își revendică o- 
portunitatea. Marele auditoriu 
este înclinat să opteze pen
tru una din părți, deși accep
tarea ambelor ar îi cea mai 
salutară. Care este părerea 
dv. în această chestiune ?

CINCI INTERVIURI
DESPRE MUZICA
CONTEMPORANĂ

— Nu spun un lucru nou 
susținînd că un conservato
rism radical este la fel de 
nociv în muzică, ca de altfel 
în orice ramură a artei. De
sigur, operele clasice rămîn în 
actualitate prin perfecțiunea 
și echilibrul lor și în acest 
sens pot constitui, neîndoios, 
modele. In schimb, muzica 
contemporană este mult mai a- 
proape de viața noastră coti
diană și parcă acest ritm ul- 
tra-accelerat în care ne-am 
trezit de cîteva decenii în
coace și-a pus pecetea și pe 
arta noastră muzicală. Altă 
dată, un curent artistic ființa 
tihnit o jumătate de secol ; 
acum, dacă apucă un dece
niu.

— In acest caz urmașii noștri 
vor avea o enormă muncă de 
cernere și discernere între 
valorile autentice și cele de 
maculatură, vor exista, cum 
s-ar spune, din nou clasici...

—Bartok, Schonberg, Berg 
sînt deja clasici, opera lor 
nu mai are aproape nimic 
straniu, cum se credea într-o 
■vreme, și-am fi acum mai în
clinați să-i preferăm noilor 
structuraliști. Nu-i dară cu
minte atunci să așteptăm pînăi 
la o decantare a valențelor, 
decît să minimalizăm o idee 
îndrăzneață pe care nu știu 
.din ce temei subiectiv acum 
.o respingem ?

— Noi da, însă publicul, 
marele auditoriu ?

— Cum e și firesc, marele 
public își creează o deprin
dere care-1 ține legat mai 
multă vreme de o anumită 
etapă a evoluției muzicale. 
Cum încerci să-I abați de la 
gustul său vechi înainte de 
saturație, pentru că la spe
cialiști saturația anticipează 

f(ori la el întîrzie ?), publicul 
reacționează de cele mai mul- 
:te ori cu violență.

— Se întîmplă deseori ca 
aceste intoleranțe să apară 
în mijlocul creatorilor. Bou
lez, bunăoară, era un anti- 
wagnerian acerb, iar acum...

— Eu n-am crezut nicio
dată că Boulez va persista 

"în poziția lui antiwagneriană 
fiindcă un mare creator și in
terpret ca Boulez nu poate fi 
împotriva unui geniu. Și unul 

■și altul, știm bine, au fost 
-niște revoluționari în muzi

că. Dar, după cîte știu, nici 
Stravinski nu era un wagne
rian convins, ba dimpotrivă. 
Eu găsesc muzica lui Boulez 
splendidă și nu văd de ce 
m-ar face să nu-mi placă Wag
ner sau Mozart. Muzica lui 
Boulez, însă, mă apropie mal 
mult de lucrul în sine, dacă 
pot spune astfel, mă solicită 
din unele zone mai profunde 
care nu exclud totuși afec
tivul. Intîmplător, muzica lui 
Boulez e de un mare succes 
în Franța. Subliniez, întîmplă- 
tor. Dar nu succesul la pu
blic trebuie să fie determi
nant în creație. In multe ca
zuri; injoncțiunea agrementu
lui sau dezagrementului pu

blic duce ori la creație a- 
bundentă de valoare discuta
bilă ori la abandonarea cre
ației.

cu Mihail Druschin
— Credeți că s-ar putea 

vorbi de o muzică a viito
rului ?

— Eu cred că nu s-ar pu
tea pune sub semnul între
bării dreptul la existență al 
niciunei muzici, fie ea con
temporană,, clasică sau de a- 
vangardă. De fapt, după mine, 
a designa o muzică a viito
rului este o întreprindere 
plină, de riscuri. In ultimii 
douăzeci de ani, muzica de 
avangardă a beneficiat de un 
climat favorabil. Acum pare 
a se afla într-o criză după 
care vor urma probabil noi 
compozitori, noi curente des
pre al căror destin nu se 
poate bănui încă nimic. Prin
cipala evidență este rapidi
tatea cu care se succed une
le maniere de a scrie muzi
că, dar și mai important va 
fi momentul cînd vom ve
dea un tablou limpede a tot 
ce a rămas și a tot ce s-a 
uitat, pentru căi, neîndoios, 
din toate aceste numeroase 
îndrăzneli numai o mică par
te se va putea asculta peste 
ani.

— De ce uneori publicul 
refuză noutatea cu atîta în
verșunare ? Nu credeți că un 
rol deosebit în formarea unui 
gust mai larg îl are critica 
muzicală și muzicologia ?

— Psihologia socială se a- 
flă într-o continuă dezvolta
re dialectică, iar noi, mu
zicologii și criticii de artă, 
nu putem hotărî asupra pre
ferințelor marelui public. Un 
lucru știm: ceea ce-i valoare 
autentică, în orice condiții' 
s-ar naște, are viabilitatea a- 
sigurată.

cu compozitorul 
Marcel Mihalovici
— Se vorbește de o „eli- 

ță* a melomanilor capabili să 
înțeleagă muzica modernă. 

Din această elită s-ar putea, 
credeți, „disemina" și în ma
rele public comprehensiunea 
pentru muzica de avangardă?

— Eu spun deschis că sînt 
împotriva așa-zisei muzici 
pentru marele public, pentru 
că se înțelege deseori prin a- 
ceasta cantonarea comodă în 
apele călduțe ale unor etape 
pe care simțul nostru estetic 
le-a depășit de mult. Credeți 
că Bach, trăind azi, ar mai 
scrie ca acum trei secole ? Ce 
se poate face cu un public 
care nu-i dispus să depășeas
că stadiul beethovenian și 
care nici nu vrea s-audă de 
vreo nouă experiență ? In po
fida acestor rezistențe, muzica 
contemporană cîștigă tot mai 
mult teren, aceasta neînsem- 
nînd că marele public e fa
miliarizat prea îndeaproape cu 
limbajul ei. Generația actuală 
este însă mai puțin refractară 
experiențelor decît cea prece
dentă, poate și mulțumită 
mijloacelor de propagare și 
propagandă care slujesc mu
zica modernă: disc, bandă
magnetică, radio-televiziune.

Dar esențial este ca o mu
zică să nu fie înrobită de o 
modă și abandonată îndată ce 
aceasta și-ar pierde actuali
tatea. Andre Gide declara că 
el nu vrea să fie numai ci
tit ci și recitit. Parafrazîndu-1, 
aș spune că o muzică bună 

este întotdeauna reascultată. E 
drept, marele public nu s-a 
compromis niciodată aplau- 
dînd opusuri efemere, dar cir
cumspecția sa excesivă ar fi 
trenat mult apariția valorilor 
contemporane. A trebuit să 
se găsească întotdeauna un 
grup mai restrîns, pe care 
noi îl numim elită, și care 
să se exalte la sonurile noi, 
pentru ca acestea să intre în 
grațiile marelui public.

cu muzicologul 
George Bălan

— V-ați ocupat multă vre
me de sensurile muzicii mo
derne, ați intrat chiar într-o 
dispută, dacă nu mă-nșel, pri
vind coliziunea dintre muzica 
modernă și cea clasicăi. La ce 
concluzii ați ajuns în cele 
din urmă ?

— După ce atîta vreme 
m-am ocupat să descifrez un 
sens în această violentă con
fruntare de orientări, am în
cetat s-o mai iau în serios, 
apărîndu-mi ca un joc căruia 
problemele reale ale omului 
de azi îi scapă. Nu-1 văd pe 
un om serios, cu răspundere 
în fața destinului său și al 
semenilor, să-și consacre e- 
xistența intrînd în această 
comedie a curentelor muzica
le contemporane și încercînd 
să joace un rol. Cred că pu
blicul e indiferent la toate 
acestea pentru că nu mai 
poate fi vorba de muzică. 
Muzica a sucombat. Dar și 
mai Tidicole mi se par încer
cările de a reînvia muzica, 
încercări pe care avangarda le 
numește tradiționaliste și ca
re mie mi se par ca tendința 

Descoperim în toate aceste, aparent, variate opinii — 
o trăsătură generală exprimată ca un fel de imperativ: 
„... nu va fi îngăduit decît va’orilor autentice dreptul la 
existență". In acest sens, criticii muzicale și muzicologiei 
îi revine misiunea unei mai ferme selecții a valorilor de- 
gajînd astfel calea operelor veritabile și oferind iubitoru
lui de muzică ceea ce i se cuvine. N-avem dreptul să hră
nim generații întregi cu surogate spirituale si nici să ali
mentăm cu exegeze trudite din greu fulminații iluzorii.

Interviuri realizate de Ștefan loanid

de a readuce la viață un ca
davru.

— După dumneavoastră, ce 
muzică ar satisface trebuințe
le spirituale ale timpului no
stru ?

— Pentru nevoile spirituale 
ale veacului, Bach, Mozart și 
Schubert sînt îndestulători. 
Nu mai e nevoie să se facă 
un fel de neoclasicism. In 
genere, compozitorii moder
niști îmi stîrnesc o imensă 
milă. Sînt ființe fără nici o 
rațiune de existență care cer
șesc puțină glorie și care nu 
se dau în lături de la cele 
mai umilitoare exhibiționis- 
me.

— Ne-ați putea da exem
plul unor compozitori mo
derni care l-ar împăca și pe 
tradiționaliști și pe cei din 
avangardă ?

■— Da: Ion Dumitrescu și 
Dumitru Bughici.

cu Klaus Geitel
— Există o diferențiere în

tre efectul momentan al mu
zicii moderne și ecoul Iui în 
suflet. N-aveți impresia că 
posibilitatea de a fi reținute, 
pe care o oferă unele pasa
je din partiturile clasice, le 
prelungește, într-un fel, efec
tul în sufletul nostru ?

— In muzica modernă ca 
și în teatrul modern pasi
unile se ciocnesc cu zguduiri 
de scurt circuit. E amprenta 
ritmului vieții noastre coti
diene, ritm fără precedent. 
Succedarea evenimentelor în 
cadența vertiginoasă a ac
tualității, fluctuația unor stări 
sufletești generate de o reali
tate obiectivă freneticăi, a 
născut și o muzică fără cen
tru de echilibru. Dacă muzica 
veche abuza de timp, cea, 
nouă e timorată de acesta. 
Sunetele sînt de cele mai 
multe ori scurte, precipitate, 
capricioase, imprevizibile. Du
pă uvertură, partitura mozar- 
tiană aproape că se poate 
ghici. Se găsea atunci o tih
nă. de care noi sîntem frus
trați. Memoriei noastre îi tre
buie o fluență logică, pentru 
a păstra ceea ce a cîștigat și 
așa ceva nu poate oferi mu
zica contemporană. Ascultînd 
un opus modern, de Webern 
de pildă, constatăm un efect 
de moment destul de greu 
de reeditat la o reaudiție a 
aceleiași piese, spre deose
bire de Berlioz, care ne poa
te face să trăim de fiecare 
dată același sentiment j este 
o nouă reverberație a acele
iași emoții.

— Mulțimea limbajelor și 
a experimentelor nu derutea
ză oare publicul, făcînd ca 
acesta să piardă orice reper ?

— Publicul știe foarte bine 
să aleagă și nu aveți decît 
să observați sălile de con
cert. Tineretul în special — 
e un lucru sigur — nu se 
înșeală în privința gustului 
veacului său. Această genera
ție dispune de o mare unita
te de gust. N-ati văzut cum 
la concerte publicul se îm
parte în două, pe generații ? 
N-ați văzut entuziasmul cu 
care publicul tînăr primește 
noutatea ? Simte parcă o a- 
partenență la ea, simte că el 
e un nou mesager al ștafetei.

— Se poate așadar vorbi 
de o muzică a viitorului ?

— Curios cum ne preocu
pă în egală măsură grija pen
tru viitorul artei muzicale. 

Este cum nu se poate de fi
rească reacția la o pseudo- 
muzică. Puteți fi sigur că 
muzica viitorului va fi tot 
muzică, nu zgomote industri
ale, nu plonjoane pe clavia
tura piano-ului forte. Cum 
notele forțate sînt în primej
dia eșecului, tot așa origina
litatea. forcepsată n-are șanse 
de ființare. Cred că viitorul 
nu va îngădui decît valorilor 
autentice dreptul la existen- 
țău EI are deja prea multă 
experiență cu impostura pen
tru a se mai înșela. Sînt 
cumva prea optimist ?

carteade artă

N. TONITZA
de Barbu Brezianu

Inscriindu-se u- 
nei serii de sin- 
ze apărute în ul
timii ani, recenta 
monografie, sem
nată de Earbu 
Brezianu. oferă, a- 
lături de sinteza 
pertinentă a unor 
concluzii mai vechi, 
prețioase puncte 
de vedere origi
nale. Evitînd pe
riodizările subiec- 
tiv-impresioniste, a- 
utorul folosește, în 
prezentarea vieții 
și operei artistu
lui, criteriul cro
nologic, avînd însă 
permanent în ve
dere, în delimită
rile operate, spe
cificitatea fiecărei 
etape, importanța 
ei în întregul ac
tivității.

Reconstituind suc
cint anii de for
mare a viitorului 
artist, începînd cu 
Școala națională 
de arte frumoase 
din lași și conti- 
nuînd cu studiile 
la Munchen, eta
pă în care crea
torul e îndrumat pe 
linia academismu
lui, opus oricăror 
tendințe de afir
mare a unei sen
sibilități proprii, 
Barbu Brezianu 
conturează de fie
care dată clima
tul în care se dez
voltă viitorul ar
tist, analizîndu-i 
reacțiile în fața u- 
nor îndrumări stră
ine structurii sale 
artistice. Ucenicia 
germană se va re
simți în întreaga 
creație tonitziană 
prin orientarea

spre precizia de
senului, prin ca
racterul de grafică 
al unei bune părți 
a creației sale.

Contactul cu ma
rea pictură univer
sală, cu impresio
nismul francez, cu 
„revirimentul cro
matic" declanșat 
de Luchian, duce 
la sfărîmarea rigu
rozității liniei, la 
apelul la culoare. 
„Graficianul ce
dează locul picto
rului". Inevitabile 
sînt influențele unor 
impresioniști elogi
os apreciați. Pa
leta cîștigă totuși 
în luminozitate, 
expresivitatea pic
turii crește. După 
o lungă perioadă 
de căutări, mesa
jul și expresia lui 
picturală se s'rgu- 
iarizează, artistul 
afirmîndu-și preg
nant personalita
tea.

Portretele de co
pii caracterizate 
de „o vibrație 
ăuntrică", emanînd 
o poezie suavă, 
nudurile avînd o 
linie specific toni
tziană, „de o ele
gantă fluență și o 
subtilă fibră inte
lectuală", peisajele 
suburbane lipsite 
adesea de o pre
zență umană de 
prim-plan, dar în 
care simțim o vi
brație profund u- 
mană, sînt doar 
cîteva din piesele 
originale ale me
sajului tonitzian.

Surprinzînd cu 
acuitate creșterea 
organică a origi- 
lalității, autorul re
levă Dermanent in
fluențele, modul o- 
rîginal de asimi
lare a lor. In co
mentariile pe mar
ginea unor tablo
uri caracteristice, 
Barbu Brezianu 
dovedește o mare 
capacitate asocia
tivă, realizînd ast
fel o indirectă cir
cumscriere a fe
nomenului Tonitza 
în peisajul plastic 
românesc și euro
pean.

Demnă de re
marcat este și a- 
tenția acordată de 
autor publicisticii 
lui Tonitza, pe 
care, cu un fin 
discernămînt, o 
pune în valoare.

Fraza fluentă, 
ampliFicată prin 
substanțiale notații 
de subsol, carac
terizează un stil de 
o mare sobrietate 
și lîmoezime. Bo
gat în material i- 
lustrativ selectat cu 
competentă, volu
mul nierde însă 
prin linsa reprodu
cerilor — color, in
dispensabile înțe
legerii depline a 
operei.

Alături de masi
vul album editat 
în 1965, cu o pre
față de Corneliu 
Baba, recenta mo- 
nograflc are o 
certă valoare, pro- 
iectînd noi lumini 
asupra înțelegerii 
operei tonitziene.

I. G. Popa



Daniela Caurea Gabriela Melinescu

MASCA TRAGICĂ CUM ÎNFIORATĂ CONTRAPUNCT

Agatha Crigorescu - Bacovia

SCRIE!

Scrie-ți gîndu-ri crucea nopții 
S-a ascuns și iuna
Spre apus !

A ieșit dintr-un inel de aur
Și-n chenar de singe
S-a tot dus...

Scrie gindui povestind
De-o ccasă
Repezită-n seceriș de stele
Cea mai mîndră stea
Să fie oare
Rătăcita-ti slovă 
Printre ele ?

Florența Albu

DOAR GREIERII

S-au stins toate făcliile și n-am să te 
găsesc.

Apa glasului tău a secat prea ușor, 
în toate stîncile pescari îndrăgostiți 

mă cioplesc, 
Clipele pietrificate de întuneric mă dor.

M-ou vindr.it în bilciuri pentru năframe 
Și-a plins pe mine ochiul sfîrtecat 

al lunii 
Pe sinul de piatră ultimul cîntec adoarme 
Și numai din cînd în cînd mai rid 

printre lacrimi nebunii.

Pe ziduri, pe ziduri sînt așchii de gheață 
Șopîrle de gheață se rup sub 

palmele mele.
Regii otrăviți vin să-și vadă puii 

in mantii de ceață, 
Eu caut să-mi intru în carne trecînd 

peste cercul de iele.

Caut Multașteptatul ce mi s-a părut 
că mă cheamă, 

Coborînd visuri, coborind mituri 
să-mi sfîșie pieptul

Pe pămîntul acesta torturat de aștri 
și teamă,

Pe Golgota cu ulciorul de lacrimi 
pe umeri, urcă Poetul.

RUGĂCIUNE

Ceas latent uitat de jocul fuselor orare 
Ochi de nisip furat scurgerii neiertătoare, 
Bici oprit pe spate-ncovoiat de agestru, 
Rit pe lira tăcerii, tainic pedestru.

Din tîmpla mea cufundată-n pămînt, 
Cresc uriașe temple de vînt și de cînt. 
Din ochii mei incărcați de păduri 

și izvoare, 
Cresc străbunii cu plete de noapte, 

cu plete de soare.
Din palmele mele cresc plauri 

pe apele-nimb, 
Și brațele-mi-aripi seismic spală copacii 

de timp.

Cum înfiorată vine vremea să naști, soră, 
izbindu-te de trunchiul meu drept, 
eu stau aici și mă-ndoiesc de lucruri, 
pe cel care nu este îl aștept.

Neliniștit mă plimb gol, între pereți, 
avînd pentru acela o privire augustă, 
aproape sînt cel mai divin adolescent 
c cărui carne guri abstracte-o gustă,

smulgînd din mine învelișul 
grăbind nașterea celui care 
muntele-l va desface cu tăișul 
sufletului neobișnuit de mare.

Soră, vine vremea să naști, 
trupul in această iarnă mi se-mpuținează 
aproape sînt cel mai divin adolescent 
cu gitlejul prins într-o gheară de rază.

Silvia Onofrei

REFLEX
Viața îmi împlinește sinul 
sub privirea cerului ;
cerul își alăptează stelele
la strugurii viei.

Fiecare boabă 
cade-ntr-o stea 
și mare cuvînt.
Boaba din virf, 
sfirșitul unui poem, 
pină cind va trece și ea intr-un cint ; 
într-un cînt alăptat de cer 
și împlinit de pămint.

Angela Croitorii: OCHIUL CEL MARE
Explicația unei insuficiente a- 

nalize a poeziei Angelei Croi- 
toru ar fi oare de găsit în mo
tivul că debutul ei e cumva în- 
tîrziat ? E, desigur, o prejude
cată care trebuie risipită, înlo
cuită cu analiza pe text. Ni
meni nu debutează de fiecare 
dată ca poeții. Lirismul autentic 
are atîtea posibilități de existen
ță estetică încît poezia devine 
puls al emoției, viață a senti
mentelor, a sincerității, inepui
zabilă, necunoscută, dar și teh
nică a decupării intensității rit
murilor, senzațiilor traduse într-o 
expresie superioară, de loc ca
ducă. El nu anulează gîndirea 
sub impulsul sincerității, entu
ziasmului, voluptății nemărgini
te de a restructura esențe pure, 
cristalizări de arome tari, ci o 
amplifică, îi dă dificultatea de 
a fi eimetrcă și.........neînțeleasă*.
Emoția poeziei Angelei Croitoru 
vine din straturile unei sensi
bilități feminine de o vitalitate 
neobișnuită. Nici o liniște a 
„sentimentalității44 n-a întîrziat în 
structura lor. Toată poezia e un 
imn, o confesiune plină de pu
ritate, extaz și elevații afective. 
E un lirism prin excelență con
templativ, de intensitate pură. 
Percepția concretului, a vieții so
lare e de-a dreptul surprinză
toare : „privesc temutul astru al 
zilei, inepuizabilă minune,/ și în 
zvăpăiata vatră de văpăi magne- 
ziene văd urzindu-se / aripi de 
fluturi, cozi de păuni, / văd 
draperii de brocarte, răvășiri de 
horbote fine, / larve cristaline,

arzătoare lumi bacilare, / cali
grafii de foc, viitori de curcu- 
beie, / și cînd pleopele cobor 
peste ochi-mi învinși, / mă cu
fund, mă înalț, plutesc, ca un 
duh ,ca un cuvînt, / ca un ochi 
divin, / printr-un întuneric în
sorit, palpitant, de vîlvă plin, / 
printr-un întuneric mustind de 
lumină ca înainte de facerea 
lumilor" (Soare").

Erotica e de o feminitate pură, 
senzuală și tentația poetei e de 
a o „teoretiza44, de a problema
tiza („Fericit este omul peste 
care se-oprește al iubirii semn 
sacru44 ; „Fericit este omul ce 
sub al dragostei jug geme / Fe
ricit cel ce arde în cămașa de 
foc a dragostei !“). Voluptatea 
crosului, puterea de a schimba, 
de a purifica, de a instaura or
dinea nelogică e bine regizată: 
„Dulce și amețitoare-i ca un 
vin / și dulce-i mintea să ți-o 
pierzi în ea, / al sîngelui val 
să-1 simți crescînd în pieptu-ți,/ 
teluric...". Poezia Angelei Croi
toru e emoția directă, suflet și 
eros, puritate de crin, univers 
sensibil ce rănește suprafețele 
liniștite ale materiei : ..Sînt iu
birea care transfigurează, / Sînt 
corul de îngeri al evlaviei/Sînt 
fîntîna neagră și adîncă a mi
lei / Sînt devoratorul extaz al 
jertfei / Sînt iubirea care închi
de ciclurile / care ține în cum
pănă potrivnicile stihii / care or
chestrează al stelelor marș/care 
scandează ritmurile veșniciei // 
Sînt tăcerea care doarme pe pra
gul tainei44.

Ne-ntoarcem fiecare-acasă,-n toamnă 
cu greierul uitat la rădăcină, 
cu vîntui care bîntuie-n priveliști, 
cu drumurile care se rotesc 
invers, 
tăcute, ghemuindu-se-n cochilii.

Vin pașii verii pînă sub fereastră 
să-mi spună noapte bună ;
încet, le uit ecoul
și numele deosebit cîndva, cu inima — 
Spre miezul nopții sună caldarîmul 
sub pașii lunii și îmi spun - e marea, 
nu vine nimeni, 
nimeni nu se-ntoarce, 
e numai marea - se adună-n țărmi.

Tăcere. Și tăcerea...
Se sting luminile, pe rind, sub pleoape ; 
string palmele
și-n palme scrumu-i cald, 
mai ard acum doar greierii, in palme.

Nadina Cordun

NESOMN

Marfa Bărbulescu

LOVITURĂ DUBLĂ
lată piatra în care 
vremea 
bate la porțile 
minunilor halucinante.

Tu ești religia mea, 
la fel ca Tine 
sînt pedepsită cu așteptare, 
cu trupul redat 
inițialelor forme.

îmi vei fi umbră 
iți voi fi 
loc îndrăgit 
culorii.

Netrebnice țărmuri 
opresc 
sîngele cald 
și piatra 
pornită din praștie.

Mariana Ceaușu

Viorel Stirbu: UN
Sensibilitatea narațiunilor, teh

nica artistică introdusă în arta 
de a nu fi convențional și ne
semnificativ, stilul curățat de 
orice impuritate, observația rea
lă trecută în ficțiune, sondaj în 
oscilațiile psihice și sufletești, 
putința de a concentra fapte pe 
suprafețe mici, toate acestea ar 
fi suficiente pentru un debut în 
povestire, schiță. Ne-am înșela 
dacă am crede cu adevărat că 
numai acestea ar fi deajuns ca 
un povestitor să izbutească si
gur în roman. Mai trebuie o 
experiență de viață, stil, talent 
și intuiție pentru a fixa într-o 
pînză un flux analitic de esență 
morală, temperamentală, socială. 
Viorel ș-tirbu face exerciții de 
compoziție, de analize psihologi
ce, știe să construiască portrete, 
să pătrundă într-o stare nede
finită, s-o refacă și să ne des
chidă curiozitatea de a alege 
semnificația cea mai apropiată 
de adevăr. Un septembrie frumos 
indică posibilități de analiză, de

SEPTEMBRIE FRUMOS
construcție. Esențialul e aici la
tura profundă a trăirii vinovă
ției înainte de a se produce, 
coșmarul înainte de accident, ne
putința de a alunga obsesia și 
de a opta pentru un act mo
ral vital. Cînd totul se înfăp
tuiește.. devine rece. Toni Pri- 
sada se „liniștește44, așteaptă a- 
acuzarea. Evident, ceea ce e ar
tistic, reprezentativ, se găsește 
în această viață a obsesiei, căci 
pe urmă știm totul ce se va în- 
tîmpla. Imaginația reduce ac
țiunea la o finalitate posibilă. 
Ancheta e proză polițistă și in
teresează nu acțiunea propriu- 
zisă, cu ramificații ingenios ar
ticulate. ci atmosfera de mister, 
de taină nedezlegată. Structura 
cea mai realizată în sensul ex
presiei, a valorii prozei sale o 
găsim în Spectrul. Cadrul de 
desfășurare e parcă tras cu 
pasta nuvelelor romantice, dar 
conținutul e perfect modern.

ZAHARIA SÂNGEORZAN

MARAME

De gîndul-vierme ce-mi mănîncă vise, 
(iertare cuvintelor mele nescrise) 
de gîndul-somn ce-l chem să mă scape, 
cînd teamo-n găoacea de sticlă nu-ncape 
de gîndul-prudență cînd sufletu-mi cere 
(trădindu-mă, lașă, mă plîng în tăcere) 
de gindul-prudență ce-atîrnă de haine 
(cînd slabă mă simt, mă acopăr de taine), 
îmi apăr cetatea, mă apăr cu dinții, 
cînd trec în genunchi prin volutele minții, 
și dacă-mi arunc o lumină pe frunte, 
cum are balaurul capete multe 
pe cînd îl ucid, în cădere, sfișie 
de vise eliptică-n euforie 
o vină pe care mi-o caut anume 
cînd liniștea crește, cîndliniștea-mi spune...

ARHEOLOGIE

lolanda Malamen

COȘMAR

lartă-mă, domnule CEAICOVSKI I 
Lebăda neagră s-a bătut în altar 
cu trandafirii de gală 
crescindu-și pintenii în calul încoronat. 
Am aruncat cearșaf de zestre peste 

catedrală 
îndrăgostită de un nobil scăpătat, 
cînd altă lebădă 
a-ntors ceasul cu mîini muncite 

de bărbat.
N-am gheare de zbor 
păsările foarte domestice de altfel 
au scăpat din arena de catifea 
câzînd în pămînt ca o stradă grea. 
Acum ele mă cer de apa mătușelor 

mele nebune
Dar lasă-le, domnule CEAICOVSKI, 
să se călugărească in togă și capă 
prin muzeele lumii I

Sfiește-te zid și piatră I 
încremenite opreliști, sfiiți-vă I 
Ochiul rămîne departe de voi umilit 
trimis înapoi cu îngîmfare.
O, marea, cintata bucurie, marama I 
Pătrund adînc prin mătăsoasa lumină. 
Văd departe în lucruri.
lată, mi-am înfășurat sufletul în marama 

străveche, 
podoabă țesută din curăție trufașă 
și stau dreaptă sub sclipiri ca fetele 

țării la horă,

Priviți-mă pînă in plăselele inimii clare I

Angela Traian

MIORIȚA

Mioriță laie, laie bucălaie,
Timpul ne apleacă, timpul ne-ncovoaie 
Numai sus pe munte unde latră ciiniî 
Curge veșnicia-n fluierele stînii

Și-o să bată luna, și-o să bată vîntui,
Și-o să bată ploaia, și-o să bată timpul, 
Și-o să plîngă-nvinsă piatra de hotare 
De-ndoit genunchiul întru închinare.

Adrian Munțiu:
In volumul Chipul cioplit ci

titorul întîmpină versuri de
monstrative, de filipică antirăz
boinică, autorul entuziasmîndu-se 
de eroii anonimi pe care se clă
dește istoria, „omul gol în
tre lei" sau „cu trupul de flaut", 
elemente cheie în poezie, dra
pate în vestmîntul solemn al 
simbolului. Cu siguranță, un di
vertisment tematic, de loc nou în 
poezia noastră, Adrian Munțiu 
fiind obsedat de spectrul sum
bru al războiului, care se con
cretizează în halucinante scene 
de groază. Acest peisaj este des
picat de imaginea senină a pier
sicului înflorit, semn al reface
rii și al mesajului între gene
rații.

Dificultatea se naște atunci 
cînd autorul se ambiționează să 
reconstituie ori să intuiască sce
ne care în fapt se refuză să-și 
arate limpede chipul. Marea li
teratură antirăzboinică s-a năs
cut în tranșee. Și H. Barbusse, 
și Camil Petrescu și Eugen Je- 
beleanu au trecut prin apoca
lips, iscînd accente de mare vi
brație. Pe cîtă vreme la Adrian 
Munțiu, spectator și deci mai pu
țin angajat în atmosferă, poe
ziile se înalță ca niște dolmeni 
și cu toate eforturile autorului 
de a le menține pe verticală, ele

CHIPUL CIOPLIT
tind să se prăvălească în abis.

Condus de Eugen Jebeleanu, 
poetul recheamă și răzbună pe 
cei uciși. Astfel Muzeu este un 
alt Lidice. Ca în Surîsul Hiro- 
șimei revolta născută din durere 
ne este comunicată mitic* ele
mentele materiei comune, fo
cul, cenușa, apa, substituindu-se 
vocilor omenești și căpătînd vi
talitate cosmică. Dar cu toată 
ardența sentimentelor și genero
zitatea ideilor, tratarea aceleiași 
teme în poezii diferite fără deo
sebire de intensitate (Umbra, 
Hipnoză, Extaz), duce la mono
tonie.

Totuși, Chipul cioplit ne con
vinge de maturitatea poetică a 
lui Adrian Munțiu : abstracțiile 
gratuite din anii debutului sînt 
părăsite, ritmurile, mai puțin ha
otice. se restabilesc într-o ca
dență sigură. Dar aceasta nu în
seamnă însă că autorul a avut 
o fericită inspirație renunțînd la 
tematica intimistă, cu acorduri 
discrete, cultivată ingenios altă
dată. Căci saltul neașteptat din 
octavă în octavă, de la un vo
lum la celălalt, este de-a drep
tul spectaculos și justifică^ mi
rarea lectorului, dacă ne gîndim 
mai ales la rezultatele atît de 
modeste.

MAGDA URSACHE

Dezgropat, cu pămînt în orbite, 
nu mă vezi și ți-e chipul tăcut. 
Am să-ncerc să înlătur pămîntul. 
Brațul drept ți-a rămas in trecut.

Poate-ai fost chiar de oameni urît, 
sau din teamă făcut, de ți-i teamă, 
întunericul care te-a vrut 
o tristețe trecută condamnă.

Ori ai fost o zeiță-n altare 
preamărind frumuseți omenești, 
vrăjitoare în fapte din care 
ți-a fost dat doar un timp să trăiești.

Te desprind din mister și din luturi, 
împrumut am să-ți dau brațul meu. 
Porți în umărul drept o mișcare 
ce mă face să cred c-ai fost zeu.

Eugenia Popa

REVERS

Ziua-i
o amforă imensă, 
in care lucrurile toate, 
sînt formele ciudate 
ale luminii.

Noaptea-i aceiași amforă, 
cu lucrurile umbrite 
de somnul nostru.

Augustin l. N.
A apărut în Editura Tineretu

lui, într-o prezentare atractivă, 
cartea cunoscutului eminescolog 
Augustin Z. N. Pop, Mărturii : 
Eminescu — Veronica Micle. Con
cepută ca o evocare a priete
niei lor, întemeiată pe documen
te, dintre care 118 inedite, ea 
înfățișează adevăratele relații 
ale geniului eminescian cu prie
tena lui.

Volumul este o contribuție de 
seamă la cunoașterea vieții poe
tului, peste ceea ce au dat pînă 
în prezent G. Călinescu, Perpe- 
ssicius și alții. Autorul a între
prins cercetări speciale în arhi
vele de stat și particulare, a 
studiat manuscrisele, a făcut re
cunoașteri pe teren ; s-au veri
ficat critic documentele și anec
dotele care s-au țesut în jurul 
lui Eminescu si Veronicăi Micle. 

împărțită în secțiuni, prece
date de către un motto, cartea 
narează cronologic etapele măr
turiilor de dragoste și caldă prie
tenie dintre cei doi poeți. A 
fost angajată opera lor și co
respondența dintre dînșii, care 
stă la temelia lucrării, confi- 
gurînd toate meandrele vieții 
zbuciumate a poetului. Se ere-

Pop: MĂRTURII
ionează schița biografică a Ve
ronicăi Micle, a soțului și fii
celor ei, deși anumite episoa
de ale cărții ne erau cunoscute 
din articolele anterioare ale a- 
utorului, publicate în „Tînărul 
scriitor44, „Luceafărul" etc.

Din paginile cărții reiese că 
prietenia și dragostea pentru 
Veronica Micle au stimulat ac
tivitatea creatoare a poetului, 
mărturisită în poeziile și scri
sorile lui. Se dau în carte e- 
xacte și pertinente explicații, 
înlăturîndu-se falsuri și erori.

S-au strecurat din păcate în 
carte și cîteva greșeli, pe care 
le relevăm pentru a nu se re
peta : scrisoarea lui Eminescu 
către Harieta, sora lui, e din 
1880, nu 1870, cum se spune la 
p. 11 — 12 ; fotografia poetului 
(p. 16—17 — hors text) nu e fă
cută la Bernhard Brand din Iași, 
ci la J. Tomas din Praga. așa 
cum autorul însuși spune la p. 
32 ; poezia lui Gr. Melidon : 
Eminentului poet Eminescu de 
la p. 33—34 nu e completă ; bas
mele din cartea lui R. Kunisch 
nu sînt ardelenești, ci din Mun
tenia.

GRAȚIAN JUCAN

vindr.it


PRODUCE
— ȚEVI DIN PVC TIP U.M.G. de la 0 32 la 0 280 mm.
— COVOR ȘI DALE DIN PVC cu grosimi de 1,5 și 2 mm în diverse 

culori.
— GRANULE DIN PVC pentru produse electrotehnice.
— FOLII PLASTIFIATE DIN PVC în diverse culori șagrenate sau 

simple în lățimi de 1.200 mm și grosimi de 0,2—0,5 mm.
— PLĂCI PRESATE DIN PVC DUR ȘI PLASTIFIAT în diverse culori 

dimensiunile : lățime 1.000 mm.
lungime 2.000 mm. 
grosime 1—20 mm.

— SACI POLIETILENĂ imprimați și neimprimați.
— FOLII SUFLATE DIN POLIETILENĂ în lățimi de 270—1.000 mm. 

și grosimi de 0,04—0,2 mm.
— CORPURI SUFLATE DIN POLIETILENĂ (butoaie, canistre, fla

coane)
— PLĂCI EXTRASE DIN POLISTIREN IN DIMENSIUNILE

lățime 1.000 mm 
lungime 1.000 mm 
grosime 2—6 mm.

— PLĂCI ONDULATE DIN PVC în dimensiunile lățime 1.600 mm.
lungime 2.000 mm. 
grosime 1,7 mm.

— ÎNLOCUITOR DE TUB BERGMAN ȘI PANTZER din p.v.c.
— TUBURI FLEXIBILE DIN PVC cu 0 INT. 12—400 mm.

FABRICA DE ULEIURI VEGETALE „UNIREA"-IAȘI

produce ulei comestibil de calitate superioară

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE INDUSTRIE LOCALĂ
— B î R L A D —

produce și desface prin magazinele de specialitate produse 
de calitate superioară:

* Camera studio 
„LUCEAFĂRUL"

* Camera studio 
„MOLDOVA"

și „BISTRIȚA"
* Dormitorul tip 

„FLORIDA"



- 2-9 martie 1968 -
4 premiere 
prezentate 
de studenții ieșeni

Formațiile de teatru din 
cadrul Casei de cultură a 
tineretului și studenților 
din Iași, desfășoară în a- 
cest an o activitate deose
bit de bogată. Premierele 
prezentate pînă acum, a- 
dică poemul dramatic „Mo- 
na-Lisa" de Aurel Brumă și 
comedia „Goana după flu
turi" de Bogdan Amaru 
continuă să atragă public 
și atestă talentele descope
rite in rlndurile tineretului. 
De notat că autorul poemu
lui dramatic e tot student. 
Regia actorului C. Dinu- 
lescu și scenografia lui 
George Doroșenco au creat 
impresionantului poem dra
matic atit cadrul cit și uni
tatea de ansamblu necesa
re pentru o lucrare de ma
re tensiune. De asemenea, 
Virgil Raiciu, regizînd

„Goana după fluturi" a in
tuit perfect climatul come
diei lui Bogdan Amaru și 
fondul dureros al zîmbe- 
telor.

Aceleași echipe pregă
tesc intens încă două pre
miere. E voiba de „Cînd 
vine barza", o comedie de 
Andre Roussin și drama 
„Canalul Blaumilch" de E- 
fraim Kishon.

Dacă ținem seama că 
piesa lui Bogdan Amaru a 
fost montată aici înaintea 
altor teatre care au înscri
s-o în repertoriu, studenții 
ieșeni se pot minări că au 
prezentat în această sta
giune a Casei lor patru 
premiere pe țară, ceea ce 
nu e puțin lucru și se a- 
cordă cu linia de îndrăz
neli a activității lor tea
trale.

colecțiile muzeului Moment din poemul dramatic „Mona Lisa".

etnografic al Moldovei
populară din sala Victoria a con- 
a fost întîmpinată de către marele 
Muzeul Etnografic al Moldovei îl

carnet șapte arfe*)Recenta expoziție de artă 
firmat prin căldura cu care 
public, rolul activ pe care 
îndeplinește în privința depistării de lucrări valoroase și a
îndrumării artizanatului popular.

Datorită bogatelor și interesantelor sale colecții, acest muzeu 
a ajuns astăzi cunoscut în numeroase țări de pe glob șl citat 
în publicații de specialitate străine. Din cei peste o sută de mii 
de vizitatori intrați anual în sălile Palatului Culturii, cîteva 
sute sînt de peste hotare și chiar de peste ocean, dornici să 
cunoască viața din trecut a Moldovei, îndeletnicirile tradițio
nale ale populației și, mai ales, comorile noastre de artă au
tentică.

La baza organizării muzeale de aici a stat principiul potrivit 
căruia temele sînt prezentate în dezvoltarea lor istorică, dar 
cu grijă deosebită pentru formele etnografice noi, apărute sub 
ochii noștri. Ele sînt prezente în fiecare sală a muzeului, la 
fiecare temă, fie prin exponate concrete, fie prin grafice. O- 
biectele de artă populară sint încadrate în fenomenul etnogra
fic din care fac parte, accentuîndu-se prin aceasta una din 
trăsăturile artei populare : îmbinarea utilului cu frumosul.

De altfel,, acest principiu a stat și la baza organizării expo
ziției din sala Victoria, manifestație care a prelungit în afară 
preocupările specialiștilor etnografi din cadrul muzeului. Reu
șita expoziției conferă un plus 
al Moldovei și organizatorilor

tradiții

artistice din satele 
Nu mai departe, în- 
în sala Casei de cul- 
tineretului și studen- 
echipelor din 14 co-

la Gura 
Eețcani 
Popești, 
decît o

vechi-

Recent încheiatul ciclu de 
manifestări ale teatrului fol
cloric, desfășurat succesiv pe 
etape și organizat prin grija 
și sub îndrumarea Casei de 
Creație Populară, a dat la 
iveală nebănuite resurse ale 
creației 
noastre, 
tilnirea 
tură a 
țilot a
mune a prilejuit un specta
col surprinzător de inedit și 
omogen. Haiducii din Andrie- 
șeni, capra de la Voinești, 
ursul de la Trifești, cerbul 
de la Epureni, struțul de la 
Mădîrjac, căluții de 
Badiliței, nunta din 
sau moșnegii de la 
ca să nu enumerăm
parte, au constituit o adevă
rată surpriză atit prin jocul 
dezinvolt al interpreților, cît 
și prin frumusețea obiceiu
rilor. Astfel, s-a vădit marea 
varietate de datini,

mea milenară a unora și îm
pletirea lor cu viața socială. 
S-a confirmat incă o dată 1- 
maginația și forța creatoare 
a anonimului artist colectiv

Un merit deosebit revine 
metediștilor și specialiștilor 

ce au lucrat pe teren pentra 
dezgroparea acestui filon de 
aur și care au organizat a-

de prestigiu 
lui.

Muzeului Etnografic

de aur
devărate
ce.

Un fapt e cert : 
de

spectacole dramati

concursul 
teatru folcloric se înscrie 
o realitate șl va fi aștep- 
cu nerăbdare în fiecare

In ziua de 6 martie a. c„ 
în sala Casei Sindicatelor 
din Iași, dr. în economie 
loan Matei va prezenta 
conferința „România so
cialistă în cifre și fapte”.

„Femeie, soție și mamă, 
rolul ei în 
familiei” se 
simpozionul 
loc în ziua 
a.c., orele 17.30, 
Casei de cultură a sindi
catelor și care va fi sus
ținut de s conf. univ. dr. 
Cornelia Dumitriu, prof. 
Veronica Bîlbîie și prof. 
Constanța Costin.

consolidarea 
intitulează 

ce va avea 
de 8 martie 

în sala

După reușita expoziției 
retrospective Nutzi A- 
contz, colectivul Muzeu
lui de Arte Plastice din 
Iași pregătește o bogată 
retrospectivă Octav Băn- 
cllă.

Inventarul casei memo
riale „Ion Creangă” (Boj
deuca din Țicău) s-a îm
bogățit cu noi piese le
gate de viața marelui po
vestitor. Ele au revenit la 
bojdeucă prin dragostea 
unor donatori și ca o do
vadă a prețuirii scriito
rului.

TEATRU
Teatrul Național „Vasile A- 

lecsandri" anunță în săptămî- 
na 4—10 martie o nouă pre
mieră. Este vorba de „OPINIA 
PUBLICĂ", comedia de succes 
a dramaturgului Aurel Baran- 
ga. Regia artistică — Crin 
Teodorescu, scenografia — 
Marga Ene.

In distribuție: Virgiliu Costin, 
Liana Mărgineanu, Ștefan Dăn
cinescu, artist emerit, Valeriu 
Oțeleanu, Virgil Raiciu, Con
stantin Bîrliba, Sergiu Tudo- 
se, Al. Blehan, George Maco- 
vei, Dionisie Vitcu, Petru Ciu
botaru, Valeriu Burlacu, Tra
ian Ghițescu, Ion Lazu, Euge
nia Nedelcu, Puiu Vasiliu, A- 
drian Tuca, Ion Schimbischi.

Premiera va avea loc marți, 
5 martie, ora 20,00.

Spectacole cu „OPINIA PU
BLICĂ" vor mai fi prezentate 
joi, 7 martie ora 20,00 
vineri 8 martie ora 20,00 
bonamentele 2 și 9).

Tot în această perioadă 
mai fi prezentate spectacolele:

„CÎND LUNA E ALBASTRĂ" 
de Herbert Hugh. Regia — 
Valeriu Moisescu, scenogra- 

Marga Ene. Cei patru

Și
(a-

vor

interpreți sînt Cornelia Gheor
ghiu, Ștefan Dăncinescu, artist 
emerit, Valentin Ionescu și 
Ion Schimbischi (sîmbătă 2 
martie ora 20,00).

„STAN PĂȚITUL" de Geor
ge Vasilescu, după Ion Crean
gă. Regia — Gh. Jora, sceno
grafia —• Doris Jurgea. In ro
lurile principale : George Ma- 
covei, Petru Ciubotaru, Elena 
Foca, (duminică 3 martie, ora 
20,00).

„IMBRÂCAȚI PE CEI GOI" 
de Luigi Pirandello. Regia — 
Crin Teodorescu. Interpreți: 
Elena Bartok, Costel Constan
tin, Margareta Baciu, artistă 
emerită, Saul Taișler, Marcel 
Finchelescu, Const. Popa, An- 
toaneta Glodeanu, (duminică 
10 martie, ora 20,00).

„VEAC DE IARNĂ" de Ion 
Omescu. Regia — Crin Teo
dorescu și Ion Omescu. Din 
distribuție: Teofil Valeu, Li
ana Mărgineanu, Sergiu Tudo- 

Const. Dinulescu, Elena 
Marcel Finchelescu, 

alții (duminică 
10).

— Stanley Kramer. Cu : Spen
cer Tracy, Milton Berle, Sid 
Caesar, Ethel Merman, Edie 
Adams și alții.

(Sala „Victoria", de la 4 la 
10 martie).

„ÎNCERCUIREA" — un film 
iugoslav de Hajrudin Krvavac, 
cu Rade Marcovic, Bata Zivo- 
zinovic

(Sala
și Liubisa Samardzic. 
„Republica", 4—10 

martie).

ȘAPTE SAMURAI", un„CEI
film japonez de A. Kurosawa 

(4—10 martie), la sala 
„Tineretului"

„REÎNTOARCEREA LUI
SURCOUF"

(Sala „Arta", 4—10 martie)

„JOCURI NESCHIMBATE" 
(4—6 martie) și „PESCARUL 
DIN LOUISIANA" (7—10 mar
tie) la sala „Nicolina".

se,
Bartok,
Const. Sava și 
10 martie, ora

FILARMONICA
ca
tat 
dric de iarnă.

Căluții din Gura Badiliței

OPERA
-— balet de„GISELLE"

A. Adam
(duminică 3 martie, ora 11) 

„LILIACUL" operetă de
J. Strauss

(duminică 3 martie, ora 19,30) 
„FÎNTÎNA DIN BACCISARAI" 

— balet de Asaliev
(miercuri. 6 martie, ora 19,30)

Zilele acestea va fi prezenta
tă la Opera de Stat o nouă 
premieră :

Opera „MOTANUL ÎNCĂL
ȚAT" de C. Trăilescu. Condu
cerea muzicală — Traian Mi- 
hailescu. Regia artistică — 
Hero Lupescu. Scenografia •— 
Elena Ionescu. Data premierei 
va fi anunțată ulterior.

FILM
„O LUME NEBUNĂ, NEBU

NĂ, NEBUNĂ, o producție a 
studiourilor americane. Regia

Solistul celor două concerte 
(de vineri, 8 martie ora 20 și 
de sîmbătă, 9 martie, ora 17) 
ale Filarmonicii Moldova, este 
violonistul Mihai Constanti- 
nescu. In program Simfonieta 
de Paul Constantinescu, Con
certul pentru vioară și or
chestră de Beethoven și Sim
fonia nr. 41 în do major-Jupi- 
ter de Mozart. Mihai Constan
tinescu nu mai are nevoie de 
recomandările noastre, publi
cul cunoscîndu-1 prea bine 
pentru clipele de elevată în- 
cîntare artistică pe care violo
nistul i le-a oferit în fiecare 
din concertele sale. Cît despre 
concertul de Beethoven am a- 
minti doar de nota sa pro
fund originală, constînd într-o 
scriitură specific beethovenia
nă, care la vremea primei 
sale audiții (1806) a întîlnit 
multă rezistență, atit din par
tea interpreților, cît și din cea 
a criticii muzicale. Simfonia 
Jupiter de Mozart rămîne și 
azi un monument al gîndirii 
simfonice.

Dirijorul acestor concerte — 
Paul Popescu.

’!■) Eventualele schimbări în 
programe se datoresc institu
țiilor de spectacole respective.



EXEMPLARITATEA LUI TUDOR VIANU
S-a inaugurat de curînd și continuă a fi înfățișată publicu

lui, o sugestivă expoziție dedicată vieții și operei unuia din cei 
mai de seamă umaniști contemporani în sensul cel mai larg și 
mai înait al termenului, lui Tudor Vianu. Dacă ar fi trăit, „pro
fesorul" ar fi fost doar septuagenar, capabil deci de creație 
pentru încă o vreme. Zeii răuvoitori i-au curmat însă firul de 
timpuriu, pe cînd se desfășura tot mai bogat și mai rodnic, 
spre binele unei culturi care avea stringentă nevoie de pilda 
lui incitatoare.

Expoziția, organizată de Direcția generală a Bibliotecii Acade
miei R.S.R. condusă de Șerbon Cioculescu și realizată în amă
nunt de doi harnici si pricepuți colaboratori ai acesteia — 
Elena Ciornea și Nicolae Lupu — schițează pitoresc și viu dru
mul vieții și operei lui Tudor Vianu, pe mai multe planuri. Ca 
într-o micromonografie cristalizată doar în imagini vizuale, ex
poziția înfățișează — rînd pe rînd — „anii de formație", pe 
„scriitor și pe omul de știință, pe filozof și profesor", rîvna lui 
din anii socialismului, cea desfășurată la Biblioteca Academiei, 
cea din secția de specialitate a acesteia, apoi activitatea de la 
UNESCO la care se adaugă numeroase documente biografice, 
acte personale, distincții, manuscrise, fișe de lucru, cărți cu 
însemnări, aspecte din omagiile contemporanilor, călătorii de 
studii și participarea la congrese și conferințe internaționale, 
concretizate ilustrativ într-o hartă sugestivă, punctată cu locurile 
pe unde a purtat profunzimea gîndirii românești, mai departe 
apoi citate din jurnalul lui atît de autentic și de răscolitor, por
trete în sfîrșit, fotografice si opere de artă ca admirabila schiță 
în cărbune a Iui Ștefan Dimitrescu. Desigur, sînt încă multe de 
adaos la fiecare capitol, s-ar încadra încă atîtea documente pe 
care nu le posedă familia ce a oferit de altfel acestei expoziții 
bogatul ei material și pe care — cu alte prilejuri — cei care le 
dețin le vor produce fără îndoială. Atunci se va completa și 
biografia și studiul operei lui Tudor Vianu pe care frumoasa 
monografie a lui Ion Biberi, cristalizînd numeroase și subtile 
calități, nu ie-a putut cuprinde în întregime și cu profunzime 
lipsindu-i o oarecare perspectivă în timp, totdeauna necesară.

Expoziția despre care vorbim, rie-a sugerat însă o seamă de 
noi aînduri cu privire la actualitatea și necesitatea prezenței 
lui Tudor Vianu în mijlocul nostru și post-mortem, și socotim 
instructiv a le comunica aici.

Nu sîntem partizanii comparațiilor cu orice preț și în orice 
condiții, deși practicăm „comparatismul", dar ni se pare sem
nificativ — în acest caz — sâ raportăm soarta operei lui Tudor 
Vianu la cea a lui G. Călinescu. Nimeni nu se îndoiește firește, 
de valoarea vreunuia din ei, de înrîurirea pe care a exercitat-o 
fiecare în felul lui, dar se ivesc — fără îndoială — diferențe ce 

ne rețin fără a diminua pe vreuna din aceste exemplare perso
nalități.

Cum se explică exemplaritatea operei lui Tudor Vianu, ten
dința celor mai de seamă critici, istorici literari și filozofi de a 
i se apropia cu venerație, cu gîndul ferm de a-i urma stilul 
creator ?

Identificăm cea dinții explicație în ceea ce numim cu un ter
men din păcate tot mai șters astăzi, autenticitatea actului său 
de creație. Din orice pagină a lui Tudor Vianu respiră într-ade- 
văr esența însăși a culturii adică unificarea organică a cunoș
tințelor disparate sub suflul spiritului creator. Aluviuni din do
meniile cele mai depărtate, din filozofie, din psihologie, socio
logie, literatură, istoria artei sau a științelor umaniste, se adună 
si se încadrează în aceeași albie c vieții spirituale. Pretutin

deni se înalță edificii ale căror cărămizi nu mai pot fi dibuite, 
de parcă ar fi crescut deodată, din pămînt, ca opere directe 
ale naturii. Nu se simte construcția artificială, ci numai temei
nicia creației organice.

Ni se pare că această trăsătură impresionează, îndeosebi, as
tăzi și că e pilduitoare prin definiție. Sub înrîurirea ei se pră
bușesc tipurile de „cultural-magazin" care-și alcătuiesc studiile 
prin acumulări de fapte și care cred, triumfător, că numai „fap
tele vorbesc". Mai avem încă exemple crase de pozitivism fac
tologic mai ales în unele cercuri didactice și în acele articole 
de critică sau istorie literară care vînează erudiția de enciclo
pedie și dicționare universale. Ceea ce le lipsește, evident, 
acestora, e capacitatea asimilării și scînteia creației și acestea 
nu se pot dobîndi numai prin sudoarea frunții și trudă manua
lă, acțiuni demne de considerație, dar nu suficiente spre a 
clădi.

în autenticitatea actului de creație a lui Tudor Vianu se mai 
strecura totdeauna acel fior emotiv, ce ilustrează încă o dată 
•sinceritatea și firescul culturii, înțeleasă etimologic — drept creș
tere și înălțare a sufletului. Și pe această latură e cazul să 

mai insistăm Niciodată în scrisul lui Tudor Vianu nu s-au ivit 
urzeli subiectiviste sau tendințe agresive împotriva cuiva, deși 
adversitățile nu-l ocoleau. Niciodată dezgustătoarea mușcătură 
satirică și ironia disprețuitoare nu-l rețineau. Ne amintim de o 
polemică a sa, una din puținele pe care le-a purtat, ce se 
desfășura odinioară în paginile revistei „Vremea". Vedem și 
□ cum după peste două decenii, în pagini, răspunsul lui Tudor 
Vianu, atît de înalt, atît de depersonalizat, încît autorul părea 
că plutește pe apele ideilor fără să atingă persoanele ce i se. 
opuneau.

Nu ne întîmpină și aci un exemplu de urmat ?
Dar autenticitatea și, prin urmare, exemplaritatea actului de 

creație a lui Tudor Vianu mai cuprinde și alte aspecte dintre 
care mai poposim doar asupra unuia : integrarea sa în istorie, 
devotamentul pentru momentul contemporan ca formă a unor 
realizări noi în sensul tradițiilor expresive. Crescute din izvoa
rele cele mai depărtate sau mai apropiate, apele gîndurilor 
sale se revărsau — în cele din urmă — în matca prezentului ca 
intr-un lac de acumulare ce avea să declanșeze marile energii 
ale creației viitoare. Inovațiile scînteiau totdeauna din materia
lul informațiilor, din moștenirea tradițională a erudiției și su
gerau astfel continuitatea care rămîne, pentru toate timpurile, 
axa culturii.

lată, cum spuneam, numai unele aspecte ale recunoașterii 
unanime a exemplarității lui Tudor Vianu, umanist pilduitor al 
epocii noastre și îndrumător necontestat al adevăratei structuri 
a culturii științifice.

Al. Dima
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G. CĂLINESCU, FIINȚĂ
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EMINAMENTE CRITICĂ
Inchizînd cartea Iui G. 

Călinescu, acel Ulysse cu- 
prinzînd articole și cronici 
pentru întîia oară adunate 
după moartea sa, păstrînd 
ca într-o oglindă neaburi
tă chipul viu al scriitoru
lui, o . antică sentință te 
urmărește. Marinarilor din 
vechime cărora navigația 
li se părea mai necesară 
decît viața însăși, li se a- 
tribuiau cuvintele: „Navi
gare necesse est" — a na
viga este o îndeletnicire 
esențială condiției umane. 
G. Căiinescu murind, în 
opera sa, toată, pare în
scrisă ca în filigran, o for
mulă asemănătoare aceleia 
din vechime : „a scrie este 
necesar". Cuvîntul i-a lost 
dat acestui Ulysse modern, 
nu ca o unealtă oarecare, 
ci ca un dar și un canon, 
ca un dat necesar al ființei 
sale.

Ființă eminamente critică. 
Să înțelegem acest cuvînt 
în sensul său originar. Că
linescu a trăit și a creat 
prin crize fecunde, prin 
pulsațiile unui spirit mobil, 
dornic de necontenite ex
plorări și descoperiri, tre- 
cînd prin Scylle și Ca- 
rybde, ca eroul preaîncer- 
cat al Odiseei, și tot ca a- 
cesta rîvnind neîncetat spre 
o îndepărtată Ithacă a unei 
clasice seninătăți, de atins 
numai cu prețul tuturor a- 
venturilor minții și simțirii 
zbuciumate.

Dacă Dam ii cunoscut în
deaproape pe G. Călinescu, 
am fi căutat să deschidem 
aceste scurte însemnări pri
vind Ulysse-le său, prin- 
tr-un portret al scriitorului. 
Dar dacă din seria „Pro
filurilor" cu care se începe 
cartea (imagini ale unui G. 
Enescu, C. Stere, Ibrăileanu, 
schițe în peniță — P. Zari- 
fopol, Gib Mihăescu, Ai. A. 
Philippide, gravuri în ac- 
va-iorte — Hasdeu, Pârvan 
— ori meditații în jurul lui 
Lovinescu) lipsește un au
toportret, este pentru că o- 
mul și scriitorul Călinescu 
trăiește difuz, respiră în în
treaga carte, care e, ca orice 

operă a sa — undeva — o 
încercare de a se surprinde 
pe sine însuși, de a-și fixa 
propriul chip în cuvinte, de 
a se întruchipa aere pere- 
nnius — în aramă nepieri
toare. Rareori îndemînarea 
desenatorului care-și face 
exercițiile creionînd portre
tele celor din jur pe man
șeta scrobită, arta moralis
tului surprinzîndu-și cu în- 
duioșat-ironică luciditate 
semenii, în gesturile lor ca
racteristice, au atins reuși
tele unora din „profilurile" 
lui Călinescu. Moralistul 
remarcă trăsături pe care 
uneori le încadrează în ti
pologii (ca un La Bruycre), 
alteori dă portretului schi
țat de el sigiliul unicei in
dividualități (ca un Saint- 
Simon). Modelele lui Căli
nescu ni se impun, înainte 
de toate, prin prezența lor 
fizică. In făptura lui G. 
Enescu „este o lenevie și o 
moliciune fără efeminate, 
rece ca anatomia geometri
că a statuarei antice"; 
Const. Stere ne apare ca 
„un boier de țară năvălind 
pe toată ușa, o dată cu 
ceața și mirosul de zăpa
dă" ; J. Bart emite „sunete 
guturale grozave ca scurte 
comenzi de bord", iar V. 
Pârvan ne privește cu „doi 
ochi de o profunditate tur
burătoare și ironică, obraji 
cu proeminențe mongolice, 
severi, stăpîniți, un rictus 
protestant în colțul gurii, 
disprețuitor, eroic și copi
lăros totdeodată". Căli
nescu se oprește, cu privi
rile romancierului curios, la 
aparențele fizice ale „ero
ilor" săi, străbătînd prin 
ele, dincolo de ele, în uni
versul lor spiritual desco
perit cu ochii criticului. 
Portretele acestor oameni 
care au fost, nu sînt efi
gii idealizate ca acelea ale 
Iui N. Iorga. Ele nu sînt în
cremenite în bronz ori mar
moră, ci trăiesc în lutul, am 
putea spune rumânesc, al 
unei- arte cronicărești sub
țiate printr-o rafinare de 
veacuri.

De altfel, chiar și atunci 
cînd G. Călinescu se pre
umblă nu prin galeria de 
portrete ale scriitorilor, ci 
printre rafturile cu cărți — 
și partea cea mai bogat re
prezentată în Ulysse este 
un jurnal de lectură — cri
ticul e un cronicar de mare 
clasă. El e un cititor privi
legiat prin cultură, gust și 
propria sa pasiune scriito
ricească. Gata să se lase 
cucerit, el își rezervă drep
tul de a cuceri. Asediat de 
cartea pe care o citește, el 
o investește la rîndul său. 
Nimic nu i se pare inex
pugnabil criticului pătrun
zător; nici un impas nu i se 
pare definitiv acestui Ulysse 
rătăcind pe marea cuvinte
lor. Fie că scrie despre 
Cartea cu jucării a lui T. 
Arghezi, despre Orașul pa
triarhal al lui C. Petrescu, 
despre Imagini italiene ale 
lui T. Vianu, ori despre 
Pajerele lui Mateiu Cara- 
giale, prin meandrele ana
lizei, dincolo de toate diva
gațiile delicioase ale unui 
eseist, meditînd asupra ce
lor mai diverse subiecte — 
de la cele de psihologie și 
sociologie, la cele de isto
rie sau etnografie — se 
relevează pasiunea esen
țială a acestui critic : lite
ratura. Chiar atunci cînd 
obiectul literar asupra că
ruia se apleacă este medi
ocru, criticul participă la o 
luptă spirituală majoră. 
Monstrul proteic care-1 a- 
trage, pe care-1 urmărește 
Călinescu, este literatura 
însăși. Literatura, pentru el, 
este o „nevoe a spiritului"— 
ca să folosesc cuvintele pe 
care el însuși le aplică, cu 
generozitate lui Jean Bart. 
Deși cele mai multe scrieri 
adunate în Ulysse sînt sim
ple cronici, alcătuind cum am 
spus un jurnal de lector, 
cronicarul nu e numai pu
blicistul care scrie la în- 
tîmplare despre ceea ce a- 
pare, ceea ce se întîmplă 
în lumea literară, ci despre 
ceea ce ar vrea să se în- 
tîmple. El nu năzuiește să 
surprindă doar istoria lite
rară care se Vrea în timpul 
său, ci destinele unei lite

raturi, procesul devenirii ei. 
De aici insistența criticului 
pentru a demonstra actua
litatea trecutului literaturii 
noastre. Ca într-o viziune 
simultană (deși nelipsindu-i 
perspectiva istorică) el îi 
vede pe Eminescu și pe 
Arghezi, pe Creangă și pe 
Sadoveanu contemporani, 
înțelegem din unele articole 
apărute în perioada în ca
re Călinescu lucra la marea 
sa monografie eminesciană, 
că fervoarea de care dădea 
dovadă analistul erudit, nu 
era decît aplecarea firească 
a unui spirit care, trăind în 
literatură și din literatură, 
vede literatura toată ca un 
organism viu, prezent. Un 
critic fără judecăți despre 
Eminescu, ne spune el, nu 
este un critic. Intre critic 
și istoric literar, nu-i desi
gur decît un raport de con
tiguitate, nu și de necesi
tate. Dar cel care vrea să 
sesizeze noutatea pe care 
o aduce o operă literară, nu 
se poate mărgini doar la 
prezența ei într-o actualita
te tranzitorie, ci la exis
tența ei într-o literatură pe
renă. Astfel articolele pu
blicate în revistele anilor 
20 și 30, sînt pietre pentru 
monumentul de mai tîrziu al 
Istoriei literaturii române 
în care, poate nu întru totul 
conștient, G. Călinescu a 
dat nu numai cea mai de 
seamă cronică de familie a 
literaturii noastre, ci în a- 
celași timp — ca acei bă- 
trîni capi de familie care 
înregistrau odinioară, în 
psaltirea casnică, evenimen
tele mari ale seminției lor 
— istoricul ne-a oferit o 
vastă încercare asupra des
tinelor literaturii române.

Pentru a deveni un ase
menea cronicar al destine
lor literare, G. Călinescu a 
meditat îndelung asupra ros
turilor criticii. Unele rezul
tate ale acestor meditații le 
vedem chiar în „opiniile" 
despre poezie, roman și 
despre critică, pe care e- 
ditorul culegerii și pre
fațatorul ei, Geo Șerban, 
le-a adunat cu multă pri
cepere. Desigur lectura, 

fragmentele publicate ne 
lasă întotdeauna gustul u- 
șor amar al unei frustrări. 
Ne simțim lipsiți de con
textul din care aceste o- 
pinii făceau parte, de arti
colele pe care ne vom 
bucura să ie avem integral 
în fața noastră, în operele 
complete ale marelui critic. 
Dar chiar și aceste frag
mente — la care trebuie să 
adăugăm conferința despre 
Sensul clasicismului, publi
cată integral, și mai ales 
confesiunea vibrantă, din 
tinerețe, scrisă în 1928, cu 
titlul Ascensiune — ne o- 
feră o imagine a lui G. Că
linescu meditînd asupra 
propriilor sale aspirații și 
unelte, care, fără îndoială, 
n-au fost comune.

Cu un patos care nu-i era 
specific — probabil reținîn- 
du-se să vorbească despre 
anumite lucruri prea-intime 
din acea pudoare care ne 
reține să dăm în vileag în
clinațiile noastre cele mai 
ascuns-îndrăgite,—Călinescu 
făcea, în acel articol din 
1928, o mărturisire de cre
dință. Era mărturisirea unei 
ascensiuni, pe o scară a as
pirațiilor, spre un ideal al 
criticii. Din ziua în care — 
ne spune el -— a simțit 
„chemarea de a face jude
căți literare", zi în care 
Gorgona i-a „împietrit ini
ma și pasul", criticul n-a 
încetat să se ridice. De la 
voința de a pricepe creația 
altora, prin încercarea de a 
crea el însuși, de la suge
rarea impresiilor, la nevoia 
de a rezuma experiența sub 
forma unor principii, de la 
exercitarea discernămîntu- 
lui critic, la practica expre
siei critice, Călinescu a în
cercat neîncetat să se înal
țe. Statornicia principiilor 
critice, demnitatea criticii, 
umilirea Eului prea-perso- 
nal pentru exaltarea valo
rilor obiective, iată cîteva 
din virtuțile după care cri
ticul nostru a jinduit.

Ceea ce m-a surprins, 
mărturisesc, îndeosebi, ci
tind Ulysse-le lui Călines
cu, a fost, mai presus de 
orice, generozitatea celui 
care a scris acele pagini. 
Vedem, îndeobște, într- 
însul, criticul care a așe

zat pe o scară ierarhică, 
esteticul deasupra celorlal
te valori. Dar iată-1 pe o- 
mul care a folosit sarcas
mul, ironia, avînd gesturi de 
bunătate, manifestînd pre
ocupări etice cu totul re
marcabile. O adevărată ob
sesie a eticului s-ar putea 
desprinde, analizînd îndea
proape aceste texte căli- 
nesciene. Dintr-o perspecti
vă etic-socială judecă ro
manul românesc, limitele și 
posibilitățile sale; tot ast
fel judecă critica timpului 
său, căreia îi propune ne
încetat imperativele unui 
ethos de înaltă răspundere. 
Și de ce să nu adăugăm 
că, tot din acest imbold 
etic purcede tonul cald, a- 
fectuos cu care criticul — 
înclinat de altfel, prin na
tură, spre maliție — își 
tratează confrații scriitori, 
în profilurile sau în croni
cile sale.

La moartea lui E. Lovi
nescu, peste pragul casei 
căruia nu mai pășise de 
mulți ani, Călinescu scria 
cîteva cuvinte de afectuos 
omagiu, prin care mai tînă- 
rul critic cinstea memoria 
seniorului său. El ne spune 
că va continua să-l vadă pe 
Lovinescu în cercul lui de 
prieteni, exercitînd în con
tinuare magisterial său cri
tic. Fiecare carte a lui G. 
Călinescu ce apare după 
moartea sa, și printre ele 
acest Ulysse, ne face să re
gretăm stingerea prea tim
purie a unui spirit atît de 
viu. Dar moartea sa înseam
nă, oarecum, o ridicare a 
acestui spirit „mai sus", în 
acea ascensiune pe care în 
viață a întreprins-o. Intr-a
devăr, îl vedem „mai sus", 
într-un empireu al celor a- 
leși, exercitînd de acolo, 
prin întreaga sa creație, 
vie printre noi, „o funcție 
literară infinită". Și chiar 
dacă, în peregrinările noa
stre prin infernul, purga
toriul și Paradisul literelor, 
nu-l vom lua pe G. Căli
nescu drept unic maestru, 
îi vom saluta adine umbra 
o dată ajunși și noi în lim
bul artiștilor cuvîntului.

Nicolae Balotă
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PREZENJA LUI
ION BÂNUTĂ

Ajuns Ia un stadiu de ma
turitate deplină, Ion Bănuță 
relevă în ultimele volume o 
vibrajie lirică ce convine în
tru totul temperamentului său 
de meditativ discret. Nu-i 
seduce nici arta decorativului 
grațios, nici anecdota volubilă, 
cu toate că poetul din Olimpul 
diavolului, modern fără osten
tație, le dă întrebuințare, cînd 
e cazul. Mai vizibilă e latura 
vizionară, dacă se poate spu
ne asttel, căci fantezia carac
terizează contemplațiile acestui 
romantic. Romantice sînt și 
tentațiile către absolut și plă
cerea pentru mister, ca și mo- 
nologurile impregnate de iro
nie. Sentimentalul încearcă u- 
neori un fel de jenă și atunci 
adoptă masca unui cinic, (el 
își spune „demon"), manifes- 
tîndu-se cînd pe-o coardă cînd 
pe alta. Personalitatea poetu
lui ține atît de alternanța pla
nurilor cît și de interferența 
lor.

Pentru a marca ideea de u- 
nitate a fragmentelor lirice, 
Ion Bănuță le consideră drept 
secvențe ale unei panorame a 
vieții, a universului și destinu
lui uman. De la materia care 
cîntă pînă la lumina nevăzută 
a stelelor îmbătrînite, de la 
miturile folclorice pînă la cu
lorile curcubeului, lucrurile 
reale și fantomele visului, toa
te devin pretexte pentru 
panorame. In fond, panorame
le lui Ion Bănuță înșiră pe un 
fir metafore, clipe și priveliști 
caleidoscopice. Unele panora
me sînt confesiuni, altele me
ditații, în unele s-au conden
sat descîntece și reminiscențe 
esoterice, în altele se schițează 
portrete fantastice. Cîte priviri 
spre lume, atîtea reacții, ex
primate în tot atîtea panora
me. Singur în Olimpul său,

poetul înregistrează metamor
fozele lumii și ale devenirii 
personale. Cînd cele o mie de 
panorame se vor racorda In
tr-un tot, lumea pe care Ion 
Bănuță o creează în perspec
tivă personală va avea pro- 
pria-i mișcare de rotație, pre
cum ciclul solar o are pe a 
sa. De remarcat apoi că prin 
consecvența cu sine, Ion Bă
nuță tinde să contureze o spe
cie poetică nouă. Caragiale a 
lăsat momente, Macedonski— 
într-o anumită etapă — era 
zelator al rondelului; cu Ion 
Bănuță, — panorama se con
stituie într-o formulă aparte, 
diferențiind un stil.

Deși ciclul cel mai amplu 
din Olimpul diavolului poartă 
titlul de Panorama efemeride
lor, poetul care contemplă rî- 
sul, plînsul, înțelepciunea, du
rerea, moartea, privindu-le 
sub semnul relativității, știe 
că arta nu e o zădărnicie. In 
lupta cu timpul și neantul, 
versul „Nu mai pot să mor!" 
din panorama introductivă de
vine un lapidar legămînt, o 
înfruntare mîndră. Pentru 
creator, răsplata artei lui este 
voluptatea sublimului. „Sala
hor jucînd cuvinte — / mă 
voi vinde pe nimic". Poetul 
distribuie visuri, stele, ame- 
tiste și lauri, bucuria de a se 
dărui fiind supremul miraj 
„Hai, grăbiți-vă, prieteni! / Nu 
mai știu cît va fi vis, / să mă 
cumpărați din vreme — / mîi- 
ne poate va fi-nchis" (Pano
rama speculantului cinstit). 
Tentația către un alt Olimp, 
— al diavolului — e tot una 
cu nostalgia unui frumos de o 
idealitate perfectă. Răzvrătiri
le împotriva divinității biblice 
sînt, în felul lor, acte de eli
berare de sub tutela vechilor 
mituri despre univers. In „prea

rîvnitul" său Olimp, poetul ar 
ajunge Ia autocunoaștere și 
certitudine, dar nu pe calea 
rațiunii, ci prin miracolul ver
sului. Adevărurile poetului sînt 
himerele și extazul; revelația 
lor se apropie de magie : „Am 
săpat în rîu să străvăd ape
le, / am săpat în munți să a- 
flu rădăcini, / am săpat în cer 
să știu nesfîrșitul, / am săpat 
în mine să dau de Olimp" 
(Panorama săpatului). De o 
parte, moara timpului măci- 
nînd „secundele plăcerii"; de 
alta, verbul poetului „tropo
tind în Nord și în Sud". în
treaga existență e realitate și 
miraj, dualitate continuă de 
sfințenie și demonism, de re
semnare și apoteoze în Olimp.

Dacă referințele la mitolo
gie, la istorie și istoria cul
turii (Jupiter, Ramses, Pan, 
Pericle, Dochia, Michelangelo) 
se întrețes în panorame mai 
reci, într-un limbaj voit inte- 
lectualizat, sunetele pline apar
țin paginilor curat lirice. Cînd 
vorbește în metafore, poetul 
panoramelor dispune în mod 
excelent, de expresia revela
toare, făcînd ca ideile să se 
încorporeze în viziuni. Ion Bă
nuță e pasionat de legende și 
mituri, personalitatea limbaju
lui său provenind din fuziu
nea realului cu inefabilul. Sti
lul modern își aliază sugestiile 
folclorice. Amurgul zeilor din 
legendele celor vechi generea
ză ironie: „Mureau culori de 
scrum pe trupul lor, / purtîn- 
du-mă-n nămol de vis, / în 
depărtări și Dochii" (Panora
ma zeilor). Cîte un vers are 
vibrație esoterică, amintind 
descîntecele. „Mi-am pus cap 
de țap, potcap, / să scot fetele 
din iad" (Panorama iadului). 
Mai toate secvențele din ci
clul Panorama culorilor, sim
ple pînă la transparență, rele
vă contacte cu magia popu
lară : „Pămînt negru / codru 
negru, /vînt negru / Pasăre 
neagră, / salbă neagră, / urmă 
neagră. / / Moarte neagră, / 
Nuntă neagră, / Drumuri I 
Drumuri I" (Panorama în ne
gru).

Pe urmele contrastelor din 
lirica feudală, plăcute odini
oară lui Villon, Ion Bănuță 
cultivă genul cu satisfacția u- 
nui modern. Rechinul e „fru
mos", șarpele „extatic", boul 
„sublim"... (Panorama contras
telor). Fragila Eva e în reali
tate mai tare decît Adam. 
„Femeia asta rupse cerul... /

Bărbatul e moale ca iierul" 
(Panorama mărului). Sînt alte 
versuri în care cuvîntul lasă 
loc muzicii și sugestiei: 
„Mi-am reținut în piatră un 
loc, pe lingă nimeni —</ în 
depărtarea neagră mă latră 
ipochimeni" (Panorama sihas
trului). Dar cea mai substan
țială mostră de contrast este 
Panorama morții mele, varian
tă nedeclarată Ia macedonski- 
ana Noapte de noiembrie. „Voi 
asista, perfid, la moartea mea, 
Ungă sicriu, / rîzînd ascuns 
de-acest splendid spectacol 
cîmpenesc /... Ipocrizia-n doliu 
va veni la bal mascat / jucînd 
în gene bucuria că sînt mort"..

Prin concentrare și cursivi
tate, arta lui Ion Bănuță a- 
junge la rafinamentul ce se 
dobîndește după o lungă ex
periență. Citabile în acest sens 
sînt catrenele atît de expresi
ve din ciclul Panoramă de 
piatră. In Panorama pietreia- 
ceeași notă dominantă, gravă, 
revine obsesiv, ca un glas 
peste milenii. „De piatră sînt 
muntenegrenii, / de piatră țara 
și măslinii, / de piatră cerul 
și smochinii, / de piatră omul 
din milenii". Merită să fie ci
tată și Panorama unui vis 
dalmat, sinteză admirabilă, 
concentrînd în patru versuri 
esența unui panou amplu : 
„Măslini, agave, piatră, apă, 
chiparoși, / culoare crîncenă-n 
pierdut azur, / și zarea-albas- 
tră geme împrejur — / se lea
gănă în zbor, perfid, mari al
batroși".

Că Ion Bănuță e un admira
tor al gingășiei, e sigur. Cinis
mul său e trucat, nu organic. 
Dedicînd o panoramă lui G. 
Bacovia, poetul Olimpului își 
dezvăluie afecțiunea pentru 
autorul diafanului Balet. In 
Panorama Reginei nopții tri
umfă, ca la Bacovia, poezia 
imponderabilului. „Regina nop
ții e regină — / în noaptea 
rătăcită-n tină. / Și despuiată, 
și nebună — / e albă ca un 
praf de lună. / Trupul: o algă, 
o uitare — / parfumul moare 
lingă soare. / Regina nopții e 
regină — / femeia-i vis și ră
dăcină".

Sensibilitatea fină a Iui Ion 
Bănuță a găsit în sinceritatea 
expresiei un aliat de preț. 
Noblețea ideilor și originali
tatea mijloacelor conferă po
eziei sale marca adevăratei 
arte.

Const. Ciopraga

ISTORIE LITERARA ÎN IMAGINI

O fotografie a Iui Alexandru Papiu Ilarian oferită cu 
autograf in semn de omagiu lui Petru Poni.

(colecția prof. Margareta Poni)
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Cinci minute în — Două eleve : 

„Librăria Noa- „Cîntecul preie- 
stră" de pe strada rat".
Lăpușneanu Iași. — Alte eleve:

„Cîntecul preie-
Au cumpărat: rat“ *)

>

— O studentă: Cereri nesatis-
„Proza latină". făcute :
versuri de Paul
Eluard și „Cînte- — „Estetica" lui
cui preferat". Tudor Vianu (so-

— Un bărbat licitată de un pro-
între două vîrste: fesor).
„Șoseaua nordu- — Versuri de
lui“ de Eugen Ion Minulescu (o
Barbu. tinără).

— „Istoria lite
raturii Române'* 
(o elevă, un stu
dent, o profesoa
ră).

"-) Acest impre
sionant volum (15 
pagini, tiraj 40.120 
ex.) conține texte 
de muzică ușoară. 
Am avut plăcerea 
să ne referim la 
acest „eveniment" 
editorial într-o 
notă din pagina a 
Il-a a revistei noa
stre.

AL /. GHILIA: ÎNGERI
a lui Alecu 
la prima ve- 
alcătuire ba- 
întîrziat un

Ghilia lasă, 
impresia de 
Autorul a 

îndelungat asupra acestor

Cartea recentă
Ivan 
dere, 
rocă.
timp 
pagini, cincisprezece ani, cum 
mărturisește singur, și efortul 
este vizibil. Prea a vrut, din 
sincer atașament față de eroii 
săi, purtata în conștiință un 
timp atît de îndelungat, pînă 
la anularea simTului critic ne
cesar obiectivizării, detașării, 
să nu lipsească nimic din pa
ginile acestui roman. Seducția 
exercitată de personaje asupra 
autorului conduce la pulveri
zarea lirică a eposului, la frag- 
mentarism și aglomerare. A- 
flăm, de aceea, în romanul lui 
Alecu Ivan Ghilia, pagini din 
literatura de rezistență, într-un 
cartier (altul decît acela al lui 
Barbu, dar nu mai puțin pitoresc) al unui oraș de provincie, 
alături de scene din Dolce vita, în mediul românesc oferit- 
de protipendada care frecventa Belona și vilele de la Eforie 
în anii antebelici, biciuirea solicitării carnale, în numele 
fidelității conjugale, și scene de dezlănțuire a instinctelor 
reprimate, pagini de poezie biblică, de extaz mistic, alături 
de scene de „concupiscență vîscoasă", practici magice, ritua
luri străvechi, unele de o ciuzime cu totul ieșită din comun, 
și scene din lagărele celui de al doilea război mondial, frag
mente de mare candoare, cu copii dansînd în zăpadă, în jurul 
pomului de iarnă, și practici vrăjitorești, cu bocitoare și 
scăldătoare de profesie, whisky și arome de țuică bătrînă, 
comentarii freudiste pe „pîrlica" unui bordei de țară și, în 
sfîrșit, cînd nu mai întrezăream nici o soluție, în această dis
paritate epică, un happy end care-i aruncă pe el și pe ea 
unul în brațele celuilalt, după căutări și respingeri înde
lungate.

G. M. Zamfirescu sau Eugen

Atrăgînd atenția asupra acestor aglomerări contrastante 
nu avem de loc intenția să respingem cartea lui Alecu Ivan 
Ghilia, cum, aparent, s-ar putea crede, pentru că i-am face 
o nedreptate autorului, nu față de volumul de muncă de
clarat pe care îl închide, argument, de altfel, extraliterar, 
ci față de ceea ce este, după părerea noastră, realmente 
valoros în paginile acestui roman insolit ca tehnică. Să 
încercăm, așadar, să urmărim dacă tot acest material, atît de 
divers și atît de amestecat, reușește sau nu, pînă la urmă, 
să se cristalizeze în imagini care se imprimă în sensibili
tatea noastră și se rețin. Aglomerarea semnalată, cînd nu 
păcătuiește împotriva gustului, cînd nu-1 trivializează, poate 
fi luată, în definitiv, ca un procedeu stilistic, discutabil ca 
oricare altul.

Ceea ce surprinde, de la început, în romanul lui Alecu 
Ivan Ghilia, nu sînt personajele ca individualită'i, ci o anu
mită stare sufletească de derută care le este comună, urmată 
de o fixație aproape patologică. Scoși din vechile lor obiș
nuințe și din timpul concret („timpul nu mai era al nimă
nui"), eroii sînt lăsați pradă obsesiilor, de cele mai multe 
ori erotice. In jurul lor totul alunecă, nu găsesc și nici nu 
caută în prezent (poate cu excepția lui Milu ă), un sprijin 
pentru refacerea echilibrului lor interior, oprit definitiv și 
absurd pe imaginea unei fericiri trecute. In suflete se stre
coară un fel de amorțeală omorîtoare. Cazul Negostinei care-și 
creează o existență falsă, mințindu-se ani de-a rîndul asu
pra adevăratelor raporturi sentimentale dintre ea și Tom, 
este cel mai concludent. Experiența erotică, atunci cînd are 
loc, pentru că de obicei ea este o proiecție din trecut, e 
un stupefiant, un mijloc de abstragere din existența tra
gică, din prezent. Una din rarele apropieri ale acestei stra

nii perechi conjugale, Tom și Negostina, este caracterizată 
astfel de romancier: „exprima mai bine decît orice altceva 
tot ceea ce se-ntîmplase, toată dezlănțuirea și paroxismul 
valului des de voluptate care nimicise în ei orice urmă de 
spaimă, de-ndepărtare și singurătate și-i prăbușise de-a drep
tul în somn". Energicul Miluță, participant la insurecția din 
1944, se aruncă orbește în valul roșu al patimii pentru Irina 
și moartea lui, în timp ce ducea, stimulat de aceasta, hrană 
unor partizani în munți, pare, mai degrabă, finalul melodra
matic al unui roman de dragoste decît încheierea unei drame 
eroice. Iată-1 în transă amoroasă: „Apoi veni Miluță. Intră 
și-o privi fără să spună nimic, cu expresia aceea izbitoare 
de absență, inconștiență și vrajă pe care o au bărba'ii în 
anumite momente, cînd par duși de pe lume, mistuiți de flu
xul unei fericiri violente, absorbiți de gîndul lor tainic, plu
tind ca într-o transă". Nu altfel apar Tudor și Alexandru, 
fascinați de Negostina, torturată de indeciziune și deci cu 
suflet misterios, întruchipare, în intențiile autorului, a „eter
nului feminin". De aceea, poate, personajele masculine ale 
cărții sînt șterse, apariții și dispariții aproape fantomatice, 
nu se rețin și nu se disting prin nimic.

Cel mai demn de interes personaj din întregul roman 
este mama lui Toma, cu care iubirea maternă, tiranică și do
minatoare, se opune celei venerice pe care o încătușează. 
Altfel și bătrîna, ca toți eroii cărții, refuză realitatea pen

tru o lume închipuită. Ea nu va accepta, pînă în pragul ne
buniei, să creadă că doi dintre copiii săi, Miluță și Toma, 
sînt morți, dominată de gîndul, maladiv în aceste condiții, 
de întregire a familiei. De remarcat însă că în tot ceea ce 
face, Mama, spre deosebire de celelalte personaje, amenin
țate de alunecări spre artificios, își păstrează autenticitatea, 
chiar și atunci cînd lumea sa pare populată de „demonii, pri
mejdii și amenințări", conducînd-o pînă în pragul unor crize 
de spaimă mistică. In dragostea pentru copii, ea e neîndu
plecată și sublimă, chiar cînd este tiranică, hotărînd claus
trarea Negostinei, sau cînd, aproape de alienare, stă de 
vorbă cu duhurile, torturîndu-se și torturîndu-i pe cei din 
jur. Intre ea și pămîntul pe care pășește se stabilește o 
legătură tainică, pînă la contopire, și autorul știe să gă
sească întotdeauna metafora revelatoare pentru a o comu
nica : „bătrîna, moartă de oboseală, se prelinse ca un stîlp 
măcinat în pămînt". Ea se crede chemată să împlinească 
și să păzească „legea", așa cum o înțelege, avînd în între
gime adeziunea autorului: „Ce rezistă în comparație cu a- 
ceastă permanență, cu această vitalitate și măreție care trece 
dincolo de noi, peste noi! Magia aceasta, căci e un fel de 
magie, acest flux de ritualuri și credințe ce urcă din rădă
cinile neamului". In fața acestei „permanențe", dramele noa
stre ca indivizi pot să apară, ne sugerează și ne spune 
direct autorul, de-a dreptul minore. Pînă la un punct, Mama 
servește, în arhaismul ei patetic, ca element de opoziție fat; 
de tot ce este neperen.

Romanul lui Alecu Ivan Ghilia ne pune în contact cu o 
lume rănită, biciuită de împrejurările tragice ale războiului 
și ale perioadei imediat următoare, o lume care încearcă 
să-și păstreze sau să-și recapete umanitatea amenințată auto- 
flagelîndu-se, „căutîndu-și de suflet" ca vechii anahoreți, te
mători de ispitele din vis. încercarea de a transforma dra
gostea într-un „caz sufletesc", ca să reluăm o formulă a 
lui G. Călinescu, nu-i reușește întotdeauna lui Alecu Ivan 
Ghilia. Iubirea, identificată cel mai adesea cu îndemnul pro- 
creativ, deschide porțile spre infern sau spre paradis, căi 
pe care ușor se poate cădea în banalitate, personajele sche- 
matizîndu-se prin exsangvinizare, cînd nu apare elementul 
compensator pe care nu-1 poate da decît finețea specula
tivă, elevația și complexitatea sufletească. In această situație 
se află cele mai multe personaje ale cărții. Dar romanul 
lui Alecu Ivan Ghilia, lucrarea unui temperament poetic ce 
ocolește stările de conștiință clare pentru o psihologie ele
mentară, dominată de viața instinctuală, nici nu are perso
naje, ci numai obsesii și proiecții simbolice. îngeri biciuiți 
nu este o producție epică în sensul deplin al cuvîntului, în- 
seniindu-se — și nu fără merite, atunci cînd autorul nu 
încearcă să-și depășească posibilitățile, afirmate în explo
rarea vieții arhaice și a sentimentelor controlate de instinct 
— mai degrabă în tradiția prozei lirice, atît de bogat repre
zentată în literatura română.

Al. Andriescu



(Urmare din pag. 1)

sentimentul unui epigon, 
poate fi legată cu o con- 
ceptie retrogradă, conser
vatoare, dar și cu o con
cepție progresistă în inten
ții, care n-a reușit să se- 
ziseze posibilitatea de a 
depăși prezentul, conside
rat nesatisfăcător, în direc
ția unei schimbări determi
nate în viitor. Iată de ce 
cred că expresii cum ar fi 
„conținutul filosofic al o- 
perei lui Beethoven", „filo- 
sofia cuprinsă în „Cîntare 
omului" etc., pot provoca 
anumite confuzii de planuri 
cu consecințe nedorite (iar 
strict vorbind sînt lipsite 
de sens). Mai importante 
de subliniat mi se par ur
mătoarele confuzii de pla
nuri :

Dacă viziunea artistică 
despre lume e identificată 
direct cu filosofia vom a

FILOSOFIA
CA DISCIPLINĂ ȘTIINȚIFICĂ
vea o perspectivă simplistă 
și asupra artei și asupra fi
losofiei. Mesajul complex 
al artei, exprimat metafo- 

-ric-simbolic se va reduce 
§a o abstracție extrem de 
generală („poetul își expri
mă încrederea în viitorul 
omenirii"), care nu indică 
de loc bogăția spirituală 
(intelectuală și extraintelec- 
tuală) a creației, creînd ilu
zia că această propoziție co
munică esențialul despre o- 
peră. Operele care nu se 
oferă unei simplificări de 
acest gen se resping sau se 
consideră de o valoare mi
noră, iar receptarea artei 
în același timp intelectua
lă, dar și extraintelectuală, 
se îngustează la o singură 
dimensiune. Ce a generat 

' acest mod de „interpretare" 
a creației literare în școli 
și în critica literară este 
prea bine cunoscut spre a 
mai insista. In același timp, 
însă, modul de folosire a- 
mintit duce la o depreciere 
a filosofiei, ca disciplină 
științifică, echivalînd, în 
mod abuziv, orice reflecție 
asupra lumii și vieții cu 
efortul teoretic de a elabo
ra o descriere și explicație 
a Înmii ca totalitate dina
mică, în raportul său_ cu 
existența umană, priivită a- 
tît în dimensiunea sa indi
viduală, cît și în cea socia
lă, istorică, convergentă cu 
datele știinției — dar de- 
pășindu-le, printr-o genera
lizare de tip deosebit.

Firește, se poate spune 
că „Trahanache are o filo
sofie a lui" sau că poetul 
sau compozitorul cutare o 
are pe a sa (în sensul că 
are o concepție despre lu
me). Dar este tot atît de la 
sine înțeles că în aceste 
expresii „filosofia" nu are 
același înțeles ca în expre
siile „filosofia lui Aristo- 
tel", „filosofia lui Descar
tes", „filosofia lui Kant" 
etc. In aceste exemple din 
urmă avem de-a face cu 
filosofia, ca disciplină ști
ințifică, cu alte cuvinte cu 
o construcție teoretică, cu 
o teorie, constituită potri
vit unor reguli metodologi
ce, care satisfac o anumită 
definiție a filosofiei și o 
anumită concepție despre 
teoria științifică.

Echivalența între „filoso
fie" și „concepție despre 
lume" pe care o întîlnim 
atît de frecvent în publicis
tică și în vorbirea curentă 
se datorește încălcării ne
observate în genere a u- 
nor reguli logice și apoi 
neglijării, tot atît de erona
te, a unor proprietăți epis
temologice și metodologice 
ale structurilor cognitive (de 
cunoaștere) diferite, denu
mite cu acești termeni. A- 
ceste erori și interpretări 
inadecvate generează con

secințe care au urmări cu 
totul nefavorabile și asupra 
cercetării, asupra predării 
iilosoiiei și a istoriei sale.

In ce constă eroarea 
semnalată ? Filosofia, ca 
teorie despre situația exis
tențială și relația dialecti
că „om-în-lume", îndepli
nește iuncfia de concepție 
despre lume, adică de o- 
rientare generală. Orice ii- 
losofie este concepție des
pre lume. O regulă ele
mentară de logică interzi
ce însă să admitem ca va
labilă conversa acestei pro
poziții : orice concepție des
pre lume e filosofie. De 
fapt, numai acele concepții 
despre lume sînt filosofii în 
sensul propriu șd plin al 
cuvîntului, care se exprimă 
în termeni conceptuali și se 
ordonează într-o structură 
demonstrativă, cu funcție 
explicativă, deci într-o teo
rie* 1. Identificarea falsă ba

A se vedea CRONICA 
nr. 5 (204) — 1968.

1. — Aici nu putem in
tra, de bună seamă, în 
discutarea structurii logi
ce Interne a filosofiei ca 
disciplină.

2. — După cum se știe, 
ștergerea deosebirilor în
tre teoretic și extrateore- 
tic este gravă nu numai 
în domeniul filosofiei sau 
al științelor, ci șl în do
meniul ideologic în gene
ral, mai ales în domeniul 
concepțiilor politice: a se 
vedea polemica lui Lenin 
împotriva „spontaneității". 
Un ecou Indirect al aces
tei perspective care nive
lează deosebirea dintre cu
noașterea științifică (șl fi
losofică la nivelul cunoaș
terii științifice) șl cea co
mună, eonsiderîad nesem
nificativă distincția dintre 
ele (analizată multilateral 
de Russell, Wittgenstein, 
Husserl, Bachelard, Car
nap ș. a. în filozofia ac
tuală, spre a nu aminti 
critica cunoașterii comune 
în economia politică pe 
care o face Marx, între 
altele, în Teorii asupra 
plusvalorii) apare și în o- 
pinllle formulate în „Lup
ta de clasă" nr. 8/1967 de 
către Cornel Popa, care 
propune să se abandoneze 
folosirea diferențiată a ter
menilor „epistemologie" și 
„gnoseologie", cît și de
limitarea teoriei cunoaște
rii științifice de teoria cu
noașterii în genere (deci 
și a celei comune).

3. — In acest sens, dar 
numai în acesta, are drep
tate Althusser, cerînd o 
nouă citire a lui Marx, 
în perspectiva elaborării 
unei teorii demonstrative.

4. — Fr. Engels, Ludwig 
Feurbach și apusul filoso
fiei clasice germane (1888), 
E. P. București 1959, pp. 
16 și urm.

5. — O asemenea înțe
legere poate fi susținută 
și de unele texte din Ma
terialism și empiriocriti- 
cism (1909), cum ar fi ur
mătorul pasaj: „împărțirea 
fundamentală a sistemelor 
filosofice așa cum o face 
Engels, adică în materia
lism și idealism" (V. I. 
Lenin, Opere complete, voi. 
18, E. P. București, 1964, 
p. 5, subl. ns.). Lenln ad
mite deci că este vorba 
de o clasificare (împăr
țire) a sistemelor, adică a 
formei logice a concepții
lor filosofice.

6. — In acest context nu
vom aborda aspectul dia- 
lectic-întregitor: acțiunea
inversă a formei teoreti
ce asupra conținutului re
flecției filosofice. Proble
ma e cunoscută și ea a 
fost analizată pe larg chiar 
de către Marx în legătură 
cu acțiunea inversă a for
mei teoretice idealiste 
(spiritualiste) a sistemului 
hegelian asupra conținutu
lui său dialectic. Tema a 
fost studiată pe larg și de 
către exegeții români ai 
lui Hegel.

zată pe conversiunea ilici
tă introduce astfel o falsă 
identificare între teoretic și 
extra-teoretic2. Pe temeiul 
acestei false identificări se 
poate desfășura apoi sus a- 
mintita interpretare episte
mologic și metodologic gre
șită a filosofiei.

Fără îndoială, cunoaște
rea comună a epocii noa
stre este saturată de ele
mente științifice și astfel și 
concepția despre lume co
mună a asimilat numeroase 
cunoștințe științifice. Acest 
proces este deosebit de ac
centuat în cultura socialistă 
în care elementele de bază 
ale teoriei științifice asupra 
dezvoltării sociale au de
venit axa ideologică a con
cepției despre lume a ma
selor. Dar cunoașterea ști
ințifică depășește, totdeau
na, pe cea comună. Con
tradicția dialectică între a- 
ceste două modalități ale 
cunoașterii este unul din iz
voarele interne ale progre
sului intelectual al omeni
rii. Neglijarea deosebirilor 
notabile dintre cunoașterea 
științifică și cea comună a 
generat adesea tendința de 
a promova o înțelegere 
simplificatoare, schematică 
și vulgarizatoare a filoso
fiei marxiste, redusa la e- 
lementele sale, care au pă
truns în conștiința comună.

Această tendință reduc- 
ționistă a avut desigur și o 
bază obiectivă. Marx nu și-a 
expus explicit concepția fi
losofică într-o formă siste
matică, elaborînd în deta
lii tezele ei și argumenta
rea lor. Această situație is
torică a favorizat desigur 
încercările de a reconstitui 
din schițele lăsate de Marx 
concepția lui filosofică, pe 
linia efortului minim, ca un 
ansamblu de teze aforisti
ce, neglijînd studiul între
gului cîmp al consecințelor 
lor sistematice posibile în 
sensul că principiile enun
țate se pretează și solicită 
o dezvoltare într-o teorie 
demonstrativă bine articu
lată3.

înțelegerea îngustă a o- 
biectului filosofiei duce la 
dizolvarea problematicii u- 
mane — definitorie pentru 
acesta — într-o teorie ge
nerală, formulată și ea ab
stract, a existenței și cu
noașterii. Din această înțe
legere redusă a obiectului 
filosofiei izvorăște și con
cepția asupra istoriei filo
sofiei redusă în lupta 
dintre materialism și idea
lism, o interpretare — du
pă părerea noastră — for
țată a tezelor lui Engels 
precum și a polemicii lui 
Lenin împotriva idealismu
lui subiectiv de la începu
tul veacului.

In literatura noastră filo
sofică s-au adus argumen

te noi în sprijinul tezei că 
contradicția (logică) între 
materialism și idealism ( — 
spiritualism) este impres
criptibilă, radicală. S-a re
levat totodată, cu destul 
temei — continuăm să sus
ținem — că aceste caracte
rizări nu privesc conținutul, 
obiectul filosofied, ci forma 
teoretică, structura logică a 
sistemelor de enunțuri în 
care se formulează tezele 
ei. Sub acest aspect — lo
gic, structural, referitor la 
forma sa teoretică — orice 
sistem filosofic poate fi re
dus la un sistem de enun
țuri consistent și cu un e- 
nunț privilegiat, care for
mulează un răspuns la 
„problema fundamentală a 
filosofiei", cum a numit-o 
Fr. Engels4. Caracterul 
materialist sau idealist al 
oricărei filosofii reiese 
din analiza ei logică, de 
aceea am avansat ipoteza 

că această distincîie are 
un caracter meta-teoretic 
(adica se referă la teorie 

nu la obiectul teoriei), 
ca atare, nu determină 
exhaustiv obiectul filoso- 
nei, conținutul problemati
cii sale, ci forma logică a 
acesteia5.

Așa stînd lucrurile, lupta 
dintre materialism și idea
lism nu poate caracteriza 
exhaustiv istoria filosofiei 
în conținutul ei, qj numai 
istoria formei sale teoreti
ce. Cum caracterizarea de 
„materialist" sau „idealist" 
aplicat unui sistem filoso
fic este urmarea unei ana
lize și reducții logice, res- 
tpngerea conținutului isto
riei filosofiei la cercetarea 
luptei dintre materialism și 
idealism și înțelegerea sis
temelor filosofice extrem 
de complexe numai prin 
prisma acestei distincții du
ce Ia o imagine denaturată, 
obtuză, care elimină tot ce 
e carnație plină de viață 
Pe scheletu1 logic al siste- 
for • ,Clt de inoperant 

este acest principiu — me. 
tateoretic - apiicat abuziv 
fiMPrJnC-lpiU de istoriografie 
Wosonca o învederează 
multe din studiile de istorie 
a friosnhei românești. Ce 
r~*£ne din filosofia uma-

3 -D- R^ca, de
Pilda, aphcind această op
tica simplificatoare ? Isto
riograful va fi obligat să 
colecționeze din scrierile lui 
cîteva propoziții referitoa- 

„Problema fundamen
tala și alte probleme care 
figurează în repertoriul de 
nnn,6/CUprÂns în «anualele 

de filosofie mar
xistă El va scăpa însă în 
acest mod esențialul: filo
zofia lui D. D. Roșea s-a 
închegat ca o meditație a- 
supra condiției umane, a- 

,!bertătii ?i a posibi- 
litățu de afirmare și crea
ție a individului, ca un răs
puns umanist, bazat pe un 
raționalism modern, dialec- 
hn C0™Prehensiv și flexi- 
dl1, rfafă .de interpretările 
de tip existențialist, pe de 
o parte și cele fasciste sau 
fascizante pe de alta, care 
susțineau lipsa de sens a 
existenței și defineau moar
tea ca suprema realizare a 
insului... In argumentarea 
acestei poziții de înfrunta
re frontală a problemelor 
destinului uman, D. D. Roș
ea acordă o pondere redu
să problemelor didactice ale 
cunoașterii, relevă în 
schimb că actul de valori
ficare, inclusiv cea etică, 
este cel puțin tot atît de 
fundamental ca cel de con
statare, depășind astfel o- 
poziția statuată de filoso
fia neokantiană și de filo
sofia vieții între „existen- 
Păi Și „axiologic". Pe cît 

e actuale și interesante 

sînt aceste idei și multe alte
le, pe atît de nesemnifica
tivă apare totuși figura a- 
cestui gînditor în Istoria 
gindirii sociale și filosofice 
in România (1964) și chiar 
recenta culegere Curente 
și orientări în istoria filo
sofiei românești (1967). 
Pierderea motivului central 
al reflecției filosofice în 
istoria și în predarea filo
sofiei își are izvorul tot în 
interpretarea abuzivă a pro
blemei metateoretice ca de
finiție a esenței filosofiei 
și a conținutului său princi
pal. Discuția asupra semni
ficației termenului de filo
sofie ne-a condus dincolo 
de preocupările de termino
logie la conturarea aluzivă 
a domeniului autentic al 
reflecției filosofice cu ca
racter științific, care exa
minează, pe plan teoretic, 
problemele în perspectiva 
statutului de existență, a 

destinului individual și co
lectiv al omului, constitu
ind un moment al conștiin
ței de sine a individului, a 
comunităților naționale, a 
claselor sociale și a uma
nității. Delimitările propuse 
au urmărit să pună în lumi
nă necesitatea reafirmării 
continue a subiectului neis
tovit al filosofiei: omul în 
efortul său de auto-depăși- 
re, de în-ființare a sa, ca 
individ și națiune, întru u- 
manitate.

Filosofia marxistă— cea 
implicată în concepția lui 
Marx —■ nu poate fi redusă 
la aspectele sale expuse, 
cu tendința de a o simpli
fica în lucrării de populari
zare, destinate, de obicei, 
cititorului lipsit de cultură 
de specialitate. Apariția 
sistemului statelor socialis
te, care verifică principalul 
conținut al modelului de 
dezvoltare a umanității, 
elaborat de întemeietorii 
socialismului științific — 
precum și construcția noii 
societăți au impus gîndiirii 
(filosofice contemporane 
studiul concepției lui Marx 
care este una din temele 
principale ale gindirii filo
sofice contemporane, atît 
a celei marxiste, cît și a 
celei nemarxiste. Marx și 
Engels și-au definit con
cepția asupra dezvoltării 
sociale drept socialism ști
ințific, mareînd cu acest 
termen trecerea de Ia „uto
pie la știință". In acest 
context „știința" nu înseam
nă că teoria socialismului 
ar fi devenit o știință 
la fel cu științele particula
re, ci altceva, anume: mo
delul societății viitoare — 
care include, ca parte ina
lienabilă, proiectul dezvol
tării individului, a persona
lității umane — are o fun
damentare științifică (se ba
zează pe rezultatele știin
ței), e demonstrabilă și ve
rificabilă cu procedee ase
mănătoare științei (definirea 
practicii drept criteriu al 
adevărului reprezintă o ge
neralizare de tip filosofic 
a funcției experimentului 
în metodologia științei).

Aici se impun, după cum 
arată și unele discuții re
cente de la noi („Contem
poranul" — nr. 4 — 1968), 
unele precizări. Se reduce 
marxismul la teoria socia
lismului științific, apariția 
marxismului se limitează, 
>oare, la transformarea so
ciologiei în știință, iar con
cepția marxistă este oare 
numai în înțeles „metafo
ric" o filosofie ?

Mai mult, are sens în
trebarea dacă filosofia — 
în special cea marxistă — 
este o știință cînd aceasta 
din urmă este redusă la 
științele speciale, mai mult, 
la știința constituită (negli

jînd știința vie, știința în 
constituire ?).

Se poate limita rolul fi
losofiei, în general, și al 
celei marxiste, în special, 
la funcția pe care o înde
plinesc meta-disciplinele 
științelor speciale și se 
poate conchide, de aici, la 
inutilitatea reflexiei filoso
fice asupra cunoașterii ști
ințifice ?

După critica făcută de 
Kant dogmatismului și po
ziției lui Berkeley, (carac
terizată drept „scandal filo
sofic"), după crtica făcută 
de Hegel „filosofiei senti
mentului", după critica fă
cută de Marx și Engels fi
losofiei conștiinței de sine 
(critica = problematizare) 
și în general conștiinței 
mistificate, după critica fă
cută de Lenin unor variante 
mai noi ale idealismului 
subiectiv, iar mai nou, după 
critica fenomenologică a psi
hologismului etc., mai poa
te fi reluată cu nevinovă
ție paradisiacă înțelegerea 
kierkegaardiană sau neo- 
kierkegaardiană a filosofiei 
ca reflecție asupra lumii 
care „se învîrtește în jurul 
conștiinței" ?

Și, la urma urmelor, te
oria socialismului este lip
sită ea de presupoziții filo
sofice, filosofia și umanis
mul lui Marx sînt indepen
dente sub raport teoretic, 
cum susține și Althusser, de 
„sociologia" lui, db analiza 
științifică a dezvoltării so- 
aiale, care, repetăm, inclu
de o analiză critică a con
diției umane, a individului 
și a societății, precum și un 
proiect asupra destinului 
insului integrat în forma
ții și comunități sociale 
determinate ?

Răspunsul nostru va fi 
negativ, dar nu se rezumă 
la un simplu „nu".

note

„Asachi este bărbatul a- 
cela care în vremi grele 
s-a străduit pentru lumi
narea neamului său", scrie 
Mihail Kogălniceanu des
pre înaintașul care i-a 
predat facla culturii na
ționale („Dacia literară** 
— 1859).

Cel mai mare fiu al lui 
Lazăr Asachi, născut la 1 
martie 1888 la Ilerța, deci 
acum 180 de ani, a des
fășurat o activitate atît de 
uriașă și de organic va
riată îneît aproape nu în
cape într-o viață de om, 
fie chiar octogenară.

„Decanul jurnaliștilor și 
al literaților noștri, acela 
care a fondat în Moldova 
cea dinții tipografie sis
tematică și cea dintîi 
foaie periodică pe care o 
povățuiește de 28 de ani, 
care a povățuit ani 
întregi școlile noastre na
ționale, care ne-a dat cele 
dinții cărți elementare, 
care a rechemat la viață 
prin poezie, pictură șl 
prin descrieri istorice, fi
gurile uitate ale vechilor 
noștri domni șl croi, al 
cărui nume îl găsim în 
toate începuturile intelec
tuale și industriale ale 
Moldovei — cu toate de
fectele sale — campion 
neobosit al inteligenții 
timp de jumătate de se
col", recunoștea același 
Mihail Kogălniceanu.

Cercetări mai recente pe 
filiera neamului Asachi ne 
dezvăluie că atît setea de 
cultură cît și dîrzenia 
luptei pentru ca ea să fie 
națională, vin din partea 
părinților săi, ardeleni al- 
toiți pe tulpină moldove
nească. Nu trebuie trecut 
cu vederea că Lazăr A- 
sachi, tatăl, a fost o per
sonalitate apreciată de mi
tropolitul Veniamin Costa
chi, care i-a dat ranguri 
clericale (N. Iorga — „Is
toria literaturii Române 
veac XVIII") dar a fost și 
om de cultură laică. In 
afara traducerilor din lim
ba franceză („Bordeiul In- 
dienesc") el a călătorit 
mult, cercetînd arhive de 
peste hotare si s-a preo
cupat de organizarea se
minarului de la Socola, 
premergînd în cîteva di
recții opera fiului. Intr-o 
scrisoare din 30 sept. 1815, 
Veniamin Costachi îl re
comandă lui Budai-Delea- 
nu în termeni foarte e- 
logioși pe acest Lazăr A- 
saclii.

Și dacă Gheorghe Asa
chi a activat în unele 
domenii mai mult cu pa
siune șl mai puțin cu sis
tem, în materie de orga- 
>■ zarea școlilor naționale 
el a fost un ctitor in
vestit cu calități deosebi
te pe lingă perseverența 
tatălui (N. C. Enescu — 
„Gh. Asachi organizatorul 
școlilor naționale din Mol
dova" — 1982).

Referindu-ne doar la ni
velul acelui curs de in
ginerie deschis în 1814 la 
Academia domnească de 
la Mitropolie, vom consta
ta că el putea rivaliza cu 
orice școală similară din 
Polonia sau din occident. 
Documentele vremii ne a- 
rătau că „Asachi întîia 
oară a paradosit în limba 
națională matematică teo
retică cu aplicații de ge
odezie și arhitectură" și 
că a _ redactat în limba 
română o aritmetică, o 
algebră și o geometrie. 
Mai știm că la 12 iunie 
1818 elevii săi au făcut la 
Iași, o expoziție cu pla
nuri topografice de arhi
tectură și fortificații.

Iată că un atestat eli
berat lui Mihalache Ma- 
vrodin și confirmat de 
către Gheorghe Asachi, 
descoperit recent de Gh. 
Ungureanu la Arhivele sta
tului—Iași, enumeră ma
teriile predate la acest 
curs : aritmetica, geome
tria, trigonometria, dreap
ta linie și sferică, însem
narea hărții topografice și 
practice, ridicarea planu
rilor de locuri și moșii, 
cercetarea și deslușirea 
documentelor de moșii.

★
„Cu ocazia împlinirii a 

15 ani de activitate, In
stitutul „Proiect" din 
București a organizat o 
sesiune jubiliară de co
municări la care au par
ticipat specialiști din toată 
țara.

Un colectiv de proiec- 
tanțl format din: conf, dr, 
ing. C. Mihăilescu, ing.' 
șt. Rotaru, ing. V. Anto- 
novici, ing. I. Rotaru, ing. 
R. Cijevschi, ing. N. Pre
da, ing. p. Aron, ing. D. 
Ioan, ing. N. Boți si ing. 
M. Popovici, au prezentat 
comunicarea „Unele pro
bleme ridicate de fonda
rea construcțiilor pe tere
nuri macroporice sensibi
le la înmuiere în orașul Iași". ’



discutii
UNELE OBSERVAȚII ASUPRA
ORIENTĂRII 
Ș COLARE

Școala din (ara noastră se află în prezent pe calea de a 
primi o nouă așezare menită să reflecte dezvoltarea științei 
contemporane și să asigure învățămîntului o mai mare efici
ență socială. Ca urmare, Ministerul învățămîntului supur.e dis
cuției publice două studii referitoare la viitorul școlii româ
nești. In cele ce urmează ne vom referi la modul în care a- 
ceste documente ridică importanta problemă a orientării șco
lare.

Sub aspect organizatoric, orientarea școlară va avea un carac
ter preponderent pedagogic și se va efectua în perspectiva profe
sionalizării. Practic, se va realiza la clasele V—VIII „un început 
de orientare a elevilor"... „prin mijlocirea cercurilor științifice, 
tehnice, practice, literare, artistice etc.". Pentru restul claselor 
se va face o anumită orientare școlară prin crearea în liceul 
de cultură generală a secțiilor reală (bifurcată), umanistă și 
clasică, precum și prin extinderea claselor speciale existente, 
„pentru elevii cu aptitudini și rezultate deosebite la anumite 
discipline".

Sub aspect tehnic, studiul precizează că „în viitor se va a- 
corda o atenție sporită acțiunii de orientare școlară și profe
sională a elevilor", înfiintîndu-se în universități „laboratoare 
de orientare pentru pregătirea personalului calificat". De ase
menea, „se vor organiza cursuri de scurtă durată cu profesorii 

de psihologie, pedagogie, filozofie și alte specialități în vede
rea inifierii acestora în problemele orientării școlare și pro
fesionale". Pînă atunci, „colectivele de profesori din școli vor 
desfășura o activitate intensă de cunoaștere sistematică a ele
vilor", iar în acest scop un rol deosebit va reveni „specialiștilor 
în problemele psihologiei, pedagogiei și sociologiei". Insă toa
te aceste formulări ale studiului nu clarifică problema orien
tării școlare, ci doar o pun lăsînd cale deschisă unui șir de 
întrebări între care :

— se consideră orientarea școlară drept o sarcină exclusiv 
pedagogică, fără implicații medicale și psihologice ?

— este cu putință ca efectuarea orientării școlare să se pună 
de abia la clasa a V-a și aici numai în sensul unui început ?

— orientarea școlară trebuie concepută din prima ei fază 
ca o preorientare profesională ?

— se intenționează a se crea un specialist care să se ocupe 
anume de rezolvarea acestei probleme în școală ?

■— va fi școala dotată cu trei specialiști deodată : psiholog, 
pedagog și sociolog ?

— care va fi în viitor profilul actualei funcții de psiholog 
școlar, experimentată în. cele cîteva centre ale țării, funcție 
despre care studiul nu pomenește nici un cuvînt ?

■— în ce raport se află dezvoltarea învătămîntului special cu 
orientarea școlară, dar cu asistența psihoprofilactică a tinere
tului ?

★
Evident, un răspuns unitar la asemenea întrebări nu poate 

fi conceput fără precizarea prealabilă a limitelor în care este 
abordată problema orientării școlare în literatura de speciali
tate. Aici se constată, spre exemplu, că mai există încă păreri 
contradictorii cu privire la momentul cel mai propriu al instituirii 
orientării școlare și cu privire la desemnarea persoanei indica
te s-o efectueze în mod optim. Se pretinde anume că, practic, 
orientarea școlară nu ar avea sens înainte de vîrsta prepuber- 
tară, deoarece clasele elementare (I—IV) nu ar prezenta nici 
un interes în acest sens. Se consideră, de asemenea, că nici 
în partea a doua a școlii de cultură generală, excluzîndu-se 
clasa a VIII-a, orientarea școlară nu s-ar impune cu acuitate. 
Deoarece studiul pare să se afle sub influența unor astfel de o- 
pinii trebuie subliniat că, în realitate, nu o anumită treaptă 
școlară sau o anumită vlrstă este aceea care decide aplicarea 
măsurilor de orientare. Tot așa, orientarea nu trebuie să fie 
dominată, din capul locului, de ideea caracterului ei profesio
nal, căci, atîta vreme cît ea este privită astfel, apar și voci 
care să afirme că momentul cel mai bun al orientării nu poate 
fi altul decît cel indicat în mod natural de vîrsta la care tine
rii devin apți pentru deprinderea unei profesiuni.

Apreciem însă că în interesul sporirii eficienței procesului 
instructiv-educativ, și în perspectiva prevenirii eșecurilor șco

lare din cauze ce (in de factorul personal sau individualitatea 
elevilor, precum și în legătură cu organizarea învățămîntului 
special, orientarea școlară trebuie să înceapă din perioada pre
școlară. Această primă etapă a orientării școlare, după părerea 
noastră, ar avea ca obiectiv principal diagnosticarea capacită
ții intelectuale, sensoriale și motorii a copiilor pe bază de 
examen psihopedagogie și medical. In felul acesta ar fi depistați 
precoce toți copiii care prezintă diverse grade de anormali
tate recuperabilă sau parțial recuperabilă spre a fi îndrumați 
din timp către rețeaua școlilor speciale.

Ca urmare, orientarea școlară trebuie concepută într-un sens 
psihopedagogie menit să determine organizarea diferențiată, 
pentru copiii normali, a mai multor tipuri de școli și grade de 
învățămînt, față de cele existente astăzi în țara noastră. Even
tualele rezerve care s-ar putea face cu privire la precizarea 
diagnosticului psihopedagogie pe baza căruia s-ar îndruma ele
vii către școlile de treaptă intermediară sau pregătitoare ar 
putea fi lesne anulate, prin corectarea erorilor probabile, cu 
ajutorul măsurilor de selecție școlară a cărei rigoare ar urma 
să fie sporită paralel cu ridicarea elevilor spre clasele mari ale 
școlii. Ei ar fi scutiți și feriți la timp de eforturile pentru care 
nu se dovedesc apți și care le-ar crea stări nevrotice prin supra
solicitare cerebrală prelungită. Orientarea școlară ar dobîndi, 
astfel, un caracter de activitate permanentă și nu ar mai ră
mîne legată numai de anumite momente ale trecerii de la un 
ciclu de școală la altul. Este de presupus că în viitor dezvol
tarea științei va imprima un ritm și un nivel de muncă școlară 
căruia nu-i va mai putea face față întreaga masă de elevi, în 
chip egal pe toate treptele de învățămînt. Noțiunea de copil 
normal apare în prezent, prin generalitatea ei, o noțiune insu
ficient de precisă pentru dozarea programelor școlii de masă. 
Normalul stabilit de psihologia clasică va trebui complemented 
cu alte date față de cele ale criteriului statistic.

Insă toate aceste observații sugerează rezolvarea probleme
lor orientării școlare într-o perspectivă mult mai largă decît 
aceea oferită de tehnicile laboratorului psihologic. Este vorba 
anume de așezarea orientării în cadrul mai cuprinzător al unei 
asistențe mediico-psihopeăagogice integrale care ar urma să 
constituie sarcina tuturor cadrelor școlii sub coordonarea unui 
specialist calificat în acest scop, psihopedagogul școlar.

In general, realizarea practică a unei ample activități de 
orientare școlară presupune crearea de școli pentru toate cate
goriile de copii deiicienți și pentru toate categoriile de copii 
normali, de la cei superior dotați și pînă la cei cu intelect de 
limită în sens oligoid. Deosebit de aceasta se cere crearea Ia 
nivelul universităților a unor secții care să pregătească specia
liștii necesati și apoi a unor centre metodologice și a organe
lor de conducere și îndrumare corespunzătoare solicitărilor te
renului.

Ion Străchinaru

GERCFTMEĂ
ȘTIINȚIFICĂ

Cu prilejul peregrinărilor sale prin țară, badea Cîrțan a poposit și la Iași în 1905. 
Cu acest prilej s-a fotografiat cu un grup de elevi de la Liceul National. 

(Colecția dr. C. Samson)

Se știe că seva din 
arbori erupe la în
ceputul iernii și înce
tează cînd apare frun
za. Numai în această pe
rioadă ea poate fi 
recoltată prin perfora
rea xilemului și colec
tarea în evaporator. 
Fiartă apoi la 105 gra
de, se obține un sirop 
de 50 — 70 la sută glu
cide, utilizat la produ
se alimentare și cos
metice. Nu există însă 
un sistem de recoltare 
a sevei tensionate, după 
ce a dat frunza și nici 
un sistem de conser
vare care să-i păstreze 
integritatea biochimi
că. Prin conținutul și 
funcțiile sale vitale, 
seva este o fitoplas- 
mă ce conține gluci
de, protide, lipide, a- 
cizi organici, enzime 
etc. și, prin fierbere, 
echilibrul său biochi
mic este rupt.

Un cercetător din 
iași, Alexandru Dinu- 

lescu, a obținut bre
vetul de invenție nr. 
47998 din 1966, pentru 
un procedeu și o in
stalație de obținere a 
sevei în condițiuni op
time prin vacuum, în 
orice perioadă a anu
lui, precum și pentru 
o bună conservare a 
ei. Instalația respecti
vă poate forța rădă
cinile arborilor dobo- 
rîți să producă sevă 
în continuare. Analiza 
probelor recoltate cu 
noua instalație a sta
bilit că fitoplasma din 
sevă are un conținut 
variat în raport de a- 
notimp și sol. Noul 
procedeu obține un 
produs în plus (seva 
tensionată) și valorifi
că pădurile tăiate.

Pe aceeași linie de 
preocupări, Alexandru 
Dinulescu a obținut și 
brevetul de invenție nr. 
50107/1967, pentru o me
todă fitoplasmo-geochi- 
mică de prospecțiune 

a mineralelor utile. E 
vorba de o prospec
țiune metalometrică ce 
folosește sistemul geo- 
chimic al sevei arbori
lor și viței de vie, 
substanță care eviden
țiază întregul profil 
pedologie străbătut de 
rădăcini. Metoda bio- 
geochimică utilizează 
în prezent, drept ma
terial de analiză, pro
be de lemn și frunze, 
dar nu și seva. Prin 
extinderea ei asupra 
fitoplasmei, se obțin 
date noi cu privire la 
elementele chimice dis
puse în sol și la va
loarea medie a între
gului nrofil străbătut 
de rădăcini, fără â 
mai fi necesare probe 
succesive de sol din 
irizonturile pedologice.

★
,.Recuperarea pla- 

tinii și a altor metale 
prețioase din cataliza
torii uzați, folosiți în 
industria petrochimică" 
este tema care se cer
cetează în cadrul Ca
tedrei de chimie anor
ganică si analitică de 
ia Universitatea „Al. T. 
Cuza“ din Iași. Efectu
ată în colaborare cn 
Institutul de cercetări 

rUn ^ucur^ti, 
această cercetare știin
țifică urmărește pune

rea la punct a 
metode de dozară a 
unor cantități foarte 
mici de platină și alte 
metale prețioase, afla
te în catalizatori, ceea 
ce va permite realiza
rea de economii si li
mitarea importului de 
metale prețioase nece
sare în scopuri cata
litice.

¥
Sitele moleculare po- 

tasice se folosesc din 
ce în ce mai mult la 
separarea, purificarea 
și uscarea gazelor in
dustriale, în special în 
industria petrolieră. Ele 
sînt însă utilizate, în 
ultimul timp, și în 
alte domenii, cum ar 
fi industria de 
ză organică, industria 
anorganică etc. Cate
dra de tehnologie chi
mică a Universității 
„Al. I. Cuza“, în cola
borare cu Institutul 
Petrochim Ploiești și în
treprinderea ICECH1M 
Dudești efectuează, în 
prezent, cercetări pri
vind sinteza de site 
moleculare potasice. 
S-au obținut site mo
leculare potasice căro
ra li se determină 
proprietățile pentru a 
fi folosite cît mai efi
cient în producție.

Cartea știinjifică: „NECESITATEA ARTEI" de Ernst Fischer
Pe lingă monumentala Este

tică a lui Hegel, în ultima 
vreme au fost traduse în lim
ba română și alte lucrări din 
acest domeniu, unde majorita
tea problemelor comportă largi 
discuții, iar rezolvarea lor 
este de cele mai multe ori 
contradictorie nu numai în rîn- 
durile esteticienilor nemarxiști, 
ci și în rîndurile marxiștilor. 
Iată de ce, este necesar a- 
cum, mai mult ca oricînd, o 
informație largă asupra tutu
ror intervențiilor pe acest tă- 
rîm, fapt care constituie una 
dintre premisele principale ale 
înaintării cercetării estetice 
din țara noastră. In acest ca
dru se înscrie și apariția în 
românește a cărții austriacu
lui Ernst Fischer. Necesitatea 
artei, traducere însoțită de un 
consistent studiu, ambele da
torate lui Constantin Otobîcu.

Estetician marxist, Ernst 
Fischer și-a intitulat lucrarea 
Necesitatea artei (apărută cu 
același titlu în R.D.G., în An
glia și Franța), înlăturînd ast
fel de la bun început ipotezele 
sceptice ale unor esteticieni 
care, preluînd într-un fel sau 
altul ideea lui Hegel cu pri
vire la viitorul artei, preconi
zează sosirea timpului în caro 
omul s-ar putea dispensa de 
artă și de actul creator artis

tic. De la un capăt la altul al 
lucrării sale, Ernst Fischer, 
chiar atunci cînd exagerează, 
caută în permanentă să pună 
în evidență necesitatea artei 
și rolul ei multiplu pentru so
cietate, să demonstreze, așa 
cum spune încă din prefață, 
că „arta este indispensabilă în 
orice orînduire socială, că nici 
dezvoltarea maximă a științei, 
nici satisfacerea deplină a ne
cesităților materiale ale oame
nilor nu o pot înlocui". De- 
clarînd de la început război 
dogmatismului, clișeelor, ido
lilor și prejudecăților, averti- 
zîndu-ne că „nu are pretenția 
de a fi spus lucruri definiti
ve", Fischer abordează, pe un 
spațiu relativ restrîns, o mul
titudine de laturi ale fenome
nului artistic, fără să ocoleas
că, așa cum procedează unii 
cercetători, pe cele mai difi
cile, într-un cuvînt „renunța
rea. .. la semnele de exclama
re dogmatice în favoarea sem
nelor de întrebare critice".

Aplicînd metoda materialist- 
dialectică la studiul fenomenu
lui artistic, Fischer conturează 
funcțiunile artei, geneza ei, 
sondează viitorul, dar substan
ța cărții o constituie analiza 
artei moderne. (Arta și capi
talismul și Conținutul și forma). 
Autorul ei are o înțelegere 
largă asupra problemelor dis
cutate. Astfel, realismul nu 

este etichetat nici atitudine, 
nici metodă de creație, sau 
curent care se manifestă în
tr-o sferă precis delimitată, ci 
fenomenul este văzut în evolu
ția sa dialectică. „Dacă trebuie 
să considerăm recunoașterea 
unei realități date în mod o- 
bdectiv drept criteriu al rea
lismului în artă, nu trebuie să 
reducem însă această realita
te la o lume strict exterioară 
(s.n.)...“ După Fischer artistul 
reprezintă în arta sa natura, 
societatea, dar aceasta nu în
seamnă că reprezintă o reali
tate independentă de el însuși. 
Totul va fi „văzut" prin pro
pria sa experien’ă, prin idea
lul și concepția sa, adică 
„personal" și „social" (artistul 
fiind determinat într-un fel 
sau altul de timpul său, de 
mediul țării sale etc.). Reali
tatea artistică este astfel suma 
raporturilor dintre subiect și 
obiect „este nu numai trecu
tul, ci și viitorul, nu numai ce 
există în afara individului ci 
și experiențele subiective, vi
surile și presimțirile, emoțiile 
și fanteziile sale".

Atunci cînd ia în discuție 
curentele artistice din perioa
da capitalismului, Fischer își 
concentrează argumentele spre 
valorificarea a ceea ce este 
pozitiv și combate prejudecă
țile care reduc contribuția a- 
cestei perioade, din punct de 

vedere artistic, la Renaștere și 
alte cîteva momente. Astfel, 
romantismul, impresionismul 
simbolismul etc. sînt analizate 
în toată complexitatea lor, în- 
cercîndu-se depistarea sunetu
lui propriu și de, aci, enorma 
lor contribuție la patrimoniul 
artistic. De la Baudelaire și mai 
înainte și pînă la Hemingway 
și Malraux, întregul peisaj ar
tistic este analizat subtil, au
torul subliniind în repetate 
rînduri nocivitatea unor inter
pretări ale unor asemenea ar
tiști bazate pe amănunte ex- 
tra-estetice și nesemnificative, 
deși foarte multe dintre inter
pretările sale, la cazuri con
crete, rămîn sub semnul între
bării. Alături de curentele a- 
.mintite, Fischer face largi in
cursiuni în alte manifestări ar
tistice, cum ar fi absurdul, ab
stracționismul, în sfîrșit, are 
considerații subtile asupra te
zei „arta pentru artă", asupra 
alienării, dezumanizării și mis
tificării artei. Un subcapitol 
tratează arta socialistă. Cu a- 
cest prilej, Fischer preferă 
noțiunea de „arta socialistă" și 
nu de „realism socialist". Con
ceputul creat de Gorki „vala
bil în sine — spune Fischer — 
a făcut obiectul unor abuzuri 
frecvente și s-a comis greșea
la de a-1 aplica unor picturi 
academice, istorice și de gen, 
ca și unor romane și piese de 

teatru bazate de fapt pe idea
lizare și pe propagandă". Pen
tru Fischer arta socialistă nu-i 
nici o metodă și nici un stil 
deosebit, ci o atitudine, o con
cepție, în sensul acordului scri
itorului cu telurile lumii so
cialiste, în sensul că ,,o artă 
nouă nu provine din doctrine, 
ci din opere". Acordul scriito
rului cu idealurile clasei mun
citoare este văzut de către au
tor ca un proces, în care ar
tistul are datoria de a privi 
și critica lumea înconjurătoa
re, de a nu transforma neade
vărul în adevăr. Indiferent 
dacă Fischer a formulat bine 
sau nu conceptul care vizează 
arta artiștilor din țările socia
liste șl a altor scriitori apro- 
piați mișcării comuniste și 
muncitorești, faptul că anali
za sa pune accentul pe con
cepție, pe atitudine, rămîne 
pozitiv.

Observații judicioase se gă
sesc în lucrarea Iui Fischer și 
în cazul problemelor privind 
conținutul și forma, a necesi
tății de a căuta în permanen
ță mijloace artistice noi de 
exprimare. Esteticianul austriac 
nu desparte aceste două cate
gorii în mod mecanic și se 
pare că nu dă întîietate uneia 
în defavoarea alteia, ci anali
zează acest raport așa cum 
este el în realitatea artistică, 
în actul de creație.

Reluînd în fiecare capitol 
ideea că arta este o formă a 
muncii omenești, o formă a 
cunoașterii umane, Fischer a- 
trage atenția asupra pericolu
lui exagerării acestui enunț. 
Arta nu este niciodată lipsită 
de finalitate, dar în același 
timp nu este o unealtă îndrep
tată spre un anumit scop, fi
indcă ea satisface necesități 
sociale, umane, de alt ordin, 
pentru că ea este „un mijloc 
indispensabil pentru contopi
rea individului cu colectivita
tea și în plus ea dă 
bucuria de a domina 
tea"...

Noii am extras doar
din problemele puse în dez
batere de cartea Iui Ernst 
Fischer. In contextul actual al 
discutării atît de contradictorii 
a fenomenului artistic, lucrarea 
respectivă reprezintă, așa cum 
observă 
o replică suficient 
sistentă atît față 
meroasele teorii

omului 
realita-

cîteva

ei,

nu-

și traducătorul
de con- 
de 
estetice 

idealiste contemporane, cît și 
de interpretările înguste, dog
matice ale unor cercetători 
neomarxiști. Cartea lui Fischer 
este realmente în favoarea 
semnelor de întrebări critice, 
cărora și esteticienii rom'Sni se 
străduiesc să le dea răspuns.

c. ș



e vreme ce umorul s-a 
impus definitiv aten
ției generale prin 
marile creații ale 
romancierilor englezi 
ai secolului al XVIII- 

lea, oferindu-se și cercetători
lor ca o realitate convingă
toare, ce pretindea de aci 
înainte o dezbatere specială, 
mai temeinică, și nu doar 
aproximații ocazionale - nu 
mai este necesar să-i urmărim 
evoluția ulterioară în operele 
de artă din diferite țări și 
felul variat în care a fost ilus
trat de atîția umoriști de sea
mă pînă astăzi ; asemenea as
pecte nu ne mai pot intere
sa decît doar accidental în 
incursiunea pe care o facem 
și care nu se vrea o schiță de 
istorie a umorului universal. 
După cum am anunțat de la 
început, preocuparea de bază 
în prezenta suită de articole o 
constituie avatarurile teoretice 
ale noțiunii de umor, principa
lele poziții ce s-au exprimat 
față de acest fenomen, cele 
mai semnificative modificări 
survenite în încercările de a-l 
defini și interpreta estetic, suc- 
cesele și limitele lor. Bineîn- 
țeles că optica teoreticienilor 
a putut fi influențată în ulti
mele două veacuri și de na
tura cazurilor mai noi de umo
riști la care s-au referit; dar 
nici unul dintre comentatorii de 
seamă ai conceptului de umor 
nu s-a putut eschiva de la o 
confruntare a interpretării sale 
cu realitatea operelor Iui Ra
belais, Cervantes, Shakespeare, 
sau cu ale umoriștilor englezi 
din secolul al XVIII-lea. De a- 
ceea chiar și mențiunile foar
te sumare, din articolele pre
cedente, despre scriitorii citați, 
mi se par a oferi totuși o 
platformă de discuție sufici
entă — ca pilde și justificări 
— pentru cadrul expunerii ul
terioare ce va evolua cu pre- 
ccA .re în planul teoriilor des
pre umor.

Romanticul german Jean 
Paul Friedrich Richter, unul din 
numeroșii cititori entuziaști ai 
lui Swift, Fielding și mai ales 
ai lui Sterne, a încercat pen
tru prima dată, în a sa Intro
ducere în estetică (Vorschule 
der Aesthetik, 1804) să defi
nească umorul, plecînd de la 
o anumită filozofie a artei. Fi
lozofia în cauză era aceea a 
tinerei școli romantice germa
ne, așadar o gîndire specula
tivă prin excelență, cu toate 
câ Jean Paul persifla ?n prefa
ța primei ediții și în primul 
„program" al esteticii sale con
strucțiile de sisteme filozofice 
idealiste, precum și „nihilismul 
poetic" romantic, al cărui re
prezentanți, ignorînd complet 
natura, „pictează eterul în eter 
cu eter".

Problema frumosului și a tu
turor modificărilor lui a fost 
discutată în Germania, pe o 
apreciabilă durată a secolului 
trecut, doar în mod metafizic, 
iar rezultatele au fost ordo
nate în sisteme cu atît mai 
abstracte cu cît erau mai ri
guroase. Un fel de plăcere 
pură pentru sistemele „perfec
te" prevalează la numeroși fi
lozofi și esteticieni asupra fap
telor înseși, fapte care trebuie 
să se încline și să se împace 
de bine, de rău, cu locul ce 
le este rezervat dinainte în 
fiecare din aceste grandioase 
ansambluri.

Nu e mai puțin adevărat 
însă că chiar și unor aseme
nea esteticieni li se poate în- 
tîmpla uneori să întîlnească, pe 
drumurile lor intortocheate, a- 
devărul — mai ales atunci cînd 
ei sînt și artiști sau poeți ce 
nu pot ignora cu totul reali
tatea ; acesta a fost tocmai 
cazul lui Jean Paul. Reluarea 
cîtorva din idealurile epocii 
luminilor, alături de tendințe 
clasice și romantice contradic
torii, un sentimentalism mic- 
burghez, dar și o fantezie foar
te liberă și jucăușă, un simț 

ascuțit al umorului (derivînd 
probabil din acela al relativi
tății, pe care îl reînnoiseră și 
îl împrăștiaseră în mare măsu
ră, în Europa, revoluția fran
ceză și campaniile napoleonie
ne), cam acestea ar fi datele 
în primul rînd relevabile ale 
operei sale.

La drept vorbind, „Preșcoala 
estetică" a lui Jean Paul des
chide calea esteticii literare 
speculative, a așa zisei este
tici idealiste „de sus" („von o- 
ben"), în ciuda încercărilor ei 
de a se recomanda ca o o- 
peră inductivă, pornită de la 
practica literară spre genera
lizare. „Nimănui nu-i place să 
clasifice atît de mult ca omu
lui — și în special neamțului", 
remarca ironic Jean Paul, lă- 
sîndu-se apoi să alunece, la 
rindul său, în capcană ; încă 
un gest de mare umorist, de 
bună seamă, (cf. Introducere în 
estetică, publ. în Opere com
plete, voi. 3, Paris, Baudry, 
1843, p. 218). Ca și în creația 
sa literară, întîlnim și în esteti
ca lui Jean Paul idei și ten
dințe destul de divergente. Așa 
cum arăta unul din exegeții 
operei lui, Jean Paul caută 
propria lui soluție la proble
mele noului secol : „ ... nu în
cutare sau cutare direcție, în 
sentimentalitate sau în rațio
nalism, în eforturile clasice sau 
romantice, ci în unitatea, în 
concilierea lor" (Kurt Berger, 
Jean Paul. Umorul creator, 
Weimar, 1939, pp. 180-181). Cu 
toate că vrea să explice umo
rul dintr-un punct de vedere 
estetic, Jean Paul se abate 
uneori în direcția ontologiei, 
alteori în a psihologiei sau mo
ralei, abateri explicabile, într-o 
măsură, și prin natura obiec
tului cercetat. Pe lîngă unele 
observații care nu mai rezistă, 
Jean Paul a pus totuși în cir
culație o serie de idei ce au 
străbătut tot secolul al XlX-lea, 
unele dintre ele răzbătînd pînă 
la noi.

Procedarea speculativă acțio
nează chiar din momentul în 
care încearcă să facă un loc 
umorului. Secolul al XVIII-lea 
lansase ca pe o modă discu
ția categoriei estetice a „su
blimului" ; romanticii și-au în- 
sușit-o de la preromantici, fă~- 
cînd din această trăsătură un 
specific al artei lor, în măsu
ra în care sublimul însemna 
„frumosul infinit". Dar cum a- 
ceastă categorie se ordona de 
partea seriozității și a tragi
cului, ca înaltă valoare este
tică, Jean Paul a avut ideea 
originală de a-i oferi un „pen
dant" de partea comicului. Ast
fel, ridiculul îi apare ca ina
mic de moarte al sublimului, 
întrucît ține de ceea ce este 
infinit de mic. Jean Paul in
sistă asupra caracterului su
biectiv atît al sublimului cît și 
al comicului, acordînd un rol 
principal fanteziei în produce
rea acestuia din urmă : ea es
te aceea care operează trans
ferul propriei noastre conști
ințe și viziuni asupra obiectu
lui intuit și din contrastul din
tre cele două rezultă ridiculul 
ce n-ar putea apărea fără a- 
cest act intuitiv fundamental. In 
sprijinul tezei, Jean Paul re
curge la exemplul lui Sancho 
atîrnînd foarte speriat, o noap
te întreagă, în echilibru ne
stabil pe o creangă, deasupra 
unui șanț banal pe care și-l 
închipuie a fi o prăpastie (cf. 
p. 234). Există un contrast o- 
biectiv între ceea ce crede San
cho și adevărata lui poziție, 
dar comicul nu se produce în 
realitate decît pentru privito
rul din afară, în speță citito
rul, care cu fantezia sa se 
substituie persoanei și poziți
ei ridicule a eroului. Această 
remarcă asupra transpunerii 
subiectului în obiect va face 
carieră în estetica germană, 
fiind revalorificată de teoria 
„simpatiei", de la sfîrșitul vea
cului trecut.

Chiar dacă, așa cum a se- 
zisat Josef Muller (în Esența 
umorului) pasajul referitor la 
aventura lui Sancho nu există 
în Don Quijote, fiind o falsă 
amintire de lectură a lui Jean 
Paul — preluată apoi fără con
trol de numeroși esteticieni 
germani — eroarea nu are 
prea mare importanță, fiindcă 
pe de o parte „invenția" con
cordă întru totul, ca spirit, 
cu textul cervantesc, iar pe 
de altă parte, ea clarifică în
tr-un mod sugestiv rolul su
biectului contemplator în apa
riția comicului.

Altceva mi se pare însă dis
cutabil în teoria lui Jean Paul: 
punerea pe același plan a 
comicului și a satirei, într-o 
încercare de a stabili distinc
țiile între ele. Cele două no
țiuni nu se opun, însă, de la 
egal la egal, cum le prezintă 
Jean Paul (cînd arată că sa
tira este expresia unei indig
nări morale serioase, iar co
micul o manifestare veselă și 
liberă), fiindcă de fapt co
micul deși pare o stare inde
pendentă, finală, este numai 
un mijloc pe care satira îl uti
lizează sub o formă sau alta, 
în vederea unui anumit scop.

UMORUL
Șl
AVATARURILE
LUI (IX)

JEAN PAUL
primul estetician al umorului

După opinia lui Jean Paul, 
satira s-ar ocupa doar de vicii, 
iar rîsul comic de „nebunie" 
(„Thorheit"), avînd deci un 
cîmp propriu de activitate, 
mult mai larg. Personal, nu 
văd în rîsul comic decît ex
presia unui afect, de obicei 
urmarea sezisării unui contrast 
neașteptat, ori a „elementului 
mecanic placat pe viu", des
pre care vorbește Bergson ; 
comicul este realmente o cate
gorie estetică foarte largă, nu
mai că e rezultanta anumitor 
procedee — indiferent cărui 
gen de atitudine față de o- 
biectul ridicul îi servește, la 
rîndul său, drept mijloc, lată 
de ce nu există un domeniu al 
satirei și altul al comicului, 
opozabile. O distincție netă în
tre satiră și comedie (care ar 
fi domeniul specific al comi
cului) nu se susține : orice co
medie care își merită numele, 
este, în fond, o operă satiri
că sau umoristică; ea nu ne face 
să rîdem ca să rîdem, ci co
micul slujește pretutindeni unei 
luări de poziție, oricît ar fi ea 
de voalată.

Firește că în funcție de a- 
titudinea celui ce vizează di
versele forme ridicule ale e- 
xistenței, „rîsul comic" își poa
te schimba, la rîndul său, nu
anța, coloratura. Simplificînd 

lucrurile pînă la limită, am 
putea spune că pe cîtă vreme 
efectul tragic, cu zguduirea pe 
care o comportă, este un mij
loc folosit numai de autorii 
tragici, efectul comic stă, în 
esență, la îndemîna a două fe
luri de mînuitori : satiricii și 
umoriștii. De la listele de cu
vinte depănate de dragul lor 
și de la calambururi, de la 
spirit și ironie pînă la cultiva
rea sarcasmului ori a absurdu
lui, toate „figurile" și mijloa
cele de expresie verbală, pro
duse ale jocului inteligenței și 
fanteziei (ca de altminteri și 
grotescul sau burlescul ce se 
leagă mai mult de păcatele 
trupești ale făpturii umane) — 
toate sînt, în ultimă analiză, 
procedee expresive conducînd 
infailibil la efecte comice ; și 
toate aceste procedee pot fi 
folosite atît de umoriști cît și 
de satirici, într-o măsură sau 
alta. Există scriitori spirituali 
sau mari ironiști, dăruiți cu o 
vervă scînteitoare ; nu există 
însă opere de artă care să se 
constituie doar dintr-o anto
logie, fie ea cît de bogată, 
de spirite, ironii sau calambu
ruri. Și în domeniul comicului,

arta începe abia de unde teh
nica expresivă este subordona
tă unei atitudini mai generale, 
ca unui factor structurant ; în 
domeniul dat, această atitudi
ne nu poate fi, la urma urme
lor, repet, decît satirică sau 
umoristică (ori, în anumite o- 
pere, cînd una, cînd alta).

Lui Jean Paul umorul îi apa
re ca o varietate specifică a 
comicului și anume „comicul 
romantic", izvorînd dintr-un 
contrast infinit, de ordin su
biectiv, prin așa numita „apli
care a finitului asupra infini
tului" (cf. p. 239), cu alte cu
vinte, un fel de sublim răstur
nat, urmare a disproporției co
pleșitoare dintre condiția uma
nă și idee. Umorul se distinge, 
în primul rînd, prin totalitate, 
prin referirea la umanitate în 
general și nu doar la un sin
gur individ (deși, în același 
timp, cum arată Jean Paul alt
undeva, umoriștii sînt foarte 
preocupați de o individualizare 
a caracterelor pînă în cele mai 
mici detalii sensoriale) : „Umo
rul, în calitatea lui de sublim 
răsturnat, nu nimicește indi
vidualul, ci finitul prin contras
tul cu ideea. Nu există pentru 
umor vreo nebunie individuală, 
ci numai nebunie și o lume 
nebună ; spre deosebire de glu

mețul banal cu remarcile lui 
batjocoritoare neașteptate, umo
rul nu scoate în relief o ne
bunie particulară, ci coboară 
tot ce este mare pentru a-l 
pune alături de ceea ce este 
mic — altfel însă decît paro
dia — și înalță tot ce este mic 
pentru a-l pune în rînd cu 
ceea ce este mare — dar alt
fel decît ironia pentru ca în 
acest chip să le nimicească 
pe amîndouă, întrucît în fața 
infinitului toate sînt una și nu 
înseamnă nimic", (pp. 239—240). 
Printre cele mai bune ilustrări 
în sprijinul acestei concepții în
noitoare despre umor, Jean 
Paul citează cazul lui Hamlet 
și al nebunilor din teatrul 
shakespearian — ca și pe Don 
Quijote. Umoristul este dispus 
să apere nebunia individului 
(spre deosebire de satiric, so- 
cotindu-se solidar cu ea, „fi
indcă umoristul nu-și poate tă
gădui sieși propria înrudire cu 
umanitatea" (p. 241) - obser
vație tot atît de semnificati
vă ca și aceea despre existen
ța unei componente tragice în 
umor : privită de la înălțimea 
ideii, lumea pămînteană ne a- 
pare mică și caraghioasă în 
înfumurarea ei zadarnică : „așa 

se naște acel rîs în care se 
mai cuprinde și o durere și 
o măreție" (p. 241).

Spre deosebire de antichita
tea voioasă, arată Jean Paul, 
umoristul — apariție modernă, 
„romantică" — e însoțit adesea 
de o mască tragică, fie că și-o 
aplică pe figură, fie că o 
poartă în mînă ; de aceea po
poarele nordice, mai melanco
lice și mai serioase, sînt ace
lea care dau pe marii umo
riști. Ultimele cuvinte sînt o 
încercare de legitimare „teo
retică" a unui adevăr care nu 
era prea adevărat nici măcar 
pe atunci, dacă ne reamintim 
rolul jucat de Rabelais și Cer
vantes în promovarea fenome
nului umoristic.

O importantă caracteristică a 
umoristului este, în fine, fap
tul că eul său cu toate preo
cupările ce îl agită pătrunde 
năvalnic în creație, ajungînd să 
ocupe adesea primul loc - 
chiar dacă este luat în de- 
rîdere. In concepția lui Jean 
Paul însă, subiectivismul ex
trem, dezlănțuirea fanteziei, 
sentimentalismul și glasul ini
mii nu-l lasă totuși pe umorist 
pradă iraționalismului sau ac
telor involuntare : dovadă, în
tre altele, felul cum a fost 
conceput de către Sterne Tris- 

tram Shandy. Primul estetician 
al umorului afirmă așadar că 
acest fenomen este rațional și 
voluntar; este o idee pe care 
o datorează probabil luminis
mului și care își va afla me
reu apărători pînă la intelec
tualismul francez contemporan. 
De altfel, deși vor înclina ba
lanța cînd într-o parte, cînd 
într-alta, majoritatea cercetăto
rilor vor redescoperi în umor 
coexistenta rațiunii cu sentimen
tul, întocmai ca și coexistența 
pesimismului cu optimismul.

Pentru prima dată în istoria 
semnificațiilor atribuite umoru
lui, acesta apare la Jean Paul 
ca o concepție despre lume, 
ca o „Weltanschauung". După 
cum a arătat și J. Volkelt, o 
asemenea „concepție" nu tre
buie considerată o gîndire fi
lozofică închegată, un sistem — 
ci o „viziune", o rezultantă vie 
și mereu în mișcare a unui a- 
mestec de sentimente, presim
țiri, credințe, experiențe, do
rințe etc. Neîndoielnic, orice 
asemenea „concepție" despre 
lume este subiectivă ; la ro
manticii germani, de pildă, ea 
este adeseori colorată de sen
timentul unei „dureri universa
le" („Weltschmerz"), o tendință 

ce se poate discerne și în 
tentativa lui Jean Paul de a 
defini umorul.

Cu toate concesiile la adresa 
metafizicii romantice, nu-l pu
tem izola pe Jean Paul, nici
umorul său, de o anumită o- 
biectivitate și de realism. Kurt
Berger remarca și el faptul : 
„Nu vom înțelege umorul lui
Jean Paul în calitatea lui de
concepție despre lume și ca 
forță creatoare universală, da
că nu vom dori să vedem în 
el decît un fel de subiecti
vism. Aventura spirituală cea 
mai profundă și cea mai emo
ționantă pe care o provoacă 
în poet conștiința creatoare 
este aventura spirituală a eu- 
lui ; dar acesta mai trăiește 
în el însuși și o lume care 
este infinită, cosmosul". (Jean 
Paul. Umorul creator, p. 27).

Momentul în care apare In
troducerea în estetică a lui 
Jean Paul poate fi considerat 
o piatră de hotar în evoluția 
dezbaterilor consacrate umoru
lui. Teoretizarea lui scînteietoa- 
re (chiar dacă e învăluită u- 
neori de fumul șerpuitor al fra
zelor sale ce par că vor să 
spună mai mult decît ne spun) 
i-a cucerit pe mulți din urmașii 
săi — nu numai din Germania.

Val. Panaitescu
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ÎNTREPRINDEREA DE ELECTRICITATE ANGAJEAZĂ:

— tehnician I diriginte de șantier
— tehnicieni proiectanți I și II
— magazioneri principali

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul 
personal din strada Uzinei nr. 38.
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GOSTAT GALATA

prin chioșcurile magazinului GOSTAT IAȘI

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT 

face cunoscut posesorilor de autoturisme că pot în
cheia in condiții avantajoase asigurări facultative în 
vederea obținerii de despăgubiri în cazurile de daune 
produse autoturismelor, ca urmare a ciocnirilor cu alte 
mijloace de transport, a derapării, exploziei sau altor 
cauze care pot produce pagube. De asemenea, pot în
cheia asigurări facultative pentru cazurile în care po
sesorii de autoturisme sînt obligați la plata unor des
păgubiri civile față de persoanele accidentate sau îață 
de proprietarii bunurilor distruse, ori deteriorate.
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T
elefonul a sunat o 
dată, apoi a doua 
oară ; am alergat în 
jos pe scări ; dar du- 
cînd receptorul la u- 
reche am auzit o- 

bișnuitul hîrîit metalic și mi-am 
amintit câ aparatul era stri
cat de două zile. Parterul era 
în întuneric ; am răsucit co
mutatorul de lingă ușă ; am 
continuat să rămîn în întuneric; 
cu o seară mai înainte — al
tă amintire neașteptată — un 
scurt circuit scosese din uz 
instalația electrică. Pe bijbîite, 
împiedicîndu-mâ în obiecte mis
terioase, risipite pe podea, am 
ajuns la ușa bucătăriei. Dar 
și aici mă aștepta o surpriză: 
fetișcana care venea în fiecare 
dimineață să vadă de treburile 
gospodăriei nu era acolo. M-am 
întors la intrare, am deschis 
larg ușa casei, am rămas un 
moment nemișcat pe prag, or
bit de jocul alb și mișcător al 
pietrișului din grădină în lu
mina tulbure a zilei înăbuși

ALBERTO MORAVIA

MECANISME
toare. Mașina mea era acolo, 
o ladă uriașă prăfuită, neîn
grijită, verde închis în mijlocul 
insuportabilei grădinițe a vilei 
mele de țară. M-am gîndit să 
mă duc cu mașina pînă la Ma
rino, cinci kilometri mai depar
te, să mănînc ; apoi mă voi în
toarce și mă voi apuca ime
diat de lucru.

M-am dus la grilajul grădi
nii, l-am deschis larg, m-am 
întors la mașină, am urcat, am 
întors cheia de contact, am 
apăsat pe pedală. Nu am a- 
vut nici un răspuns de la mo
tor : liniște completă ; imobili
tate absolută. Am încercat din 
nou : liniște, imobilitate. Am 
strîns din dinți, m-a apucat o 
furie puternică. M-am stăpî- 
nit, am coborît, am deschis 
capota și am privit înăuntru. 
Atunci, pe neașteptate, m-a iz
bit faptul evident că automo
bilul era o mașină. S-ar pu
tea să pară straniu, dar nu 
mă mai gîndisem niciodată 
la asta. Era o mașină, eu o 
conduceam și ea răspundea. 
Apoi m-a izbit un alt fapt : 
acest motor complicat făcea 
un singur lucru simplu : mer
gea. In același chip, m-am 
gîndit, telefonul, alt mecanism 
minunat, folosea vorbirii, alt lu
cru natural, simplu ; iar insta
lația electrică, atît de com
plicată, servea unui fapt de 
o maximă simplitate : vederea. 
Dar eu, în acest moment, nu 
puteam nici să merg, nici să 
vorbesc și nici să văd pen
tru că mecanismele complexe 
de care mă foloseam pentru 
a face aceste lucruri simple, 
se stricaseră.

Am privit un timp motorul 
spunîndu-mi că nu mă pricep 
să-l repar și că era nevoie de 
un mecanic, după cum era ne
voie de un telefonist pentru a 
repara telefonul și de un elec
trician pentru instalația elec
trică. Apoi m-am gîndit că 
mecanicul, telefonistul și elec
tricianul nu erau în fond de- 
cit instrumentele pe care le 
voi folosi, mașini cu aspect u- 
man, utile tocmai pentru a 
face reparații. Gîndul acesta 
m-a consolat puțin. Am lăsat 
mașina cu capota deschisă ; 
m-am dus să închid grilajul. Și 
atunci am văzut scrisoarea în 
cutie.

Am închis grilajul, am luat 
scrisoarea, am deschis-o. Era 
o recomandată de la direcția 
editurii pentru care lucram. Mi 
se spunea că, întrucît, revista 
„închidea" marți, nu miercuri 
ca de obicei, trebuia să pre
dau articolul luni dimineața, la 
ora opt. Am rămas o vreme 
nemișcat și prostit, cu scrisoa
rea în mînă. Mai trebuia să 
predau alte două bucăți luni 
dimineața : o nuvelă la o re
vistă pentru femei și un articol 
de varietăți pentru un săptă- 

mînal de modă ; cu articolul 
de la redacție erau în total 
trei. Așadar pe neașteptate 
tabloul nefericirii mele s-a de- 
săvirșit: era duminică diminea
ța, nu puteam repara telefo
nul, instalația electrică și au
tomobilul, fata din casă avea 
zi liberă și rămăseseră numai 
24 de ore pînă luni dimineața 
cînd trebuia să predau trei arti
cole.

M-am întors în casă, reflec- 
tînd la ceea ce trebuia să fac- 
Am urcat încet scara. Era lim
pede. Trebuia s-o trezesc ime
diat pe Giovanna, s-o rog să 
prepare masa, s-o așez la 
mașina de scris și să-i dictez 
fără întrerupere pînă la mie
zul nopții, fmi dădeam seama : 
se anunța o duminică neplă
cută, dar nu vedeam altă so
luție. In timp ce mă gîndeam 
la aceste lucruri, deodată, o 
înțepătură ascuțită, violentă ca 
o lovitură de pumnal, mi-a 
străpuns ceafa și a trebuit să 
mă apuc cu amîndouă mîini- 

le de balustradă ca să nu mă 
rostogolesc în jos pe scări. 
Durerea mi-a trecut, dar mi-a 
rămas o slăbiciune neplăcută 
în mușchii gîtului, în umeri și 
în brațe. Mi-am spus : „Sînt 
epuizat, sînt foarte epuizat, 
chiar astăzi trebuie să merg 
la medic pentru a-mi prescrie 
o cură". Dar, în aceeași clipă, 
alt gînd mi-a trecut prin min
te : „Nu, astăzi nu te vei du
ce la medic, tot așa cum nu 
vei putea chema electricianul, 
mecanicul și telefonistul : azi 
e duminică".

Mi-am revenit, am urcat sca
ra, am intrat în dormitor și 
împiedicîndu-mă de ciorapi, 
pantofi, cămăși și alte obiecte 
risipite pe podea, m-am dus la 
fereastră și am ridicat storu
rile. Lumina albă a zilei plo
ioase a inundat camera ; am 
privit patul, era acoperit cu o 
pătură de culoare roz, ridicată 
în mijloc de o masă informă. 
Dintr-un colț apărea o șuvi
ță groasă de păr negru. M-am 
apropiat, am pus mîna pe pa
chetul roz, l-am zguduit spu- 
nînd: Giovanna, trezește-te, e 
timpul I

A răspuns cu un oftat. Am 
zgîlțîit-o din nou, din nou a 
oftat, dar ceva mai slab de- 
cît prima dată : adormea iarăși. 
M-am aplecat, am apucat cu 
omîndouă mîinile marginile cu
verturii și ale cearșafului și am 
tras totul, cu putere. Făcînd a- 
acest gest, nu știu de ce, mi-a 
revenit în minte automobilul, 
jos în grădină ; și acolo jos, 

am încercat de cîteva ori să 
trezesc motorul, dar cum con
tinua să tacă, am deschis ca
pota să văd dacă este stri
cat. Aici am tras jos cuvertura. 
Acum Giovanna stătea în fața 
ochilor mei complet descoperi
tă, întocmai ca motorul mași
nii mele, ghemuită, într-o pi
jama foarte scurtă și foarte 
strimtă, întinsă pe corpul ei 
tînăr și plin. Am privit-o o vre
me, în timp ce ea, avînd ilu
zia că doarme, se ghemuia le
neș și senzual ; și apoi, prin- 
tr-o imagine neașteptată, mi 
s-a părut pentru o clipă, că în 
locul ei, plinuță și colorată, se 
află în pat motorul mașinii, cu 
mecanismele sale negre, unse 
cu ulei, în timp ce eu mă a- 
olec să-l cercetez, întrebîndu- 
mă de ce nu funcționează și 
unde este stricăciunea. A fost 
numai o clipă, dar am clătinat 
imediat capul, spunîndu-mi: „Ca 
să repar motorul am nevoie de 
un mecanic. Dar Giovanna es
te o ființă, un om : va înțele

ge, mă va ajuta".
Așa că, după o vreme de tă

cere, am spus : „Giovanna, este 
ora opt și eu, mîine, luni dimi
neață, la ora opt trebuie să 
predau trei lucrări. Trebuie să 
te scoli și să pregătești masa 
Apoi să scrii la mașină ce-ți 
voi dicta eu și astfel, lucrînd 
toată ziua, să sperăm că voi 
reuși să le termin pe toate
trei".

N-a spus nimic, parcă re
flecta la spusele mele. Apoi
m-a întrebat cu o voce care 
nu promitea nimic bun : „Ce
oră ai spus că este ?“.

„Ora opt".
„Servitoarea nu a venit
„Nu, este duminică".
A rămas nemișcată și tăcu

tă cîteva clipe ; apoi, brusc, 
am văzut-o dezlănțuindu-se cu 
tot corpul într-o convulsie furi
oasă, fără a deschide ochii. 
Striga : „Iată promisiunile tale, 
iată viața de care mi-ai vor
bit cînd eram logodiți. Aș vrea 
să știu, aș vrea să știu de ce 
m-ai luat din casa părinților 
mei ; stăteam foarte bine acolo. 
Aș vrea să știu de ce, de ce?".

„Ca să mă căsătoresc cu ti* 
ne, să fii soția mea ...".

„Nu, nu de asta te-ai căsă
torit cu mine ; ai vrut să ai o 
femeie care să-ți fie fată în 
casă, bucătăreasă, secretară, 
stenografă, dactilografă, comi
sionar. lată de ce te-ai însu
rat. Iar eu sînt plictisită, plic
tisită. Știi doar că pentru mi
ne somnul este așa de prețios, 
că sufăr de insomnie, că nu 

pot să adorm mai curînd de 
ora patru. Și tu mă trezești ca 
să mă faci cît mai repede 
cameristă, bucătăreasă, secre
tară, stenografă, dactilografă ... 
Nu-î așa, spune-mi că nu-i a- 
șa ?“.

Pierdut, simțind în ceafă a- 
ceeași durere pricinuită de e- 
puizarea nervoasă, am privit-o 
lung cum se văita cu ochii în
chiși, ghemuită în mijlocul pa
tului. Și între timp îmi veni 
în gînd : Giovanna întocmai ca 
motorul mașinii nu vrea să mă 
servească. Și eu va trebui, ca 
să spun așa, să o repar cît 
mai bine pentru a o face să 
funcționeze măcar următoarele 
24 de ore. Pentru a repara 
telefonul, instalația electrică, 
mașina sînt specialișți. Dar 
pentru Giovanna cine este ?

Intre timp ea continua să 
vorbească cu ochii închiși : „Cît 
era de bine cînd locuiam cu 
părinții mei și nu eram căsă
torită. Puteam să dorm, să-mi 
văd prietenele, să mă plimb, 
să merg la cinema. Tu însă 
m-ai exilat în pustiul de aici, 
m-ai făcut sluga ta, mă pui să 
bat la mașină tîmpeniile tale. 
Iar acum nici duminica nu pot 
sta în liniște. Nici duminica".

Am avut o clipă de nebunie. 
M-a încercat tentația care o 
simți în fața unui motor care 
nu pleacă : să iei un ciocan 
și cu puține lovituri, furioase 
și precise, să distrugi totul, 
l-am întors spatele, m-am dus 
la fereastră, m-am gîndit : „A- 
cum o omor, apoi mă omor și 
eu și gata". Dar în timp ce 
priveam cerul înourat, strîngînd 
dinții de mînîe, m-am calmat 
pe neașteptate. Foarte bine : 
Giovanna era o mașină care 
nu vroia să funcționeze. Să o 
distrugi nu-i o soluție. Trebuia 
însă să o fac să funcționeze 
cu vorbe bune sau să o repar ; 
așa cum fac specialiștii în 
fața unei aparaturi stricate ; nu 
o distrug, ci îi caută cu răb
dare defecțiunea. Acum însă 
cum s-o pun în funcțiune pe 
Giovanna ? E limpede, prin dra
goste.

M-am apropiat, m-am întins 
pe pat alături de ea, am îm
brățișat-o. S-a zbătut puțin. Am 
început s-o mîngîi, să o sărut 
murmurîndu-i : „Dragostea mea, 
tu știi că te iubesc, că ești 
toată viața mea, cum aș putea 
trăi fără tine" etc., etc. ; toate 
erau fraze pe care le spuneam 
mereu ; niciodată însă nu le 
spusesem atît de rece și de 
ipocrit. Și, într-adevăr, după 
puțin timp Giovanna nu m-a 
mai respins, s-a lipit de mi
ne, m-a sărutat, mi-a acoperit 
fața cu o furtună de mici să
rutări. Găsisem defecțiunea, 
strînsesem șurubul și ea, trep
tat, ca un motor oprit, înce
pea să funcționeze din nou. Am 
mai risipit cîteva mîngîieri, cî
teva vorbe dulci și la sfîrșit 
cu neagră satisfacție, am vă
zut-o sculîndu-se din pat, spu- 
nind : „Bine, merg să prepar 
masa, între timp tu apucă-te 
de lucru". Așa că a dispărut 
în baie, umflată și patetică, in 
pijamaua prea strimtă. Am 
scos un suspin de ușurare : 
reușisem.

Dar puțin după aceea, intrînd 
în birou, a trebuit să mă spri
jin de ușorul ușii ca să nu cad. 
Intre cei patru pereți văruiți, 
albi, masa cu teancuri de hirtii 
și de cărți în dezordine, se du
bla, se umfla, se micșora, un
duia, mergea spre fereastră, se 
întorcea către ușă, se înde
părta devenind mereu mai mi
că, și deodată era alături, e- 
normă. Și astfel mi-a fulgerat 
în minte ultimul adevăr : și eu 
eram o mașină și, probabil, 
că printre toate mașinile care 
erau în casă, eu eram cea mai 
stricată. De altfel nimic extra
ordinar : eu mă serveam de 
telefon, de instalația electrică, 
de mașină și de Giovanna ; la 
rîndul ei revista se folosea de 
mine ; probabil că cineva se 
servea de revistă și tot aș'a 
pînă la infinit. Sau cel puțin 
pînă la o cauză primă căreia, 
însă, în actualele condiții nu-i 
putem da un nume.

Am tresărit la vocea Gio- 
vannei care spunea : „Ce fac.i? 
apucă-te de lucru, hai, repede. 
Eu cobor să prepar masa" ; 
și m-am gîndit că mașina a 
început să funcționeze bine, 
chiar prea bine. Masa nu se 
mai unduia, nu se mai defor
ma. M-am așezat. Am început 
să scriu.

Traducere de V. Grigorescu

diorama
Maud Mannoni 

— V enfant, sa 
„maladie” et les 
autres, Ed. du 
SeuiI, Paris, 1967

Autoarea, disci- 
polă a lui Jacques 
Lacan, scoate cu 
această carte, a 
doua lucrare din 
colecfia „Le champ 
freudien"; prima, 
„V enfant arriere 
et sa mere”, a pro
vocat reacții con
tradictorii printre 
specialiști, prin 
contestarea vala
bilității unor cla
sificări unanim ac
ceptate în psihia
trie. In cartea re
cent apărută se 
caută funcția simp
tomului manifes
tat de copil în mi
tul individual al 
părinților. Pentru a 
înțelege probleme
le pe care le pune 
psihanaliza nevro
zelor și psihoze
lor infantile, ana
listul trebuie să-și 
găsească un loc 
propriu în interio
rul unui discurs 
compus din simp- 
tome și cuvinte, 
discurs ce aparți
ne copilului și pă
rinților săi. Explo
rarea acestui dis
curs, ce cuprinde 
toate persoanele în 
cauză, face posi
bilă cura copilului, 
care nu mai este 
privit în mod ab
stract, ca persoană 
izolată, ci conform 
cu locul pe care 
el îl ocupă în do
rința adultului.

Max Pietsch — 
La revolution in- 
dustrielle, Petite 
flibliotheque Payot, 
trad, de Jacques 
Legray.

„Maniera pasio
nată și emfatică 
cu care s-a pro
clamat că automa
tizarea ar avea 
drept consecință o 
a doua revoluție 
industrială a pro
vocat în lumea 
veche și în lumea 
nouă numeroase 
griji și neliniști. 
Efectele automati
zării ar fi trebuit 
să declanșeze o 
nouă criză econo
mică, un nou val 
de șomaj mondial, 
In comparație cu 
care depresiunea 
din anii treizeci ar 
fi trebuit să apară 
ca „o glumă ino
centă". Cartea es
te o analiză luci
dă a caracteristi

cilor lumii moder
ne, dominată de 
tehnică ; de la in
venția mașinii cu 
aburi la automati
zare și fisiunea nu
cleară, autorul a- 
nalizează marile 
foife care au 

schimbat lumea și 
care pregătesc vi
itorul societății.

Aurel David — 
La cybernetique et 
1‘ humain, Galli- 
mard, coli. Itlăes, 
Paris, 1965.

Cibernetica a 
fost definită ca ști
ința rafională a 
mașinilor (Ashby), 
ca știința informa
ției (Wiener), a 
putut fi caracteri
zată ca „arta de a 
face aejiunea e- 
ficace" (Couffig- 
nal). In această 
carte, Aurel David 
dă o vedere de an
samblu asupra a- 
cestei științe rela
tiv noi, îi retra- 
sează evoluția de 
la origini, anali
zează cuceririle ei 
și-i evocă posibili
tățile viitoare. Pre
fațatorul , Louis 
Couffignal, notea
ză ; „Astfel cartea 
lui Aurel David 
constituie o exce
lentă medicină de- 
mistificatoare... A- 
ceastă putere de- 
mistificatoare, sti
lul personaj pe ca
re îl necesită su
biectul, mi-au dat 
depline satisfacții 
intelectuale".

Gerda Zellner 
— La grande a- 
venture du ro
man franțais au 
XX-e siecle. Gon- 
thier, Paris, 1968.

Cartea are două 
părți principale: 
1) „O lume în
conjurătoare fără 
transparență", Ce 
cuprinde analize 
asupra lui Malraux, 
Sartre, Gascar, 
Queneau, Camus, 
Robbe-Grillet; 2) 
„Lumea intimă a 
conștiinței" — Bu- 
tor, Sarraute, Blan- 
chot, Beckett. Un 
capitol final ana
lizează cîteva din 
aparițiile mai re
cente. Limitată în 
obiectul său, car
tea este adesea 
profundă șf inte
resantă.

Andră Leroi- 
Gourhan — Le 
geste et la parole,

Ed. Albin Michel, 
Paris, 1964.

In cele două vo
lume grupate sub 
acest titlu, „Teh
nică și limbaj" și 
„Memoria și rit
murile" , Leroi - 
Gourhan, profesor 
la Sorbona, în
cearcă o sinteză a 
comportamentului 
material al omului 
tratînd despre dez
voltarea tehnicii 
și limbajului din- 
tr-o perspectivă 
paleontologică și 
etnologică. începu
tul cărții e consa
crat /olului mai
muței, începînd cu 
antichitatea, în i- 
maginea pe care 
omul și-o face a- 
supra Iui însuși și 
în continuitatea 
aspectelor subiec
tive ale cercetării 
originilor umani
tății. Ultimul capi
tol tratează despre 
.simbolurile limba
jului", începînd cu 
primele încercări 
figurative din pre
istorie pînă Ia scri
ere și la tehnicile 
audio-vizuale mo
derne. Autorul co
ordonează tehnica, 
economia, limbajul 
de la trecutul cel 
mai îndepărtat pî
nă la o con, ra
tare a șanselor bi
ologice ale omului 
viitor, în căutarea 
unei imagini tota
le a dezvoltării 
umane.

Rene Pucheu — 
Guide pour 1’ uni
vers politique, Ed. 
ouvrieres, coll. 

„Vivre son temps'', 
Paris, 1967.

Tensiunea între 
rigoarea critică și 
profesarea unei 
convingeri '-e’sie 
prezentă în în
treaga carte; au
torul nu-și pi opu
ne alcătuirea u- 
nui repertoriu teh
nic și incolor al 
mecanismului pu
terii politice, ci o 
reflecție dramatică 
asupra vieții în 
comun a oameni
lor, o punere în 
lumină a proble
melor de bază ca- 
re-1 asaltează pe 
omul contemporan. 
Este desfășurată o 
vastă bibliografie 
formată îndeosebi 
din lucrări de so
ciologie și filozo
fie.
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