
V. Dobrian : „Compoziție cu chitară"

NOAPTEA

LA HANUL DRACULUI

Intre desenele rămase la moartea pic
torului Carol Pop de Satmari — unul 
poartă acest titlu. E din timpul călăto
riei sale cu muzicantul Liszt, prin țara 
românească...

După-ndelung trudită zi de rătăciri, 
pierdută-n vinâtoare fără spor, 
Peste ogoarele pietroase, prin culese 

porumbiști

foșnind pierdută cale -
Scădea posomorita toamnă plumburie 
însîngerată, coborind spre mlaștina cu zîne ; 
Legănătoare trestii pe arma ulițelor frînte 
iși rugineau cocleala foarte veche.
Acolo drumul s-a-nfundat

la stăvilarul morii, părăsite de demult 
Unde o așezare întărită iși ținea 
din veac întirziat, zidirea neagră,

Ca-ntr-un descîntec, cerul de cenușe 
pogoară-n pămint — 
și soarele stingea cărbuni.
Un acoperiș ursuz iși infunda căciula 

strașinei 
pe clăpăugele obloane :
Gălbui, clipind hoțească viclenie, 
chior ochiul prispei se bătea lăsat deschis.

Pe cîmpuri ploaia rece prelingea 
o liniștire fără de conteniri, posomorită, rece 
Din frunzâ-n frunză, pe salcîmii aliniați, 

alunecind 
în ghimpi cu lacrimi mari tremurătoare... 
In urmă hanu dracului din ce în ce mai mic, 
se îngropa pe geana zării șterse, 
sub albul cer, in care numai sus deasupra 

creț 
se destrăma în clătinare inseilatul fir de 

fum.

Adrian Manlu

ROMÂNI A-FR ANTA
9

Deși situate în două extre
mități ale Europei și separate 
de vaste spații. România și 
Franța au fost și sînt unite 
prin comunitatea de origine, 
limbă și interese, iar istoria lor 
a fost frecvent și amplu con- 
|ugată prin numeroase inteife- 
rențe. Un îndelungat proces de 
apropiere și cunoaștere recipro
că, angajări unitare în eveni
mente de însemnătate capita
lă pentru soarta celor două 
țări, au cimentat o prietenie, o 
înrudire spirituală și au dat 
naștere unei afecțiuni recipro
ce niciodată dezmințită. Cu 43 
de ani în urmă, Saint-Au- 
laire spunea că pentru unii 
străini România însemna pe a- 
tunci grîne, petrol, broderii, or
chestre de divertisment. „Dar 
pentru noi, francezii. . ., Româ
nia este, înainte de toate, o 
inimă, o inimă în care noi o 

recunoaștem pe a noastră".
In cele peste patru decenii 

care s-au scurs de la data cînd 
Saint—Aulaire a pronunțat 
cuvintele mai sus amintite, Ro
mânia și-a îmbogățit nu numai 
inima și viața spirituală, ci și 
pe cea materială de o manie
ră, care astăzi îi permite să 
lărgească în înțeles contempo
ran temeiurile unei prietenii is
torice.

Istoria acestei prietenii este 
veche și atît de abundentă în) 
fapte și semnificații, încît o ex
punere sintetică a ei, oricît de 
înțelept ar fi concepută, nu 
poate să nu păcătuiască grav 
prin omisiuni și simplificări su
părătoare. Ne-am propus, de 
aceea, să indicăm direcții și 
să evocăm momente a căror 
rememorare să ne îndemne ia 
reflecții, de natură să adîn- 

cească cunoașterea raporturilor 
româno-franceze.

*

Trecind peste legende, nu
meroase și unele dintre ele 
savuroase (cine nu-și amintește 
de povestea Banului Mărăci
ne ?), și rămînînd pe terenul 
faptelor verificate, contactele 
între populațiile aflate pe te
ritoriile actuale ale Franței și 
României debutează în antichi
tatea romană și continuă, fără 
semnificații deosebite, pînă în 
vremea cruciadelor, cînd 
prezența și acțiunile ca
valerilor francezi în Orient și 
Sud-estu! Europei (la Nicopole, 
francezii și românii se află în 
aceeași tabără) oferă cronica
rilor galici materialul din care 
nădăjduiau să-și clădească 
propria lor glorie. In opera lor 

întîlnim adesea menționat po
porul nostru.

Luptele conduse de un lan- 
cu de Hunedoara sau Ștefan 
cel Mare nu rămîn fără ecou 
la îndepărtații „f rinei". Incepînd 
însă cu secolul al XVI-lea, pre
zența Franței în Orientul euro
pean devine manifestă dacă ne 
referim la pretendenții pentru 
tronul Ungariei sau Poloniei și 
simțită dacă avem în vedere 
tribulațiile diplomaților, agenți- 
lor, emisarilor și călătorilor 
francezi în această parte a 
continentului. Numeroșii călă
tori francezi în țările române, 
care atestă un gust ce dis
creditează ideea că pentru 
francezi „geografia lumii se re
ducea la acea a propriei lor 
țări", au lăsat posterității în
semnări și publicații care figu
rează astăzi printre izvoarele 
istoriei patriei noastre. Semni

ficativ este faptul că M. Sa- 
doveanu și-a ales ca erou de 
roman al epocii tocmai un că
lător francez : abatele de Ma- 
renne.

In măsura în care politica o- 
rientală a Franței devine mai 
activă, domnitorii noștri își in
tensifică legăturile cu reprezen
tanții ei. Petru Cercel este la 
Paris în 1579, Gheorghe Ștefan 
întreține relații cu Franța, iar 
Dimitrie Cantemir și urmașii 
săi stabilesc legături și cul
tivă contactele cu ambasadorii 
Parisului la Constantinopol.

Secolul al XVIII-lea (mai 
precis, a doua jumătate a lui) 
marchează un evident progres 
al procesului de penetrație 
franceză și în Principatele 
Române. Limba franceză ia 
locul celei italiene în corespon
dența oficială. Domnitorii an
gajează de preferință medici, 

secretari, preceptori francezi. 
Unii dintre aceștia din urmă, 
ca de pildă Cazza (revoluțio
nar ce va sfîrși pe eșafod), 
Hauterive, sînt autorii unor 
importante lucrări istorice con
sacrate țării noastre. In biblio
tecile Mavrocordaților, cartea 
franceză se afla la loc de 
cinste, iar cea a lui Ion Pala- 
di din lași conținea, în 1792, 
volume de Racine, Voltaire și 
Bossuet. In sfîrșit, în 1796, este 
numit în Principatele Române 
primul consul oficial al Fran
ței, inaugurîndu-se o lungă 
perioadă istorică în care re
prezentanții diplomatici fran
cezi, unii dintre eî remarca
bile personalități, vor spori 
prestigiul și rolul patriei lor 
în această parte a continentu
lui.

L. Bol eu
(Continuare în pag. a 12-a)



CRONICA 
anunță tinerii artiști plastici profesioniști și amatori 
din întreaga țară că sînt invitați să expună la 

SALONUL. CRONICII — 1968
grafică — pictură — sculptură — afiș 

Lucrările vor fi trimise pe adresa redacției revistei 
„Cronica", lași, Palatul Culturii, pînă la data de 
30 septembrie 1968
SE VA ACORDA PREMIUL „CRONICII" — 1968

textului minor, nici Iloria Că
ciulescu nu a putut salva mare 
lucru, remarcăm — de-a lungul 
întregului spectacol — o grijă 
evidentă pentru ținută, pentru 
faptul artistic autentic, ceea ce 
răspunde unei evoluții a gustu
lui. In acest sens, dincolo de 
actualitatea textului deja subli
niată de noi, trebuie remarcată 
contribuția coregrafiei semnate 
de maeștri ca Florica Capsali și 
Mitiță Dumitrescu, a soliștilor 
balerini Doina și Cornel Patri
ciii și a întregului corp de ba
let, apoi calitățile excepționale 
ale scenografiei lui G. Voinescu 
șl ale orchestrei dirijate de Sile 
Dinlcu.

TRIPLĂ DISTILARE
Am consemnat în mai multe 

rînduri apariția unor interesan
te și promițătoare reviste șco
lare. Poate ci tonul mai mult 
sau mai puțin entuziast al con
semnărilor noastre n-a fost jus
tificat chiar întotdeauna de va
loarea lucrărilor înmănunchiâte 
în sumarele respectivelor publi
cații ; cită vrerne însă autorii se 
află la inceputul Începuturilor, 
cîtă vreme se pot desluși e- 
lemente capabile sâ ateste o e- 
voluțle promițătoare, rezerva co
mentatorului, credem, poate lăsa 
loc entuziasmului bazat, în oa
recare măsură, pe prezumții. 
Iată însă că o ultimă apariție de 
acest gen — revista unui liceu 
ieșean ale cărui tradiții slnt 
impresionante — pur și simplu 
este în măsură să deruteze. Ală
turi de creații realmente publi
cabile se află lucrări penibile. 
Iată, de pildă, o „poezie" : 
„Sînt albi pereții, dar nu tot... / 
Se vede-o pată cenușie / Ce se 
întinde înspre pod / Și se nu
mește igrasie. / / Acesta-i sin
gurul defect. . . / Dar camera e 
primitoare, / A... și mai e.. . 
e cam răcoare / Dar ăsta este un 
efect. / t Lumina arde, arde-n- 
tr-una, / De cînd răsare blîndui 
soare și / pînă ce apare luna. 
/ / Și ăsta este un efect, / Ce-1 
drept, e drept, cheltuitor / Dar 
se întîmplă și așa cînd / locu
iești la demisol". Ce-a fost asta ? 
Un foileton critic la adresa 
I.O.L.L.-U1UÎ ? O reclamă desti
nată prospectului oficiului pen
tru construirea de locuințe pro
prietate personală ? îngăduința 
manifestată de profesorul de 
limba română față de asemenea 
creații de „demisol" explică, în 
parte, si prezența unui violent 
poem-pamflet (? !) la adresa.. . 
poeziei moderne, înfierată în 
vreo șaisprezece strofe de acest 
calibru : „Sub masca libertății 
depline a gîndiril / Au înșelat 
(poeții contemporani, n.n.) cre
dința și-a lumii așteptare / Au 
dat alt chip ființei și un alt 
sens iubirii / Spunînd că e ne
voie în artă de schimbare.. .“ 
ș.a.m.d. Oare să fie vorba de 
un accident provocat de lipsă 
de gust, cultură si sensibilitate 
acordată în înnoirile epocii, sau 
pur și simplu o îndrumare uni
laterală de care a „beneficiat" 
autorul ? Fără îndoială, n-are 
nici un rost să facem aici pro
cese de intenție șl nici să în
cercăm desnicarea firului în pa
tru : mărturisim doar că ni s-a 
întărit o convingere : întîlnirea 
generațiilor de elevi cu poezia 
și proza modernă se face timid, 
poticnit, uneori la voia întîm- 
plării.

P.S. Nu putem încheia această 
notă fără să consemnăm și co
perta revistei, de o naivitate, 
stîngăcie și lipsă de gust fără 
seamăn. Desenul vrea să repre
zinte o reacție nucleară care 
furnizează energie torței științei 
care încălzește o retortă din lă- 
untrul căreia ne zîmbește un... 
elev (fruntaș) ; din retortă por
nește un tub care trece prin. . . 
clădirea liceului (distilarea valo
rilor !) se continuă pe sub... 
treptele de la intrare și, după

două racorduri, începe să..,. un- 
duiască, desenind titlul („Coro
lar") pentru ca, în fine, drumul 
complicat ai esențelor astfel ob
ținute să se „verse" în macheta 
unei reviste pe care scrie 
„Nr. 1".

Și cînd te gîndești că, ime
diat după această copertă, ur
mează pagini care conțin salu
turi ale foștilor elevi ai școlii, 
acad. Iorgu iordan și Demostene 
Botez !...

CUȘBUC
Peisajele copilăriei lui Coșbuc, 

de o transparentă unică, s-au 
bucurat de o fericită întîlnire 
cu pelicula fotosensibilă a tu
burilor catodice. Operatorul se 
arată capabil să descifreze în
cărcătura de poezie pe care o 
poartă un izvor cristalin ori o 
horă sătească, ori o defilare de 
chipuri, ori dialogul plopilor cu 
cerul, redactorul riscă (cîștigînd !), 
decompunînd imaginea artistică, 
căutîndu-i corespondența imedia
tă cu realitatea peisajelor ce se 
vor fi păstrat, spre a se ajunge 
apoi din nou la poezie, prin 
concilierea verbului cu imaginea. 
Iată încă o dovadă că, atunci 
cînd există înțelegere și sensi
bilitate, mariLc „desfășurări de 
forțe' nu sînt necesare.

CA LA TĂNASE
Pentru că am scris mai demult 

despre un spectacol al Teatrului 
satiric muzical „C. Tănase", ob- 
servînd în genere îndepărtarea 
de specificul și exigențele revis
tei, avem datoria de a semnala, 
o dată cu reprezentația intitu
lată „Ca la Tănase" (text: Jack 
Fulga și H. Nicolaide, regia : 
N. Dinescu), simptomele certe 
ale unei redresări a genului, în 
cadrul repertoriului sălii din 
Calea Victoriei (Savoy). Cu alte 
cuvinte, lucrurile încep să mear
gă „Ca la Tănase" : cupletul îți 
ocupă locui central, viu și non
conformist, satira vizează, de 
data aceasta, nu numai mărun
tele metehne ale chelnerilor și 
frizerilor, ci situații nepotrivite, 
care realmente stau „la inima" 
tuturor cetățenilor și, ca atare, 
critica merge la Inimă : produc
ția națională de filme, experi
mentările șl supraexperimentările 
artistice, carențe izbitoare din 
domeniul comerțului, al con
strucțiilor etc., etc. Prezența lui 
H. Nicolaide ca interpret este 
însuflețltoare. Actorul are o 
vervă spontană, are naturalețe, 
haz șl finețe în lansarea poan
telor — daruri atît de necesare 
la revistă, fără de care prostul 
gust își face, oricînd, apariția. 
Există. în general, un text a- 
greabll și alert, lipsit de aluzii 
ieftine ori grosiere, există și in
terpret! cu priză Ia public — 
șl în afară de H. Nicolaide îi 
vom cita pe Gică Petrescu, Ho- 
rla Căciulescu. Stela Popescu 
(ale cărei calități o proiectează 
realmente ca „stea" a genului), 
N. Constantin șt Al. Lulescu 
(cuplu pe cale de a-și găsi un 
profil). Cu excepția scenetei-
parodie la Hamlet unde, datorită

PROCESUL UNUI TRANSFER
După ce Procesul Iui Kafka a 

fost introdus, încă din vara tre
cută, in repertoriul Naționalului 
de la Iași, după ce, în iarnă, s-a 
afișat și distribuția, urmînd ca 
regizorul teatrului, Crin Teodo- 
rescu, să dețină direcția de sce
nă, după ce s-a amînat, apoi 
s-a renunțat la acest proiect, ci
tim în Contemporanul că Tea
trul „Nottara" din București 
„studiază posibilitatea montării 
în stagiunea viitoare" a aceleiași 
piese, urmînd ca regia să apar
țină. .. lui Crin Teodorescu. Să 
fie vorba de un transfer sau 
de simultaneitate ? Nu pentru 
că am ține deosebit de mult la 
apariția dramatizării lui Kafka 
pe scena de la Iași, ci pentru că 
ne interesează procedeul care, 
sub forme variate, se repetă. Și 
dacă... s-o știm și noi.

C. RAMADAN
Sau împlinit zece ani de cînd, 

în acea dimineață luminoasă de 
mai, zăbranicul negru s-a aș
ternut nu numai la porțile tea
trelor, ci și în inimile spectato
rilor care îl îndrăgiseră pe Con
stantin Ramadan, artist al po
porului, mare interpret al tea
trului românesc, descins din mo
destia molcomă a Tatarașilor, 
veritabil „caracter latin" al la
șului. Structura sufletească a 
actorului, temperamentul și for
mația artistică în climatul de 
glorie al Teatrului Național, i-au 
determinat profilul artistic cu 
totul aparte. Comicul Ramadan 
știa și reușea să atingă corzile 
profunde ale tragicului, ochii 
săi vil și șăgalnici filtrau nos
talgii tîrzii, suferințe nespuse, 
glasul lipsit de poză șl de mu
zicalitate aducea rezonantele 
cele mai autentice ale unei uma
nități strivite sub caranacea con
veniențelor, a nedreptății coali
zate, a disprețului celor puternici.

Ramadan a fost actor în cea 
mai modernă si mai completă 
accepție a cuvîntului. Exemplul 
său s-ar cuveni studiat șl In-

țeleș, într-o perioadă cînd suc
cesul facil și popularitatea sear
bădă a „vedetelor" fotogenice 
tinde să se banalizeze.

CULTURALIZARE
Case memoriale, plăci come

morative, denumiri de străzi, — 
iată numai o parte din mijloa
cele folosite curent pentru cul
tivarea maselor, paralel cu oma
gierea unor momente și figuri 
de prestigiu ale literaturii, artei 
și științei românești. Din păcate, 
erorile regretabile strecurate cîte 
o dată tocmai în inscripțiile ofi
ciale compromit, în parte, bu
nele intenții. In Iași există o 
stradă ce poartă numele marelui 
precursor dr. I. Cihac, dar pe 
plăcile indicatoare aflăm scris 
Dr. Cehac ; numele prozatorului 
Nicu Gane e scris Neculai Ga- 
nea ; pe placa memorial# de pe 
fostul local al Vieții Românești, 
în loc de C. Stere, citim G. 
Stere, în loc de Al. Philippide 
e scris Al. Phillipide. La Bucu
rești, unde pe tăblițele cu nu
mele străzilor apar și anii naș
terii și ai morții sînt, de aseme
nea, erori : de pildă, anul mor
ții lui Matei Millo nu este 1895, 
cum aflăm scris, ci 1896 !

EXPOZIȚIE
Găzduind expoziția anuală a 

Liceului de muzică și artă plas
tică „Octav Băncilă" din Iași, 
sala Victoria se simte pur și 
simplu suprasolicitată ; e o ex
poziție a etapelor ce marchează 
îmbobocirea talentelor, pornind 
de la sfielnica schiță din creion 
și culminînd cu îndrăzneli de 
pastă și de daltă. Nu avem mani
festări singulare pe genuri, ci evo
luția unor fragede „personali
tăți artistice" pe gama procede
elor de exprimare, înainte de a 
încerca tăriile azurului. Iată un 
cert talent ca al lui I. Encuț 
trecînd prin desen la lavată, e- 
xecutînd cu brio temele impuse 
(Nunta, primăvara), pentru ca 
apoi să-și la zborul de unul sin
gur în modem conceputa „Ne
buloasă" și mai ales în foarte 
interesantul peisaj „Podul" ; Ga
briela Agafiței ne dezvăluie cu 
aceeași sinceritate evoluția sa 
pînă să ajungă la sensibilitatea 
cromatică din „Nunta" ; V. 
Corcaci sau Darius pot fl luați. 
de asemenea, exemple ale aces
tei metamorfozări ce visează a- 
ripi ; ca ei. Cezar Petrescu, N. 
Păduraru, T, Hrib, M. Chiuaru, 
Bogdan Răileanu, Gh. Rădeanu, 
Doina Costin, C. Iftimie, Gher
ghina Pompiliu, Florin Trufin, 
Silvia Cucu, Eugenia Taulescu, 
I. Herghelegiu, Safta Serbu, Ho
rta Cosescu, Carmen Grasu, Fe
licia Bullga, Bogdan Bîrzu — și 
lista încă nu-i epuizată.

După ce se antrenează pe 
drum bătut, oferindu-ne repro
duceri (Tudor Vladimirescu, N. 
Bălcescu), sculptura găsește li
nii șl planuri sincere ca în schi
ța de portret „Mama" a lui Ro
meo Andronic, ceramica decora
tivă a lui Victor Bordel și mai 
ales în studiul „Adolescentă" de 
N. Păduraru.

N. Irimescu

vineri 24 mai orele 18,30 
ședința de lucru a cenaclului

.CONVORBIRI LITERARE"
poezie — proză — plastică

citesc:
— Daniela Caurea (Tg. Ocna)
— Ion Crăciunică (Buzău)
— Vasile Mihăescu (Iași)
■— Vasile Nanea (Iași)
— Paula Teodor (lași)

expune:
NICOLAE CONSTANTIN (pictură și grafică) 

ședința va avea Ioc la CLUBUL ARTELOR de la 
Casa Tineretului

' ' ' ' ‘ .. <

SPORT DULCEA PASĂRE A TINEREȚII

Cei mai sentimentali dintre noi au simțit, desigur, o 
tainică emoție revăzîndu-i pe gazon pe Apolzan, Voinescu, 
Ozon, Tătaru, Călinoiu, Zavoda, Suru ți pe alții din ace
lași leat. A fost reînviată la modul festiv rivalitatea aspră 
dintre Steaua și Dinamo, s-au marcat goluri multe intr-o 
rapidă, delicioasă ți mutuală succesiune.

De cele mai multe ori, trecutul se colorează in roz. Pe 
bună dreptate, de cele mai multe ori. Cei din generația 
lui Apolzan ți Ozon iți aminteau cu venerație de fotbalul 
celor dinainte, de Juventus-ul lui Oană ți Pepelea, de 
bombele fără întoarcere ale lui Marian, de Șidovan ți 
Valentin Stănescu. Tot ața, cînd aceștia erau în floarea 
activității lor, fascicolul idealizării se îndrepta mai în ur
mă, spre Bindea, David, Dobai, Bodola ți alți clasici ai 
fotbalului românesc.

Va veni o vreme, fără îndoială, cînd, intr-un meci jubi
liar, se vor produce un Ivansuc rotofei, un Voinea cărunt, 
un Dumitriu uscățiv ți cînd publicul expert va ofta cu 
nostalgie : „Eh, ce fotbal vedeam pe vremea lor I"

Trebuie să înțelegem cumva că fotbalul de ieri este în
totdeauna mai bun decît fotbalul de azi ? Nu cred, dacă 
ne referim la valoarea tehnică individuală. Cred, dacă ne 
referim la sisteme. Ceea ce regretă publicul este spectaco
lul, lipsa de aglomerație care odinioară permitea acțiuni 
largi ți aerisite, nesufocate de nici un fel de beton. Era 
un timp de aur, cînd cinci atacanți se năpusteau asupra 
celor doi „beci”, zic unii zăpăcindu-i cu pase de la o extremă la 
alta, pină ce marele centru inaintaț (făptură, altă dată,

aproape magică) făcea din minge un adevărat bolid care 
nu întilnea in drum spre poartă păienjenișul de picioare 
al apărărilor contemporane. Era, zic unii, o epocă a a- 
tacului cavaleresc, cind cel mai bun era decis nu de fap
tul că a primit mai puține goluri, ci de faptul că a dat 
mai multe goluri.

Poate că pe acești unii trebuie să-i credem, poate că 
nu. Regretul după dulcea pasăre a tinereții alterează nu 
o dată felul de a privi lucrurile.

E mult mai bine să ne ocupăm de altceva mai concret, 
mai eficace. Intr-un cuvint, cei care trebuie să aibă grija 
fotbalului prezent, s-o aibă in cel mai adevărat sens al 
cuvintului. Să găsim formula unei naționale cu o medie 
de vîrstă de vreo 22 de ani, cu care să mergem ani în 
șir, fără groaza de moment a rezultatelor, o națională 
pe care să mizăm încrezători chiar dacă la început victori’le 
se vor lăsa nițel așteptate. împrospătările nu dau roade 
imediate. Dar e imposibil ca peste un timp (poate un an, 
poate jum&ate de an) tinerii să nu confirme învestitura 
noastră. Deocamdată, in meciuri, noi îl înlocuim pe Do- 
brin ți stăm cu Oblemenco pe tușă, fără să ne gîndim 
prea mult că tocmai o națională din care să nu lipsească 
niciodată clasa inaltâ a prezentului (Dobrin, Coman, Di
nu, Deleanu, Boc, Sătmăreanu, Oblemenco), tocmai o 
astfel de națională ne va putea face să credem că intr- 
adevăr deasupra fotbalului nostru plutește o eventuala 
dulce pasăre a tinereții.

Andi Andrieș

CONTRA
NOTE ARTISTUL

Criticul nu poale fi nici într-un caz artistul ratat, a- 
crit de răutate și invidie, judecătorul ce-și scoate crit< 
riile din refulările zilnice, așa cum ni-1 prezintă intr- 
povestire Alberto Moravia, sau cum îl conturează pre
judecățile unora dintre noi. Definițiile păcătuiesc în 
genere, dar, în cazul de față, toate cîte s-au dat și se 
dau, mai în glumă mai în serios, sînt florile artificiale 
ale adevăraților refulați de neputință, acriți și invidioși. 
Criticul nu poate fi decît artist, în adevăratul sens 
a! cuvîntului, fiindcă actul critic presupune artă, fiind
că cel chemat să judece simte (trebuie să simtă) la fel 
cu cel supus judecății, fiindcă și judecata înseamnă a- 
ici altceva. Deosebirile dintre ei slnt formale. Instru
mentele de lucru repartizate întîmplător și temporar pot 
trece lesne de la unul la celălalt. In literatura noastră 
nu numai George Călinescu a dovedit că nu există o 
demarcație precisă între critic și creator, dar el a do
vedit-o ia modul cel mai complex. Caragiale era același, 
dramaturgul, cînd făcea critică de artă, iar publicistica 
lui Eminescu nu vine în sprijinul acestei idei? Am a- 
vut întotdeauna credința că Țuculescu, dacă n-ar fi 
plătit științei ani întregi de laborator, ar fi putut fi un 
excelent critic. Pentru generațiile prezente, fuziunea, 
mai precis, trecerea de la critic la creator și invers, es
te mai evidentă ca oricînd. Camilian Demetrescu, de exem
plu, criticul bătăios și finul observator, ne-a revelat, 
prinlr-o excelentă expoziție, pe subtilul artist; Eugen 
Barbu s-a încumetat să ni-1 prezinte pe Goethe altfel 
decît îl știam de la specialiști; Paul Georgescu ne-a o- 
ferit aproape prin surprindere o voluminoasă și inte
resantă carte de proză; Nichita Stănescu sau Mircea 
Ciobanu reușesc nu numai ca poeți, iar AI. Ivasiuc, prin 
cîteva articole, ne face să credem, fără greșeală, că are 
ceva de spus și în critică. Exemplele sînt luate la în- 
tîmplare și cu atît mai mult, ele ne spun că este ne
firesc să ne trimitem recipfoc în „băncile" noastre. Și 
unii și alții sîntem născuți în aceeași zodie, avem ace
eași menire: să facem mai frumoasă lumea.

Iată de ce cînd văd pe unii mimînd critica, cînd li 
aflu bătînd și rebătînd căi arhicunoscute, pe care au tru
dit cu adevărat alții, înainte, cînd îi aud prezentîndu-și 
gălăgioși florile sterpe, am senzația că în templu se a- 
flă niște intruși. Fiindcă de multe ori ne întîlnim cu ar
ticole și cronici care povestesc un film sau o carte 
oarecare, care înșiruie anii pe care-i cunoaștem cu toții, 
într-un cuvînt, îmbîcseală de factologie, pe care o bru
mă de grație și meșteșug n-o poate salva de mediocri
tate și devalorizare imediată.

Dar tocmai aceștia sînt cei care ridică cele mai mari 
pretenții, și uneori tomurile lor, articolele lor, care nu 
ne aduc decît dovada tenacității și ambiției, sînt cădel
nițate și miruite pentru veșnicie, ei pun în locul jude
căților artistice prejudecățile lor, formate de altfel 
conștiincios, pe băncile școlilor, întărite de suficiența 
lor spirituală; ei nu vor spune niciodată da sau nu, 
vor fi mereu între, acolo vor face grații și își vor spu
ne sobri și prudenți, adică înțelepți, nu vor ataca pe 
nimeni, nici un principiu, fiindcă nu au ce pune în 
loc, vor repeta ce-au spus și ce spun alții, iar ca să-și 
mențină numele de „personalități" vor da din cînd în 
cînd lecții despre aportul lor. Suficiența lor spirituală, 
betonată de prejudecăți, este îndreptată spre trecut; 
tradiția pentru ei înseamnă unicul mod de existență, 
sînt copleșiți de ca și încearcă să copleșească și pe al
ții. Este drept că se bucură de oarecare stimă (uneori 
foarte exagerată), că mulți dintre ei sînt primii solici
tați să-și spună cuvîntul și și-l spun imediat cu o 
dezinvoltură uluitoare. Pericolul intervine atunci cînd 
irazele lor nu sînt considerate „opinii", ci luate drept 
...oficiale 1

Omul-artist nu are nici o legătură cu acesta din ur
mă, decît faptul că se întîlnește cu el, că se freacă zil
nic de el, că acesta înaintînd, dînd din coate și din pi
cioare îl lovește pe celălalt, pe competitorul loial la 
înfrumusețarea lumii. Omul-artist are spiritul de inli
ne și poimîine, și chiar atunci, cînd negația lui este 
evident greșită, am mai multă încredere decît în afir
mația celuilalt. Să-i cultivăm pe cei cu spiritul de inli
ne și poimîine, fiindcă aceștia merită cu adevărat res
pectul tuturor, pe cei care își croiesc drumul pe cont 
propriu, fiindcă efortul lor este artă și tot artă rămîne, 
chiar dacă uneori nu izbutesc.

Cornelia Șfelanache



Desen de .Const Ciosu

V
îrsta studenției, dincolo de angajările într-un stu
diu care duce la specializare. este și stadiul In care 
apar, simptomatic sau după un anume sistem, primele 
Încercări de a judeca arta, de a pătrunde conștient 
și, intr-o anumită măsură, detașat in acest domeniu. 

Nu vom pretinde, celor Întrebați de noi, formulări estetice 
savante, ci vom Încerca a sonda mediul studențesc, in 
scopul aflării raportului între student și producțiile artis
tice din orașul in care Învață. In ultimă instanță, ne inte
resează în ce măsură arta contribuie la întregirea persona
lității tlnărului de pe băncile universității, la conturarea 
unui proiil moral adecvat secolului. Iată întrebările 
noastre :

1. Ce loc ocupă arta in universul dv. intelectual ?
2. Ce artă preferați ? (teatru, pictură, muzică, poezie, 

proză, cinema).
3. Ce artă vi se pare inaccesibilă ? Și de ce ?
4. Ați încercat să abordați un gen de artă, pe care să-l 

practicați pe lingă profesiunea pentru care vă pregătiți ? 
Ați dorit să ajungeți artist ?

5. Vă satisfac manifestările artistice din Iași ? Care a- 
nume ? Care nu ?

6. Mergeți ia teatru ? Ce spectacole ați văzut și ce 
aprecieri aveți de tăcut asupra lor ?

7. Mergeți la cinematograf ?
8. Frecventați concertele 1
9. 'Vizitați expoziții ? Ce artiști plastici contemporani vă 

interesează I
10. Ce publicații de artă citiți ?

STUDENȚII
Șl ARTA

Aurel Brumă - anul IV Fi
lologie

1. Fiind înclinați către o 
susceptibilitate asupra termeni
lor, ne este uneori foarte greu 
a da răspunsuri certe. Poate 
să fie, de multe ori, chiar în
trebarea greu de înțeles, prea 
largă, prea vogă ... Avem atî- 
tea obișnuințe în a spune „ar
ta de a trăi", „arta de a mîn- 
ca", „arta de a simți un spec
tacol" ș.a.m.d. Cred că pentru 
foarte mulți dintre noi arta 
este totuși un univers creat de 
altcineva sau de noi înșine, în 
care ne mișcăm, mai ales da
că arta însemnează și puțin 
absolut.
. 2. Preferințele ... Preferințele 

sînt ca zîmbetele (de aici și 
„arta de a zîmbi", mai ales 
dacă nu poți ride sănătos, 
pantagruelic). Totuși... prefer 
teatrul și bineînțeles muzica, 
poezia, cinematograful (pronunț 
„bineînțeles" cu multă suspi
ciune ...).

3. Nu arta este inaccesibilă. 
Există oameni fără gust și, din 
păcate, artă făcută de acești 
oameni fără gust. Mai există, 
de exemplu, snobi (spectatori, 
cititori, artiști). Atunci...

4. Am dat examen pentru 
arta dramatică. Nu am reușit. 
Dar aceasta se încadrează în- 
tr-un ciclu de legende perso
nale. încerc de foarte mulți 
ani să fac teatru, poezie, am 
încercat și proză și va mai 
fi poate nevoie de un ches
tionar peste nu știu ciți ani...

5. întotdeauna mi-a plăcut 
îașul. Din pricina aceasta m-am 
ieșenizat, și atît. Fericiri zilni
ce, nemulțumiri zilnice, un fel 
de cotidian care mă pasionea
ză dar mă și obosește. E nor
mal.

6. Spectacole care mi-au 
plăcut, spectacole care nu 
mi-au plăcut ? Mi-au plăcut : 
Vrăjitoarele din Salem, Becket, 

Nunta din Perugia. Nu mi-au 
plăcut: Pantofiorul de aur, Stan 
Pățitul. Eu unul aștept. Aștepți, 
primești, respingi sau pur și 
simplu ești fericit că poți aș
tepta ...

9. Contemporaneitatea ne-o 
facem singuri, ajutați de ar
tistul pe care-l iubim mai mult. 
Un artist nu moare ca orice 
om. De aceea : Țuculescu, 
Brâncuși, Grigorescu, Aman 
sînt contemporanii mei prefe
rați.

10. Ateneu, Tribuna, Amfitea
tru, Tomîs, Orizont, Cronica, 
lașul literar. Citesc orice pu
blicație care îmi cade în mînă. 
Selectez ulterior. Continui să 
răsfoiesc (măcar) o revistă care 
pare a fi adormit și care poa
te eventual să se trezească, să 
izbucnească la viață, în timp 
ce alta-i va lua locul și, la fel 
de brusc, va începe să doar
mă ...

Dumitru A. — anul V Geo
grafie

1. Arta... ocupă un loc foar
te redus în „universul" meu 
de preocupări intime și exte
riorizate (sic !).

2. In mod deosebit, nu mă 
interesează nici o artă.

3. Nu înțeleg pictura și mu
zica modernă. M-au intrigat o 
vreme, acum nici măcar nu mă 
mai preocupă.

4. Mă interesează caricatura, 
deci, într-un fel, desenul. Nu,
nu m-am vrut niciodată ar-
tist.

5. Nu am prea avut timp
pentru manifestări artistice. 
Impresia generală asupra ma
nifestărilor artistice destinate 
studenților e greu de formulat. 
Mi se pare însă că nimic nu 
este organizat cu seriozitate, în 
vederea unui scop.

6. La teatru merg foarte rar. 
Piesele clasice mă plictisesc, 
cele moderne pur și simplu mă 
enervează.

7. Cînd mo plictisesc merg 
la cinema. „O lume nebună, 
nebună", este după părerea 
mea, o comedie completă.

8. Nu mă interesează muzica 
simfonică. Prefer muzica ușoară 
și opereta.

9. Nici domeniile acestea nu 
m-au atras în mod deosebit. 
Cînd e nevoie, găsesc eu vreo 
frază de conversație sau o 
părere care să nu mă anga
jeze în dispute severe.

10. Răsfoiesc presa sportivă, 
presa locală. Interesant și bine 
pus la punct este „Magazinul 
istoric".

Mihai Lipan — anul V A- 
gronomie generală.

1. Oricît s-ar suride pe sea
ma Agronomiei, cred că exis
tă și aici cîțiva oameni pe 
care arta îi interesează cu o- 
devărat. Eu, cel puțin, am 
simțit nevoia unei compensa
ții, mă interesează multe dome
nii ale artei.

2. Cred că pictura mă in- 
teresază cel mai mult. Aș 
putea, de pildă, să discut cu 
amănunte ultima expoziție in
terregională de la lași.

3. Pictura modernă mă spe
rie cind nu-mi stîrnește rîsul. 
De inaccesibilă, ce să zic, îmi 
este !

4. Nu, nu am veleități de 
genul acesta.

5. Nu mă satisfac manifestă
rile artistice din lași. Mă ne
dumerește rolul Operei și dru
mul ei. Mai de mult, Petru Co- 
marnescu a ținut un ciclu de 
conferințe foarte interesante. 
Dar aceasta e o amintire și a 
devenit o nostalgie. De ce 
Casa tineretului nu este mă

car o zi-două pe săptămînă 
pentru studenți ? Reuniunile 
sînt din ce în ce moi dezolan
te; intră cine dorește, face ce 
dorește. Programul nu variază 
decît în funcție de toanele u- 
nor grupuri de cheflii.

7. La lași, filmele sosesc cu 
o excesivă întîrziere, iar o par
te din cele mai bune se rătă
cesc definitiv.

8. Mă întreb de ce fug oa
menii de Filarmonică ...

9. Merg la mai toate expo
zițiile. Retrospectiva Nutzi A- 
contz, plină de frumusețe, o 
frumusețe discretă, nobilă, a 
fost un eveniment. Imi plac 
Adrian Podoleanu, Francisc Bar- 
tok, Corneliu lonescu, Nicolae 
Matyus, Nicolae Constantin, 
Ion Neagoe, Dimitrie Gavri- 
lean, Corneliu Vasilescu. Inte
resant mi s-a părut „Portretul 
de poet" expus de Dan Haț- 
manu la ultima interregională 
ieșeană. Hatmanu cultivă con
trastul cromatic, în genul mo
dernilor, dar are grijă să nu 
distrugă armonia de ansamblu.

încerc să-i înțeleg pe: Pi
casso, Moore, Monet, Degas,

10. Citesc Contemporanul și 
Astra. O revistă simpatică : 
Viața studențească.

loana Angetescu - anul HI. 
Filologie

1. Avind in vedere profilul 
viitoarei mele meserii aș spu
ne că arta reprezintă pentru 
mine o condiție vitală. Consi
der emoția estetică o necesi
tate cu rol terapeutic. Arta 
completează în felul său pro
cesul cunoașterii. Ce ar fi în
semnat, în lumea aceasta, dacă 
ne interesează istoria civiliza
ției, descoperirea legii gravita
ției fără tragedia greacă, fără 
Michelangelo sau Beethoven ? 
Lucruri simple, simțite de fie
care dintre noi și ca atare i- 
nutil de demonstrat.

2. Prefer beletristica, cu toa
te că e greșit a prefera o 
artă alteia, preferința în sine 
echivalînd cu noțiunea de 
cultură, la care aspirăm cu 
toții.

3. Inaccesibilitatea este o 
simplă etapă de înțelegere. De
test snobismul, dar nu vreau 
să rămîn indiferentă față de 
ultimele realizări, fie ele și în
doielnice. Nu știu cîți dintre 
noi pot afirma că înțeleg mu
zica aleatorică, dodecafonică, 
concretă, că înțeleg poezia de
lirantă sau pictura lui Klee sau 
Kandinski, dar am certitudinea 
că multe confuzii pot fi pre- 
întimpinate printr-o instruire a- 
tentă, care să elimine, de la 
început, ideea preconcepută.

4. In zbuciumul nostru spre 
autodepășire sîntem, de cele 
mai multe ori, critici. încerca
rea de a crea, de a te găsi 
pe tine însuți,' aduce un echi
libru între mediocritate și ju
decata severă, exclusivă. Per
sonal, caut să mă definesc în 
exerciții de stil : proză sau 
poezie.
5. Opera și Filarmonica ofe
ră, aproape cu regularitate, 

piese clasice, tocite de atîtea 
aprecieri, sortite probabil să 
confere un profil onorabil ins
tituțiilor respective. Prezența 
unui mare interpret român sau 
străin trebuie s-o considerăm 
drept eveniment. Cînd ne vom 
mai întîlni oare cu artiști de 
talia unei Claire Bernard, a 
unor Anatol Fistoulari, Radu 
Lupu, Dan Grigore ?

Mijloacele de inițiere muzi
cală publică sînt cu totul in
suficiente (cele cîteva concer
te lecții, și acestea dedicate 
doar elevilor, sporadicele con
ferințe organizate la Casa ti
neretului nu pot contribui la o 
instruire completă). Pozitive mi 
se par audițiile organizate de 
către Biblioteca județeană, dar 
și acestea sînt destul de fi
rave.
- Am propune o mai adîn- 

că pătrundere a muzicii în me
diul studențesc și aceasta prin 
colocvii de muzică contempo
rană.

— Crearea unei formații ca
merale sau de „madrigal" 
(succesul obținut de Musica 
nova este elocvent), care să 
se poată deplasa și în săli 
mai mici, sau cu un spațiu 
special (de pildă, în sala go

tică de Io Trei Ierarhi) ar avea 
un rol stimulator considerabil.
- In cadrul facultății noa

stre, și poate nu numai a noa
stre, crearea unui teatru stu
dențesc or însemna o veritabi
lă luare de contact cu texte 
dramatice vechi și noi, menite 
să deschidă apetitul pentru 
lumea Tholiei.

— Apoi un studio de poezie.
— Teatrul Național ar putea 

organiza spectacole istorice în 
cadrul natural al Galatei, al 
Cetățuiei, al Frumoasei.

9. Merg la toate expozițiile. 
Imi place arto decorativă, ce
ramica.

10. Mai toate, dor cu deose
bire „Secolul 20*.

Ștefan Luchion — anul III 
Medicină generală. •

1. Pentru un medic e impor
tant să fie în primul rînd un 
umanist. E absurd să tratezi 
bolnavul ca pe un simplu o- 
biect de studiu, co pe un me
canism stricat. Astfel, pentru 
noi, arta e o completare, nu o 
evadare.

4. Da. Nu cred să existe om 
cu oarecare sensibilitate care 
să nu fi dorit să ajungă ar
tist. Dezideratul rămîne valabil 
și pentru moi tirziu, atunci 
cînd ți-ai ales altă profesiune: 
să fii artist în meseria ta.

6. Un păcat al provinciei : 
unii artiști talentați, după ce 
ajung la un anumit stadiu ca
litativ, părăsesc provincia . și 
pleacă deobicei în Capitală.

loan Leanca - anul HI Fi
zică.

1. Ce să zic, ocupă un loc 
mai mult sau moi puțin im
portant, în funcție de dispozi
țiile mele, de timpul liber.

2. Prefer teatrul, muzica u- 
șoară și filmul. M-aș apropia 
și de alte orte, dacă nu mi-ar 
cere atita timp (proza, poezia).

3. Oarecum inaccesibilă cred 
că-mi este muzica simfonică. 
Asta, fiindcă nu am nici un fel 
de cultură muzicală și nu prea 
văd cum și cînd o să mi-o mai 
fac.

4. N-am avut niciodată vre
un talent remarcabil.

5. Manifestările ortistice de 
la lași ? Cînd moi bune, cînd 
proaste de tot.

6. Destul de des merg la 
teatru și operă. Nu am cine 
știe ce păreri.

7. Merg cam de 2—3 ori pe 
săptămînă la cinema, numai că 
mă păcălesc mereu.

8. Am nimerit o dotă și fa 
un concert simfonic, nu-mi moi 
aduc aminte însă ce se cînta...

9. Am vizitat door o singură 
expoziție.

10. Citesc tot felul de publi
cații : Cinema, Magazin istoric, 
din cînd în cind Contempo
ranul.

Simona fvan — anul IV Fizică

1. Fără a-mi neglija celelal
te preocupări, mă interesez și 
de artă.

2. Prefer teatrul, muzica și 
cinematograful. Nu, nu om o- 
vut motive deosebite.

3. Inaccesibile, cred că defi
nitiv inaccesibile îmi sînt poe
zia și pictura modernă.

4. Nu am dorit să fiu artis
tă. Imi place însă să desenez ; 
moi ales să fac reproduceri 
după tablourile îndrăgite.

5. Teatrul Național mi se pa
re bine pus la punct, ca an
samblu, Opera ieșeană insă...

6. Merg cu plăcere ta teo- 
tru. Foarte mult mi-a plăcut 
Becket.

7. Nu mă duc decît la filme 
bune. E greu să ghicești după 
opinia publică daca un film 
e bun sau nu, dar oricum în
cerc să mă informez înainte de 
a cumpăra bilete.

8. Nu ascult muzică prea 
des. De aceea am cîteva pre
ferințe și acestea îmi ajung. 
De pildă Requiemul de Verdi, 
o piesă admirabilă, pe care o 
ascult de fiecare dată cu a- 
ceeași plăcere.

9. Nu prea frecventez sălile 
de expoziții. Țuculescu mi-a 
lăsat o impresie contradictorie, 
dar puternică.
10. Citesc regulat Magazinul, 
Secolul 20, Magazinul istoric.

Marcel Palie — anul V, Chi
mie

1. Consider arta un mijloc 
optim de relaxare. Cu ajutorul 
ei zîmbesc sau sufăr, prin 

alții.

2. Prefer muzica și proza.
3. Total inaccesibilă îmi este 

pictura modernă, foarte origi
nală desigur, mărginită la su
prafețe și efecte pretins sim
bolice.

4. Am dorit totdeauna să-mi 
fac o profesiune cu profil ști
ințific.

5. Merg uneori la Casa ti
neretului.

6. Desigur, mă duc și pe la 
teatru. Mi-a plăcut Din jale 
se intrupeaiză Electra. De ce? 
Nu știu. Mi-a plăcut și atît.

7. Nu m-am gîndit niciodată 
la cinematograf ca la o artă.

8. Nu prea înțeleg muzica. 
Deci nici la Filarmonică nu 
mă duc.

9. Nu am nimic interesant de 
de spus. N-am prea văzut ex
poziții. Dacă mi-ar place scul
ptura, un Brâncuși ar fi cel 
care mi-ar stîrni interesul. Cred 
că adevărata artă nu are ne
voie de broșuri explicative și 
studii de filozofie. Poate că 
arta modernă transmite idei, 
poate ...

10. Incepînd cu Sportul, ci
tesc apoi Flacăra, Secolul 20.

CONCLUZII

D
acă ar fi să ne luăm 
chiar și după cele cîteva 
răspunsuri notate aici, 
am putea conchide in 
favoarea unor bune re

lații între tinerii de vîrstă u- 
niversitară și arte. Din vastul 
material obținut în urma inves
tigațiilor făcute de către noi, 
am putea relata încă numeroa
se păreri ale studenților, din 
care să înțelegem adeziunea 
lor 1a arte. Din păcate, insă, 
foarte multe răspunsuri vădesc 
o pătrundere superficială a di
feritelor forme de artă, uneori 
o lipsă totală de interes, chiar 
aversiune. Desigur, nu-i putem 
avea in vedere pe dușmanii 
declarați ai artei, dar ne in
teresează în ce măsură acei 
tineri care doresc să se apro
pie de arte reușesc să gă
sească și cele mai bune con
diții pentru aceasta.

Dincolo de un fond de cu
noștințe despre artă, pe care 
fiecare încearcă să și-l însu
șească chiar atunci cînd nu se o- 
cupă nemijlocit de fenomenul 
artistic, activitatea unor insti
tuții cultural-artistice, printre 
care Casa tineretului, iși re
clamă importanța cuvenită. Mai 
tatii, trebuie arătată slaba pre
ocupare a facultăților cu profil 
îndepărtat de domeniile artei 
și chiar a celor care se înru
desc cu arta, de a pune ta 
dispoziția studenților forme de 
activitate artistică care să te 
mărească interesul, apetitul 
pentru fenomenul artistic. Fără 
acest început de. inițiere, nu 
trebuie să ne mai mire blaza
rea unor studenți în fața . pă
trunderii în domeniul artei.

Casa tineretului trebuie să 
devină cu adevărat un mediu 
propagator al artei. înființarea 
Clubului artelor, oferă o garan
ție, dar publicitatea ce i se 
face este deocamdată derutant 
de anemică. Acest club or 
putea deveni, în scurtă vre
me, o veritabilă școală a ar
telor, deschisă tuturor gusturi
lor. Apoi, o serie de producții 
muzicale, realizate de către 
studenții Conservatorului ie
șean, rămîn în perimetrul în
gust al institutului respectiv, 
cînd acestea s-a» putea trans
forma într-un festival studen
țesc, capabil să suporte cele 
mai diverse forme de aborda
re a muzicii simfonice.

înfiriparea de mici studiouri 
de teatru în cadrul facultăți
lor ar avea rostul unor prime 
contacte cu problemele dra»- 
maiturgiei.

Dar cîte nu se pot face pen
tru stabilirea bunelor relații în
tre studenți și diferitele for
me de artă I

Cineva însă trebuie să se 
ocupe în mod special de găsi
rea celor mai adecvate solu
ții. Așteptăm.

Anchetă realizată de studenții



Aurel Ciupe : „Peisaj din Cojolna"

„cronicii”
PROFILUL

PUBLICAȚIILOR DE ARTĂ• • •

Nu este un secret pentru 
nimeni că revista „Arta plas
tică" nu are circulație decît 
tn cercul plasticienilor și a- 
ceasta de cele mai multe ori 
in legătură cu prezenta lor 
în paginile acestei reviste. 
Marele public nu o citește, 
nici măcar nu o răsfoiește. 
Ca șî cura nu ar exista. Cum 
se explică acest paradox, 
dacă ne gîndim la interesul 
deosebit pe care același pu
blic îl manifestă pentru al
bumele și monografiile de ar
tă ?

O primă cauză o constituie 
lipsa unor articole substan
țiale de istoria sau filozofia 
artei, a unor articole de con
cepție — solid fundamentate, 
limpede argumentate, cores
punzător învestmîntate. Nu se’ 
pune desigur problema unor 
artibole care, pentru a fi mar 
ușor accesibile, trebuie să su
fere Calitativ. Dimpotrivă. Cu 
cît îi este mai clară autoru
lui o anumită concepție, cu 
attt' el își poate expune mai 
explicit, într-un stil mai de
zinvolt, ideile. Nu rareori, 
atunci cînd există, asemenea 
materiale reprezintă simple a- 
lambicări de idei.

Cronicile de artă plastică 
alcătuiesc partea cea mai vul
nerabilă. Motivele sînt mul
tiple. Stilul în care sînt 
scrise în general aceste cro
nici este de așa manieră, în- 
cît — cu rare excepții — pu
blicul nu citește în nici o re
vistă asemenea materiale. Un 
stil voit abscons, afectat, u- 
tilizînd cuvinte sonore și pre
tențioase care nu conturează 
nimic, fraze prețioase șl tor
turate care nu definesc decît 
aproximații. Stil hiperbolic și 
hiperlaudativ, referindu-se la 
lucrări în care publicul nu 
vede nici urmă de valoare și 
care, în mod real, rămîn în 
afara artei veritabile.

Expozițiile actuale conțin 
lucrări care tind să se depăr
teze tot mai mult de linia 
tradițională, figurativă. Nea- 
comodarea publicului, care 
nu are încă educația cores
punzătoare privind tendințe
le actuale, iar, pe de altă 
parte, faptul că modernismul 
a deschis în mod fatal porți
le subvalorilor și imposturii— 
lucru unanim recunoscut — 
face ca chiar sensibilități mai 
rafinate să nu accepte decît 
foarte greu o asemenea artă. 
Ori dacă și critica de artă 
plastică (ne referim la toate 
revistele) în loc să fie expli
cită, se refugiază într-o țesă
tură complicată de fraze a- 
mețite, este evident că astfel 
de articole nu vor găsi au
diență în public. Nu cumva 
se fac prea' multe cronici pro 
domo: pentru lansări, pentru 
achiziții, pentru caste, pen
tru pretextate „conflicte în
tre generații* ? Nu cumva o 

anumită etică, o anumită se
riozitate și distincție trebuie 
să intervină odată și odată și 
aici ?

Semnalăm o altă anomalie. 
Spațiul rezervat materialelor 
privind artiștii nin provincie 
este inexplicabil de infim în 
raport cu cel rezervat expo
zițiilor bucureștene. Ne între
băm: se cheamă revista de 
care ne ocupăm „Arta plasti
că a Bucureștiul ii" ? Un sin
gur exemplu.. Spațiul rezervat 
celor 12 expoziții interregio
nale din 1965 a fost de 13 
pagini, pe cînd cel rezervat 
expoziției din București a fost, 
de 16 plus patru- pagini de 
copertă! Cum a fost posibil- 
acest lucru? Nici O diferență 
valorică nu justifică această 
flagrantă inegalitate. Arta s-a 
cam omogenizat pe plan na
țional, marile valori contem
porane încă nu s-au conturat 
eu certitudine. Atunci de ce 
să facem de pe acum diferen
țieri arbitrare, artificiale ?

Un cuvînt. despre reprodu
cerile de artă. Ele ar trebui 
să fie cele dintîi care să a- 
tragă atenția publicului , atît 
prin valoarea operelor repro
duse cît și nrin calitatea re
producerilor. De pildă, ceea 
ce se pune în general pe 
copertă nu este prea atrac
tiv, nu te îndeamnă să iei 
revista s-p răsfoiești. O re
producere — în. culori cît 
mai fidele —- a unei Capodo
pere, care să corespundă ți
nui articol de înaltă ținută în 
interior, ar reanima în bună 
măsură revista și ar avea un 
rol hoțărîtor în circulația ei.

Marlus Plafon

i ■
Editura muzicală face efor

turi lăudabile de a pune la 
îmie mina publicului volume 
care înlesnesc pătrunderea 
in tainele muzicii.

Cîteva titluri au fost ofe
rite și specialiștilor care 
au primit cu satisfacție lucră
rile de circulafie internațio
nală datorate lui C. Brăilo- 
iu (Opere — vol. I), I. D. Pe
trescu (Paleografie bizantină), 
P. Hindemith (Introducere în 
compoziție), sau K. Jeppesen 
(Contrapunct).

Nu lipsesc nici titlurile u- 
șor vandabile, ca acele „vieți 
sentimentale" al căror suc
ces de public nu Înseamnă 
totdeauna un indice al valo-, 
rii. Poate că în privința 
cârtii de foarte largă popu
laritate se cam abuzează, do
vadă acele biografii ale , unor 
cîntărefi, realizate cu concur
sul familiilor respective și, e- 
vident lipsite de obiectivitate. 
Abuzul de cronici lauditive și de 
„amintiri" nesemnificative a- 
junge adesea supărător în a- 
cest gen de lucrări.

Este regretabil că de la o 
vreme s-au sistat monografiile 
mai ample care făceau o 
punte între cartea de popula
rizare și cea de instruire mai 
prolundă. La fel, încetinirea 
ritmului aparițiilor in colec
ția „Viata în imagini" (ca și 
lipsa reeditărilor) lipsește 
proaspeții amatori de muzi
că de cărți deosebit de utile.

Pentru popularizarea muzi
cii românești se face încă 
foarte puțin. Două lucrări a- 
le lui Doru Popov ici (un a- 
preciat compozitor) au dezi
luzionat prin superficialitatea 
lor (a doua, în colaborare cu 
Costin Miereanu — deținăto
rul unui premiu international 
de compoziție).

Pină la o amplă istorie a 
muzicii românești, n-ar fi rău 
să apară lucrări de mare 
circulație, dar scrupulos și 
ordonat elaborate. Un exem
plu : Opera românească de O. 
L. Cosma (lucrarea s-a epuizat 
însă de mult).

Poate că ar fi bine să se 
repete exemplul „Vieților în 
imagini", traducîndu-se și vo
lume clin alte colecții de bu
zunar străine. Așa de pildă 
broșurile din colecția „Sol- 
fejes" — Mikrocosmos (Ed. du 
Seuil—Paris), scrise cu vervă 
și artistic ilustrate, sînt mi
cromonografii elaborate cu 
toată seriozitatea. In colecția 
„Que sais-je“ (P.V.F. Paris), 
titlurile de istorie muzicală, 
muzicologie și tehnică muzi
cală sînt încredințate unor 
nume de prestigiu și astfel, 
deși adresate publicului larg, 
ele au un confinut care poa
te satisface și cerințele tine
retului din conservatoare sau 
licee muzicale.

Nu putem decît să aplau
dăm editarea în traducere a 
scrierilor muzicale ale lui Ro
main Rolland, ca și recenta 
apariție a cărții lui Roman 
Vlad despre Stravinski. E- 
xistă încă multe lucrări re
cente de mare prestigiu care 
ar merita ' o versiune româ
nească.

An de an catalogul editu
rii muzicale se îmbogățește, 
dar acest bogat palmares e 
ineficace fiindcă majorita
tea titlurilor se epuizează în 
scurt timp, iar reeditările se 
fac ori foarte tîrziu ori nu 
se fac deloc.

în iiecare an contingente 
noi de tineri ar dori să se 
informeze în domeniul muzi
cii pe care au îndrăgit-o. 
De ani de zile nu se mai 
găsește o carte despre Bach, 
despre Mozart sau despre 
Ceaikovski. Consistentele ghi- 
duri ale lui W. Berger ca și 
volumele Sonate (M. Nicoles- 
cu) și Simfonia (E. Pricop — 
care a rămas dator cu volumul 
II), Drumul operei (A. Hoit man 
— Idem) și altele nu se mai 
găsesc deși sînt strict nece
sare educației muzicale.

G. Pascu

Am asistat la o demonstrație cantitativă : 
intr-o singură săptămină au fost trimise pe 
ecrane mai multe premiere românești, toate 
producții de ultimă oră a studiourilor noastre 
din București. Este, desigur, in măsură să ne 
bucure pe toți faptul că „uzina artistică" de 
la Buftea a ajuns la o capacitate de pro
ducție ridicată incit poate trimite către spec
tatori cinci-șase premiere deodată. Mai ră- 
mine de făcut demonstrația de calitate, dar 
aceasta se pare că intirzie. In cazul ulti
mului lot de filme, nu ne vom putea con
vinge decit pe parcurs de prezumtivul salt 
calitativ, posibilitățile de vizionare fiind di
rect proporționale cu timpul. Cele pe care 
le-am putut vedea pină acum : „Knock-out", 
„Gioconda fără surîs" și „Răzbunarea haidu
cilor" — adăugate cîtorva anterioare, dar tot 
recente : „împușcături pe portativ", „De trei 
ori București", și „Răpirea fecioarelor" ne 
dau o imagine destul de cuprinzătoare asu
pra muncii de creație de la Buftea și ne în
tăresc încă o dată convingerea mai veche că 
cineaștii noștri, cu toate excelentele condiții 
tehnice, și cu toate milioanele și răs-milioa- 
nele pe care le cheltuie, nu reușesc să depă
șească o înduioșătoare mediocritate. Excep
țiile sînt rarissime. Continuăm să nu avem 
scenarii și scenariști — deși pe statele de pla
tă există ! - continuăm să fim lipsiți de 
îndrăzneală și originalitate. Abordăm subiec
te călduțe, construite pe tipare plicticoase, 
investigăm universul sufletesc al unor oa
meni artificiali, construiți ia masa de scris și 
pe platou, după formule despre care noi în
șine spunem că sînt depășite.

Malvina Urșianu este autoarea unui film cu 
pretenții de investigare psihologică-„Gioconda 
fără surîs", un film care putea fi foarte bun 
dacă autoarea lui ar fi fost mai curajoasă, 
dispusă să spună lucrurilor pe nume, dacă 
nu ar fi recurs la niște formule : poetul ratat 
nu poate avea decît o origine boierească, în 
contrast cu inginera inventatoare care, bine
înțeles, e fiică de muncitor. De aici și impo
sibilitatea realizării unei iubiri. Dar, în sfîrșit, 
acestea sînt niște date biografice ; insufici
ent adîncite ni s-au părut, însă, datele de 
caracter și de suflet ale acestor oameni care 
se iubesc și nu se pot găsi deși sînt alături. 
Există în film un suflu original, o atmosfera 
de oarecare densitate, dar acestea nu smt 
întregite, nu sînt duse pînă la capăt, nu 
domină filmul pe tot parcursul, înlocuite fi
ind adesea de stîngăcii și nesiguranțe, de 
reîntoarceri la comun și Ia clișeu. Vor fi 
intervenit în elaborarea filmului acei_ prea 
mulți sfătuitori care țin să-și spună părerea 
de la prima pagină a scenariului pînă la 
masa de montaj? Sau regizoarea nu este 
încă destul de matură ca să ducă la ca
păt și să rotunjească o operă care ar fi 
putut ieși foarte buna ? Sau și una și 
alta ? Adevărul este că filmul a ieșit mo
dest și neinteresant, cu un dialog foarte, 
foarte stingaci și plicticos.

Ceea ce îl mai salvează sînt interpretă
rile actorilor din rolurile principale : Ion 
Marinescu, convingător în introspecțiile sale 
pe o partitură incompletă (scenariul este tot 
al Malvinei Urșianu) și Silvia Popovici, mar- 
cînd o reușită a carierei sale cinematogra
fice, în rolul unei femei a cărei viață senti
mentală nu s-a realizat, cvind însă mari sa
tisfacții profesionale. Silvia Popovici încear
că un studiu al stăpînirii de sine, al disi
mulării sentimentelor care însă izbucnesc 
pentru a se întoarce din nou în albia rece 
a autocontrolului. încercarea este în bună 
măsură reușită. Și totuși „Gioconda fără 
surîs" rămine un film modest, deși are multa 
date care l-ar fi putut ridica mai sus pe 
scara valorică.

Ceea ce ne-a surprins însă din lotul ulti
melor filme lansate pe ecrane a fost „ope-

nu filmul în sine ne-a surprins - am mai 
văzut atitea filme slabe, a ii tea încercări ne
reușite — ci evoluț.a regizorului și declara
țiile sale cu privire Ia „Rascoaîa". Se știe 
că ecranizarea romanului lui Kebrearru a 
fost primită cu interes și, cu toate rezervele 
formulate de critică, asupra filmului, regi
zorul era socotit un artist serios și capabil 
să producă opere de valoare, lată insă că 
Mircea Mureșan declară că „Răscoala" a 
fost un accident și că adevărata lui vocație 
este comedia. Drept pentru care se aruncă 
cu voluptate în brațeie ei și ne dă un soi 
de ghiveci călugăresc, o superficială come
dioară muzicalo-circo-sportivo-coregrafică. Ca 
in orice comedie muzicală, subiectul este 
banal : o idilă intre o călăreață de circ și 
un boxeur. La început lucrurile par destul 
de antrenante, deși cam lipsite de origina
litate și chiar de umor. Pe parcurs povestea 
se dilată și se pierde în hățișuri umoristice 
inutil complicate care forțează z,mbstul, 
nereușind a-1 transforma, decît foarte rar, 
in rîs sănătos. Sînt supralicitați cițiva buni 
actori de comedie (Toma Caragiu, Dem. 
Radulescu, Ovid Teodorescu) care, negăsind 
în scenariu surse de comedie veritabilă, nu 
se codesc a face circ. Autorii scenariului — 
Mircea Mureșan și Eugen Popițâ - au reușit 
— în sfîrșit ! - să nu spună nimic. E greu 
de înțeles cum își închipuie unii că poți să 
faci un film în care să nu spui nimic, în 
care nu se intimplă nimic, că se poate pro
duce o operă cinematografică susț'nută doar 
de cîteva comicării ale unor buni actori 
de comedie care asigură afișul.

Culoarea poate avea în film un rol egal Cu 
dialogul sau cu muzica. Și Mircea Mureșan 
s-a bizuit pe culoare. „Knock-cut* nu este 
pur și simplu un film colorat, ne asigc.- 
regizorul. „Am investit culoarea cu o func
ție anume". Declarația poate părea extrem 
de interesantă mai ales dacă ne gîndim la 
realizările unor regizori ca Jacques Demy 
sau Claude Lelouch in filmele cărora cu
loarea este investită cu sarcini speciale, în- 
cadrindu-se in dramaturgia filmului. De fapt 
asta voia și Mircea Mureșan : „vom crea 
cîteva așa-zise stări de culoare cu corespon
dențe pe plan dramaturgie”. Dar felul cum 
înțelege regizorul aceste „stări de culoare 
cu corespondențe pe plan dramaturgie" 
este cel puțin școlăresc. El spune : „.. .la 
un moment dat, în cursul desfășurării ac
țiunii, situația devine albastră, stare care 
pe plan coloristic va fi realmente albcstrăi. 
Un personaj roșu de furie va evolua într-o 
tonalitate roșie. Cel care vede viața în 
roz..ș.a.m.d.

Cu ceva mai multă acuratețe stilistică1 și 
cu un mai ridicat profesionalism este făcut 
filmul lui Dinu Cocea „Răzbunarea haidu
cilor". Asupra lui vom reveni cu alt prilej.

Ceea ce rămîne însă, după vizionarea 
filmelor amintite mai sus, este o impresie 
generală de neîmplinire, de superficialitate, 
de lipsă de răspundere și, în ultimă instan
ță, de lipsă de pricepere și de talent. Poa
te că ar trebui să mai învățăm meserie de 
la cei care știu. Cei mai mari regizori ai 
lumii au învățat de la alții, ucenicind. Ai 
noștri tineri n-ar putea ucenici cîțiva ani 
pe lingă niște mari regizori ? Poate s-ar 
alege ceva.

Ștefan Oprea

între filmele trimise pe ecrane în ultimul timp se numără și „Ultima noapte a 
copilăriei". Scenariul: Dumitru Carabăț, regia: Savel Stiopul. în rolurile princi

pale : Llviu Tudan, Irina Gărdescu, Anton Tauf.
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VIRTUOZITATE Șl COMPETIȚIE ÎN DANS
Formele noi ale dansului clasic ne pot face cu greu să 

bănuim înrîurirea pe care a jucat-o această artă asupra 
grupului social, chiar din primele sale vremuri, cînd se 
afla la originea artei nediferențiate a primitivilor, prece- 
dînd muzica, într-o nevoie expresă de exteriorizare fizică. 
Fenomenul, teoretizat mai apoi în terminologie aristotelică, 
primește denumirea de catharsis, ceea ce ar încerca să se 
echivaleze cu defulația freudiană de o oarecare recență, 
pînă ce actualitatea susține prin Bejart că: ,.Baletul poate 
fi veritabilul mijloc de expresie al secolului nostru".

Ca orice artă străveche, baletul a fost supus necontenit 
unor avataruri și perfectări, fiind șlefuit pînă la incandes
cență uneori, degradîndu-se pînă aproape de risipire alte
ori, aservindu-se pînă la o vasalitate lamentabilă, cîteoda- 
tă, față de alte arte interpretative, cum ar fi de pildă ope
ra. întrebarea care a stîrnit însă cele mai ardente contro
verse la un moment dat a fost aceea dacă baletul, supus 
cizelării tehnicizante excesive, mai aparține ori nu artei. 
Pentru că e știut că, atunci cînd virtuozitatea tehnică (re
ferința în speță e la balet) țintește performanta sau, zicîn- 
du-i altfel, perfecția limită, „demonul" artei fuge și, fără el, 
dacă mai poate fi vorba de artă, totul se usucă. Există în 
dans procente substanțiale de gimnastică fără de care dan
sul n-ar fi posibil nici ca artă nici altfel. Cînd însă mijlo
cul, această parte eminamente sportivă din dans, ajunge să 
domine interpretul — din nefericire, încă de la primul 
contact cu publicul, balerinul nu ascunde intenția sa de a 
uimi pe planul virtuozității — neîngăduindu-i enunțarea 
mesajului, atunci n-avem decît un spectacol agreabil de 
estetică fizică, dar incapabil să miște sufletul nostru. Emo
ția transmisă nu mai este totală, pențru că-i lipsește iradi- 
ația din interior. Este ca și cum pe plan psihologic ne-am 
lăsa captivați de frumusețea unui chip, a unui trup etc., 
fără a ne interesa nimic altceva în afara unor splendide 
aparențe, igăsindu-ne într-un moment de receptivitate su
perficială, cînd osmoza materiei cu spiritul e atît de depar
te de noi.

Fără veste, ne trezim convertiți de paralelisme compe
titive, luînd ca etaloane de apreciere înălțimea unei sări
turi sau numărul de piruete, și abandonînd astfel, fără ști
re, interesul nostru artistic, disjugînd printr-un fals discer- 
nămînt arta de sport. Cînd ajungem la această ordine de 
lucruri, optînd pentru un salt mai înalt ori pentru un nu
măr de piruete, devenim desigur experti, dar vizoarele 
nc ‘re n-au nici un suport afectiv. Mergînd chiar mai de
parte, estimarea disproporționată a procedeelor pur tehnice 

constituie o atitudine ce îl farmecă pe neofitul pretins obi
ectiv în timp ce se consideră sustras oricărei comunicări de 
idei. Iar dacă dansul a devenit o suită de sforțări repetate, 
cu atît mai neplăcute pentru spectator cu cît el însuși su
feră de truda lor penibilă, atunci, hotărît, ne dislocăm de 
pe altarul Terpsihorei pentru a trece în palestră.

Eliminarea factorului afectiv din evoluția dansantă, în fa
voarea „uimitorului", permanenta orientare a spectatorului 
spre efectul exterior prin exacerbarea dificultăților tehni
ce, face ca arta mișcărilor armonioase să se golească su
fletește, lăsîndu-se astfel fără punctul de sprijin al acțiu
nii ei. Geometria formei dansului clasic ascunde uneori în 
severitatea ei și o raclă perfectă, jertfirea emoției prin 
însăși această rigoare. Sentimentele sau ideile pe care 
dansul le vrea vehiculate nu dobîndesc valoare decît da
că sînt rezolvate în structurile de formă; ceea ce contea
ză însă pentru unii nu mai sînt ideile, estompate și dis
părute la un moment dat, ci limbajul în perfecția lui ide
ală, metamorfozat, cum am mai spus înainte, în străluci
rea de suprafață, în „briliante". A disocia afectivul, inte- 
lectivul și spectaculosul înseamnă a rezulta numai o fru
musețe plastică incompletă, infirmă chiar, numai partial sa
tisfăcătoare. Este ca și cum, într-un discurs, oratorul ne-ar 
turmenta cu o cascadă de prețiozități, din care însă nu 
s-ar putea desprinde nici o idee, el rămînînd totuși ecla
tant prin abilitătile-i retorice. Discursul dansului e un 
discurs de imaginii din a căror succesiune ia ființă sensul. 
Cînd dansatorul nu urmărește revelarea vreunui sens, de- 
dîndu-se în exclusivitate efectelor tehnice, atunci acesta 
face „retorică dansantă". Nu e vorba de a opune diferi
telor formalisme o atitudine conținutistă, ci de a susține 
indisolubilitatea obiectivă a formei și a ideii prin depăși
rea oricărei contrapuneri între arta propriu-zisă și virtu
țile sale tehnice. Dansul este un ceremonial introdus în 
viață, fără să se confunde cu ea. Incercînd transformarea 
dansului într-o evoluție prea „expresivă", în sensul ace
lui realism eronat înțeles, în care nu se mai poate dife
renția realitatea de artă, nu facem altceva decît să-i dis
trugem mecanica, ucigînd dansul însuiși, pentru că, așa 
cum spunea G. Călinescu, dansul „nu-i o imitație a reali
tății ci o realitate din cîmpul conduitelor umane".

Dansatorul nu spune lucruri pe care altă artă nu le-ar 
putea spune, ori care n-au mai fost spuse, dar el încearcă 
reformularea lor într-un așa chip, încît avem sentimentul 
că această fatetă a adevărului numai prin dans poate fi 
descoperită și enunțată. Dacă emoția dansatorului nu se 

identifică deplin cu forma spațială a mișcării lui corporale, 
ivindu-se discrepante din pricina supralicitării datelor 
tehnice, dansul încetează de a mai fi un limbaj al forme
lor. Cînd Maurice Brilliant susține că „Dansul nu se ex
primă decît pe el însuși, nefiind nici expresiv nici figura
tiv", el nu face o apologie a mișcării fără acoperire lo
gică, ci refuză genul „baletului acțiune" care, pierdut în 
intriga dramatică, uită de dans.

Spectatorul de balet nu se poate mulțumi asistînd cu 
pasivitate la un ritual de salturi și rotațiuni cu vagi în
țelesuri ; el voiește să fie pus în fața unor opțiuni precise 
— rezultate din vastitatea lexicului coregrafic — provocat 
fiind să dobîndească propria-i conștiință a mișcării. In fe
lul acesta se instalează comunicarea între spectator și în- * 
treaga desfășurare dansantă, iar dacă ea lipsește pe unul 
dintre planuri, fuziunea suferă, emoția estetică e numai 
parțială, iar valoarea unui sentiment enunțat coregrafic 
rămîne solitară. E o armonie între senzații, gîndire și 
sentiment, înțelelgînd, așa cum spunea Paul Valery, că : 
„Picioarele dansatorilor nu știu numai să vorbească și să 
scrie ci și să gîndească".

Săritura coregrafică diferă considerabil de cea sportivă, 
oricît ar părea de apropiatăi, fiindcă,, în cazul dansului, re
cordului atletului îi este substituită grația și eleganța, 
dansatorul nerevenind pe sol decît pentru a se avînta în
tr-o nouă săritură, deci săritura dansatorului nu mai este 
zbor ci o serie de zboruri. Incurajînd uneori propensiunea 
către tehnica exhibiționistă, către competitivitate, în loc 
s-o veștejească, există o categorie de spectatori snobă și 
fals diletantă care nu merge la spectacolul de balet decît 
pențru a aplauda probele tehnice ale unor dansatori și
care după fiecare „double tour en 1‘air" sau după fiecare 
serie de „fouette" asurzesc sala cu aplauze. Interpreții la 
rîndul lor se lasă cuprinși de un fel de „euforie tehnică" 
și se avîntă din ce în ce mai sus, se învîrtesc din ce în 
ce mai mult, uitînd că în acest vertigiu arta rămîne în ur
mă. Viciosul cerc al intemperantei, la care este mobilizat • 
în cele din urmă și publicul și interpretul, abia dacă mai 
îngăduie depistarea cîtorva urme de artă coregrafică. Febra 
performanțelor tehnice este capcana în care aproape orice 
dansator poate cădea atunci cînd posibilitățile lui nu sînt 
diriguite în chip inteligent, cînd energia debordantă a ju
neții n-are o înțeleaptă călăuză, cînd idealul lui nu va fi 
decît doborîrea celei mai înalte limite a ștachetei cu pre
țul supremei jertfe, a artei.

Ștefan loanid

n timp ce la București, 
■j toamna trecută, apă-
jî reau trei volume dedi-
'• cate marelui sculptor,
* tiparnițele franceze i-

veau încă unul: Te- 
moignages sur Brancusi (Ar- 
ted, Editions d'Art, Paris oct. 
1967) — o reunire de trei e- 
seuri datorate lui Petru Co
marnescu, Mircea Eliade și 
Ionel Jianou.Perspectiva viza
tă de acest triptic eseistic, 
anunțată eliptic pe manșeta 
cărții,- este ceea ce se cuvine 
cu precădere relevat: sonda
rea surselor profunde, sub 
aspectul autohtoniei, ale artei 
lui Brâncuși. Intenția, deveni
tă fapt, conferă un loc apar
te, între celelalte, acestui vo
lum de exegeză, brăncușiană. 
In străinătate nu lipsesc, con
siderațiile cu privire la obîr- 

cartea de artă

MĂRTURIIDESPRE 
BRÂNCUȘI

șia profund românească a 
,,sculpturii secolului". Temoi- 
gnages sur Brancusii a fost 
însă concepută integral și în 
mod expres, dacă nu chiar po
lemic, în acest sens. S-au 
pronunțat trei nume prestigi
oase a căror competență în. 
raport cu tema abordată nu 
poale constitui, Ia nici un\ 
meridian, obiect de dubiu 
(ceea ce însă nu exclude, la 
noi îndeosebi, eventualitatea 
unor analize mai ample sail 
mai tipicare a punctelor de 
vedere formulate; obiecțiile, 
dacă se pot bănui, parcurg 
deocamdată o stare de eclipsă 
provocată de ceea ce această 
carte aduce pozitiv).

Brâncuși și mitologiile — 
eseul lui Mircea Eliade, ime
diat următor unei scurte pre
fețe, atrage de la bun început 
prin angajarea insolită, grea 
de personalitate, a autorului 
într-o mai veche dispută a 
criticii de artă : este Brâncuși 
un „țăran din Carpați" sau, 
dimpotrivă, a devenit ceea ce 
este grație influențelor Școlii 
din Paris, contactului său cu 

anumite arte exotice (mer- 
gir.du-se în acest sens pînă 
la afirmația că „influența ar
tei populare românești este 
inexistentă") ? Mircea Eliade 
răspunde citind frumoasa le
gendă a piosului rabin Eisik 
dii. Cracovia a cărei semni
ficație este că adevărata co
moară (în sens figurat) la ca
re rîvnim nu se află în vreo 
țară îndepărtată, ci la noi 
acasă, adică în propriul no
stru eu. Cel ce ne relevează 
sensul misterioasei noastre 
călătorii interioare trebuie să 
fie un străin, de-o altă cre
dință și de-o altă rasă... 
„Influențele" pe care Ie-a su
ferit Brâncuși — scrie Mircea 
Eliade — au provocat în ar
tist un soi de anameză con- 
ducîndu-1 spre autodescoperi- 
re. Brâncuși a regăsit sursa 

inspirației „românești" plin 
intermediul anumitor creații 
artistice „primitive" și arhai
ce de aiurea.

Distincția cu care operează 
Mircea Eliade, între protois
toria sculpturii și istoria „cla
sică" a sculpturii, se dovedeș
te plină de consecințe în de
finirea a ceea momentul Brân
cuși reprezintă în artă. Cre
ația lui Brâncuși este alătura
tă căutărilor lui Freud, Jung, 
Emil Racoviță, Levy-Bruhl în! 
sensul plonjării in profunzimi
le unor surse și determinări. 
O sugestie de natură metodo
logică, deosebit de interesan
tă, îmi pare a fi ideea că a- 
titudinea lui Brâncuși față de 
materialul în care lucrează, 
iață de piatră îndeosebi, ca 
reprezentantă prin excelență a 
materiei, „ne va ajuta proba
bil într-o zi să înțelegem ci
te ceva din mentalitatea oa
menilor preistoriei". Altfel 
spus, momentul de negare a 
negației, al unui anumit pro
ces, poate deveni o valoroasă 
și la îndem'tnă modalitate de 
descifrare a momentului său 

prim (afirmație, teză), pier
dut în negurile mileniilor. 
„Brâncuși a putut regăsi sau 
ghici emoțiile și inspirația 
unui artist din timpuri arhai
ce" in fața materiei.

Partea finală a studiului lui 
Mircea Eliade analizează îin 
detaliu sursele românești de 
veche tradiție a cîtorva ca
podopere brâncușiene. Calita
tea autorului de virtuos cu
noscător al mitologiilor lu
mii așează această analiză 
într-un amplu cadru de cultu
ră, ferind-o de unilateralizări.

Al doilea eseu și cel mai 
întins — Confluențe în crea
ția lui Brâncuși, datorat lui 
Petru Comarnescu, poartă 
subtitlul: „Elemente de fol
clor și de stil popular în pro
cesul novator al sculpturii 
mondiale". Pentru cititorul ro
mân, cunoscător al celor cîte- 
vo zeci de studii și articole 
despre Brâncuși, publicate în. 
țară de activul nostru critic 
de artă, materialul din Te- 
moignages... conține, în bună 
parte, puncte de vedere expu
se de autor și cu alte prile
juri, dintre care unele fac a- 
devărată carieră în publicisti
ca noastră printr-un fenomen 
de „contaminare" nu tocmai 
loială asupra altor confrați în 
ale criticii. Evoc aceste stări 
de fapt, deoarece mi se pare 
un argument desăvîrșit în fa
voarea ideii că o carte, dacă 
își propune să se consacre 
analizei raportului național- 
universal în creația lui Brân
cuși, nu numai că nu se poa
te dispensa, dar trebuie să a- 
corde un loc central contribu
ției lui Petru Comarnescu.

Ultimul eseu — Tradiție și 
universalitate in arta lui 
Brâncuși, semnat de Ionel 
Jianou, autor a douăzeci și cinci 
de cărți de artă printre care 
o monografie Brâncuși în
cheie tripticul. Studiul afir
mă, în timbru propriu, ace
leași idei de o deosebită va
loare principială care consti
tuie obiectivul propus al căr
ții. Geniul lui Picasso. Cha
gall și Brâncuși — scrie Ionel 
Jianou — a înflorit sub cerul 
Parisului, dar rădăcinile aces
tora au rămas profund înfipte 
în solul lor natal; aceasta a, 
fost modalitatea universalită
ții Brâncuși a pornit dintr-un 
cadru spațial In care obiecte
le și întîmplările păstrau În
că culoarea magiei și mitu
lui, o spiritualitate ascunsă — 
și astfel el a putut înviora 
limbajul artei, puterea ei de 
comunicare.

Ion Pogorilovschi

EUG. CIUCA: 
„George EnescuT

(detaliu)

Foto ■ V. Malcoci

PRIMATUL TEXTULUI 
SAU AL REGIEI?

SPECTACOLUL
Există în diverse domenii „sfî- 

șietoare dispute teoretice" care 
o dată elucidate trebuie, 
sau ar trebui, să ducă la mai 
bine. Nu știu cine și din ce 
nobile scopuri a inventat o di
lemă și pentru teatru : cine să 
domine scena, textul sau re
gizorul ?

Mult discutatul raport text
regie nu poate fi desprins de 
întregul țintei finale al artei 
teatrului care este spectaco
lul. Nu textul, nu regizorul, nu 
scenograful, nu banda sonoră 
au dreptul la primordialitate. 
In gîndirea teatrală modernă, 
adică în gîndirea lucidă, e- 
xistă un singur scop : specta
colul. A rupe orice element, 
oricît de fascinant ar fi el, de 
întregul căruia îi este desti

nat înseamnă a nega tocmai 
esența teatrului modern, a ne
ga ideea de ansamblu perfect 
sudat, realizat estetic ca o 
sferă perfect determinată și 
care încetează să mai existe 
din clipa cînd o excrescență, 
fie ea chiar de geniu, îi stri
că puritatea volumului.

Un text poate fi sublim, 
constituind o excelentă litera
tură, asimilabilă chiar și ne
teatral, prin lectură sau reci
tare, dar același text, din cli
pa cînd este hărăzit scenei, 
rămîne o simplă etapă litera
ră în calea lui spre actul 
teatral. El rămîne amputat și 
sterp fără valoarea explosivă 
a scenei, fără amploarea da
tă cuvîntului prin mișcarea și 
corpul actorilor, fără împlini
rea prin decor și auz. La rîn
dul său, un regizor poate fi 
fulminant în forme și invenții 
scenice, în regîndirea filozofi
că a unor vechi adevăruri, el 
poate fi un mare teoretician 
care insă rămîne singur, omo- 
rîndu-se inconștient din clipa 
cînd se rupe de noțiunea de 
ansamblu.

Chiar și la un elevat coloc
viu internațional de scenogra

fie am auzit vînturată cu emo
ție și îngrijorare, rostită une
ori cu voce tare, alteori șopti
tă prin colțuri ca un secret, 
fastidioasa dilemă „cine domi
nă scena, scenografia, textul 
sau regia ?" Și cu legitimă 
bucurie am văzut și auzit cum 
spiritele lucide de pe diverse 
meridiane recunoșteau o singu
ră supremație în teatru : an
samblul - întregul - specta
colul.

Știu că unii, aflînd din lite
ratură cum că oamenii sînt 
roși de ambiții personale, sînt 
gata să vadă în text și în re
gizor doi inamici care caută 
să se pîndească și să se cio- 
pîrțească gospodărește, pe 
îndelete. Eu cred că teatrul, in
diferent de cum se practică el, 
este un produs născut din iu
bire sau din ură - ceea ce pe 
plan filozofic este același lu
cru — din unire de idealuri și 
credințe, așa că am un motiv 
în plus, un motiv afectiv, să nu 
cred și deci să nu iau cuno
ștință de falsa problemă, de 
„sfîșietoarea dilemă" : textul 
sau regizorul ?

Dinu Cernescu
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HaraEambie
ȚUGUI

ODĂ, ÎN ZOR!

Orele mele de vis, 
zilele mele de muncă sfintă - 
precum niște crengi înflorind de cais, 
precum niște prunci care cintă ...

Drumul meu către oameni mereu suitor, 
inima-mi cu freamăt amplu de pădure : 
aici, sorbind din albastrul sonor, 
dincolo, limpezind siderale conture.

Zi și noapte spre oameni ... Și pieptul 
- deschis orizont de cimpie ...
Urc in inima lor de-a dreptul 
și-s tot mai plin de zări și poezie.

Cu aspre glasuri de strămoși in lupte, 
cu glorii ce mereu știu să renască 
mi-e patria adine scrisă pe frunte 
superb de tinără și românească.

Orele mele de vis, 
zilele mele de muncă sfintă — 
iată-le, Țară: ți le-am adus, 
zidește cu ele și cintă I ...

CONTINUITATE
Port un aed ce-ntr-una cîntă-n mine, 
dar care din aipă și din lut 
arome in culori tot modelează 
pe roata soarelui, insulițată, 
vorbindu-i fiecărei plante, — aerian 
șl chiar semințelor culcate-n patul 
pufos de nuntă al răsadnițelor 
din castrul blond de trestie și sticlă. 
Cintă in martie, cind un cazan 
(Ia care eu tin flăcărilor strajă) 
căldură toarnă apei ce-o deschide 
spre verde embrioanele fragile. 
Apoi, cintă atunci cind fiecare fir 
sub mîngîierea mîinii sale e mutat 
cu grijă-n copcile din țarină, udate 
de ploaia cea de mai, ori de alergătura mea 
desculță cu gălețile la iaz.
Și cintă iarăși la culesul cel dinții 
de parcă-ar rupe stele de pe lujere 
ți-ntregul pămintul ii sărută miinile 
prin fiecare fruct plesnind de sucuri. 
Mi-s ani; de o șchioapă-abia, dar tare-mi place 
cîntecu-acesta gingurit ori fluierat 
suind în roduri aburoasele esențe 
ale pămîntului cel veșnic darnic 
asemeni omulețului care si din mormint 
alintă plantele cu mine împreună, 
rămas doar să-l continui peste timp. 
Eu, grădinarul de cuvinte ce filtrează 
în fructe noi arome și culori, — 
fiul aedului cu pâlnie de olar ceresc 
cu ochi atit de limpezi și albaștri.

I
ntr-o noapte mi se 

Ipăru că cineva geme 
în rafturile bibliote
cii și, oarecum deru
tat de această desco
perire, am aprins 

lampa. Mi-am pus papucii 
și lip-lip-lip am urcat sca
ra pînăi la „Carte de bu
cate", sub care bănuiam; 
că-i glasul acela strivit. 
Cînd l-am ridicat am sim
țit că ceva pufos, rece, a- 
gasant mi se cuibărește 
sub degete și i-am dat dru
mul cu spaimă. L-am luat 
a doua oară în mînă, de 
data asta degetele îmi a- 
lunecară pe ceva moale, 
cald, scîrbos și am desco
perit ditai guzgan gras, cu 
blană strălucitoare, cum își 
înfige ghearele în coperți 
și chițcăie, rînjindu-și mus
tățile a satisfacție. Am în
cercat să-i smulg cartea 
dintre labe, dar el o trăgea 
spre dînsul cu o forță in
comparabil mai mare de- 
cît a mea, de parcă des
tinul lui se legase pentru 
veșnicie de operă. Și cum 
mă luptam să salvez crea
ția mea cea mai de preț 
din ghearele dihaniei, ușa 
se deschise brusc și-n ca
meră intră cineva.

Era un tînăr blond, îm
brăcat într-un costum ief
tin, de doc și fuma într
una țigări de cea mai 
proastă calitate. Ud leoar
că. de parcă ar fi stat în 
■ploaie o săptămînă; stro
pit de noroi din cap pînă-n 
picioare și tremurînd ca 
apucat de friguri, credeam 
că-i o arătare dostoiev- 
schiană ce tinea cu orice 
preț să poarte un coloc
viu cu mine despre artă.

Auzeam cum ropotul 
ploii bate în cercevele, ga
ta să-mi smulgă ferestrele 
din țîțîni și am dat să ies, 
să strig sectoristul în a- 
jutor, însă el, fără să-și 
întoarcă privirea, spuse:

— Am să plec pe unde 
am venit, n-are nici un 
rost să faceți tărăboi.

Acum, cînd i-am auzit 
glasul, mi-am venit în fi
re și am țipat la el:

— Ce vrei, omule ! ?
Arătă la cartea din raft 

cu mîinile amîndouă de

CU DEGETELE
Să le restituim dimineților imnul suprem 
din Simfonia IX-a a Bunului Ludwig, 
cel ce-a-mplintat pînă-n inima Lumii 
dragostea sa pentru soare 1

Deprinși cu aluatul fierbinte 
al glasului său dulce sau dur, 
multiplicăm mereu inima Lumii 
mutindu-ne de fiecare dată în ea.

II văd Gscultînd-o cu degetele... 
Pulsul Triumfului, — eliberare supremă.

METAFORE
Așa cum munții bat pe ceruri din aripă 
și nu te-nduri să-i pierzi din pleoape-o clipă.

Așa cum marea-n singe ți se scaldă 
ca o femeie negrăit de caldă.

Așa cum vinu-și flutură buchet
și-n iederi roșii te cuprinde-ncet.

Așa cum vintul toamnei de cobalt 
își sună-n crengi scheletul nalt.

Ochi amintirea iți implintă-n piept : 
să vezi cu inima adine și drept.

parcă acolo i se afla sfîr- 
șitul sau salvarea, între- 
bînd cu glas rătăcit:

— Ea e totul, nu se mai 
poate spune nimic ! ?...

,— Nu, dragul meu I 
Caută să-ți învingi imagi- 
nația, altfel te rătăcești I 
Oile rătăcite nu primesc 
răsplata domnului, i-am 
tăiat firul gîndurilor. își 
șterse obrazul slab, o- 
sos, cu batista, înlătui- 
rînd ultimele picături de 
apă de pe pleoape și am 
văzut în ochii lui verzi li
cărul unei lumini. L-am în
demnat să se ducă acasă și, 
gîndind cît mai puțin posi
bil la lucrurile lipsite de 
o formă materială, să 
doarmă liniștit.

★

De obicei, după masa de 
prînz, ieșeam la plimbare 
prin Cișmigiu. Mă ascun
deam într-un boschet, pe 
o bancă; de mă expuneam 
la locuri mai vizibile mă 
arăta lumea cu degetul. 
Nu mă dumiream de ce mă 
arată lumea cu degetul. 
Poate că aș fi murit așa, 
cu nedumerirea încremeni
tă pe buze, dacă într-o zi 
n-ar fi apărut pe o alee 
junele acela de odinioară. 
Am strigat încet, fără să 
audă lumea: „Tinere, sînt 
aici!' Mi-a strîns mîna a- 
fectuos și fericit de re- 
întîlnire, îmi propuse să-i 
fac o vizită a doua zi că 
are să-mi comunice niște 
lucruri grozave.

II

Am ajuns pe înserat în 
ținutul acela bîntuit de ză
pezi. Soarele plin de fum 
se prăvălea pe stîncile 
muntelui „Azur", iradiind 
Izuri de conifer și piatră 
arsă. Pășeam prin omătu- 
rile violete, afînate, către 
o clădire cu acoperiș tri
unghiular, din stuf, în vîr- 
ful căreia cînta răgușit, 
fioros, o bufniță cenușie, 
fără să se clintească, de 
parcă ar fi fost împăiată. 
Aveam sentimentul că in
tru într-o lume virgină, 
unde realitatea se confun

CONTRAPUNCT

IMPASUL UNEI MONOGRAFII

Prolificul autor Teodor Vîrgolici ne mai dă o monogra
fie. Cum Galaction îl preocupă de cîțiva ani, ne așteptam 
la o carte firește superioară celorlalte ale sale, adică mai 
puțin didactică și neapăsată de facto/ogie, altfel spus o 
carte în care am fi putut recunoaște pe un autor.

Este drept că un autor există aici, dar într-un fel care 
nu Incintă probabil pe nimeni. Nu-i putem reproșa lui T. 
Vîrgolici schelăria construcției care, fără să depășească 
tipicul, este în genere corectă, nici exactitatea informației, 
care, nedozată, invadează pînă și pagini ce s-ar dori de 
pur comentariu.

Încolo, putem întîlni, oriunde în monografie, mărturia 
unei splendide platitudini și a didacticismului morocănos, 
lipsa unui ton, fără de care critica sucombă. Aflăm, de 
pildă, unele „noutăți" care însă se întîlnesc la mai toți 
scriitorii cu firi complexe și surprinzătoare fată de nor
ma umană: „începuturile lui (Galaction, n.n.) nu sînt uni
tare din punct de vedere estetic" (p. 55); prozatorul a par
curs „un drum sinuos, contradictoriu". Mo. aflăm, ca în 
foita plat comercială a buletinului de cărți noi, romanul 
cutare „constituie o lectură interesantă și atractivă" (p. 
228), dar mai ales că biograful lui Galaction a găsit 
„semnificații de esență majoră", însă bineînțeles, numai 
după ce a „efectuat o îndelungată și migăloasă muncă 
arhivistică și de bibliotecă", ceea ce fac, dar fără s-o 
spună, toți cercetătorii serioși.

Parcimonios în citarea lui T. Vianu, care, după credința 
noastră, a spus cele mai solide lucruri despre arta lui 
Galaction, T. Vîrgolici, pe unde nu-I citează, se află în
tr-un, vorba d-sale, „armonios echilibru" cu remarcele 
marelui estetician, bineînțeles schimbînd pe ici pe colo 
cite ceva. Așadar, Vianu recunoștea în autorul Morii lui 
Călifar „un analist al pasiunilor intense" (v. Arta proza
torilor români, E. p. 1., B. p. t. ed. 11 — 1966, vol. II, pag. 
96), iar T. Vîrgolici, mai diluat, un „analist al sufletului 
și pasiunilor omenești, al dramelor de conștiință" (p. 177); 
Tudor Vianu vorbea de „intelectualizarea impresiei" (v. 
Arta... p. 89), ca de o particulară trăsătură de stil, iar T. 
Vîrgolici de (vedeți deosebirea ?) — „intelectualizarea ex
presiei artistice" (p. 193) etc.

Stilul monografiei oscilează între stilul amatorului pate
tic și un onest pompierism academic, cum ar fi spus Că
rnii Petrescu, nu fără a afecta, se înțelege, problema seri
oasă a aprecierii critice. Vitînd de frapantele inegalități 
ale scrisului lui Gala Galaction sau de risipa verbală a 
lirismului său, Teodor Vîrgolici se lansează în ieftini di
tirambi, fără acoperire, atribuind prozatorului în discuție 
nici mai mult nici mai puțin „pana unui desăvîrșit artist

dă cu mitul și viata se re
petă de la un anotimp la 
altul fără nici cea mai 
mică schimbare. Cum înain
tam așa învăluit în um
brele amurgului și cuprins 
,de o ușoară nostalgie 
după nimicurile din capi
tală, am zărit cum bufni
ta își desface aripele i- 
mense, cu sticliri de ru
bin în vîrf și își lungeș
te gîtul mult-mult pînă ră
mase între cap și corp o 
șuviță albăstrie de fum. O-

chii îi țîșniră din cap de 
o spaimă nematerială, a- 
lergînd ca doi sateliți în 
jurul unui punct gol, în
trupat din aer mort, fără 
să producă cel mai ele
mentar zgomot. Credeam 
că-i un joc întîmplător al 
razelor asfințitului sau o 
năzărire cauzată de obo
seala drumului, dar se în- 
tîmplă ceva și mai grozav: 
în punctul acela gol își 
făcu apariția un plisc căs
cat din care pendula o 
limbă umflată, vînătă. A- 
poi pliscul se închise ca 
două uși de fier izbite și 
jumătate de limbă alune
ca în zigzaguri deasupra 
ținutului.

O javră albă, frumoasă, 
apărută din nicăieri, țîșni 
cu picioarele dinainte în 
sus spre pata sîngerie a 
cerului, unde se legăna ju
mătatea de limbă. Ii ve
deam incisivii cum se în
fig în carnea moale, 
bolnavă și mă rugam la o 
mie și unu de dumnezei 
să se facă întuneric și să 
se termine o dată cu smin
tirile astea; însă javra, 
prinsă în vîrtejuri, se îns- 
pirală spre apus, schelălă
ind mai abitir decît hie
na. Am făcut o asociație 
bizară între negrul-albăs-

trui și urletul javrei, fiind 
convins că exprim o latu
ră a morții. Și cum mă 
zbăteam să combin uleiu
rile pe pînza imaginației, 
cîinele se ciocni de piscul 
muntelui și din ciocnirea 
asta crescu o zînă în pur
pură de mătase cu diade
mă de ametist. Mi-ar fi 
fost deajuns o flacără găl
buie, cu jerbe violete pen
tru a spune cît de frumoa
să era; așa că mi-am lăr
git pleoapele cu degetele

EH, LUMEA
săi mi se fixeze în întregi
me pe retină:.

Zîna atinse, sub apus, cu 
piciorușul ei sfînt iarba de 
un verde-tragic, nemușcată 
nici în vis de botul unui 
cal și-n momentul acela se 
auzi glasul ei cristalin, se
rafic, cum închega din 
nimicuri o muzică fantas
tică. Din case ieșeau băr
bați spătoși, gata să ur
nească munții din amoi- 
teală si se propteau în 
porți lăsîndu-se sub vraia 
cîntecului pînă cînd sim
țeau cum ceva e-n neregu
lă în ținutul Iabolii. Inșfă- 
cau furcile, ale căror 
coarne lucitor de ascuțite 
le luminau potecile,

O masă de bărbați fu
rioși, înspăimîntați, uri . 
printre case, pe malur. e 
rîului, printre lizierele de 
salcîmi; iar alta, smerită 
și neclintită, forma cel mai 
original zid pe tăpșanul de 
sub biserică. Zîna hăituită 
se strecura printre furcile 
lor, rîzînd cum numai ne
bunii sînt în stare de așa 
ceva, cînd simt baionetele 
destinului prin creier.

Zîna scoase de sub ro
chia argintie aripi negre, 
de pajură înfometată și

al cuvîntului", iar nuvelelor, nediferenfiat, „bine propor
tionate, de un echilibru perfect, o arhitectură interioară 
unitară" (p. 180).

Peste toate însă am fi foarte nedrepți să-i tăgăduim lui 
T. Vîrgolici consecvența unui stil îmbibat de verbiajul 
clamoros și de savuroase pleonasme.

Dumitru Micu:

LIRICA LUI LUCIAN BLAGA
Pare curios dar poezia lui Lucian Blaga, deși mai stărui

tor cercetată în ultima vreme, rămîne încă tot pe atît de 
necunoscută marelui public. Să fie oare o fatalitate a ei ? 
Adevărul este că studiile istorico-literare și filozofice care 
deslușesc, din unghiuri personale, sensuri și frumuseți în
că nesondate, abia încep să apară.

Intre acestea, eseul lui D. Micu consacrat poeziei se de
tașează de ceea ce s-a scris în ultimii ani despre Blaga 
printr-o mai largă înțelegere și o interpretare care permi
te cititorului orientarea mai degajată într-un univers liric 
de o nobilă iradiat ie poetică. In ciuda parcursului cam di
dactic, de la volum la volum, cercetarea nu duce la dis
persarea ideilor, fiindcă D. Micu nu pierde din vedere' 
unitatea interioară a operei în totalitatea ei. Istoricul lite
rar, cu gustul sintezei, își spune aici cuvîntul.

Prin corelarea cu sensurile filozofiei blagiene, mitice, 
sensurile poeziei, observă cu justețe criticul, pornesc din 
pasiunea poetului pentru dimensiunea verticală, fie a in
erentului ce se vrea întrupat, fie a spiritualității ce s-a 
cristalizat în „sîngele strămoșilor". De aici adoptarea eto
sului creștin în spirit centrat la filozofia păgînă, aproape 
preistorică, precum și situarea satului românesc într-o zo
nă spirituală care exclude ab-initio ideea patriarhalismului 
gîndirist. Satul blagian este doar „idee, simbol, vîrstă in
terioară și nu tip de spiritualitate".

Accentul polemic, binevenit, fie și numai prin argumen
tele sumare, țintește încercarea comodă a unor comenta
tori ca Ovid S. Crohmălniceanu care au încercat să înfeu
deze o bună parte a poeziei blagiene ofensivei gîndiriste, 
anchilozei patriarhale, negii jind tocmai sensul metaforic 
al viziunii satului ca centru gravitațional al culturii na
ționale.

Și mai apropiată de adevăr mi se pare încercarea de a 
vedea la Blaga oscilația sulletului liric între paradisul sa
tului mitic, reprezentare a „stării de grație", a „somnului", 
a neschimbării și demonia prefacerilor; între idealul de 
increat și „faptă".

Observînd cu finețe evolufia liricii comentate, D. Micii 
distinge o particulară conversiune a demonismului blagian, 
cît și a expresiei învîltorate de neliniștea metaiizică într- 
un neoclasicism sui-generis al anilor din urmă ai poetului. 
Această etapă a purității cristaline, a cîntecului, ca în ul
timii ani ai lirismului eminescian, coincide cu o devenire 
„mai organică și mai umană", cum însuși poetul ne spune, 
a inspirației sale.

Ion Apefroale



încercă să se avînte șpre 
coroana unui pom în vîr- 
ful căruia se pîrguia în 
purpura înserării un fruct. 
De pe niște schele se pră
văliră trei bărbați, tăindu-i 
cu securile, din cădere, a- 
ripile. Zîna fără de aripi 
arăta ca o femeie obișnui
tă. Avea fata ovală cu ma
xilarul inferior evidențiat, 
cu buza de sus cărnoasă, 
iar cea de jos încovoiată 
pujin și bîntuită de surî- 
suri senzuale. Ochii negri 

IABOLII! povestire fantastică de

STELIAN BABOI

îi scînteiau de pofte de
pravate spre fructul acela 
de aur.

Bărbații o împunseră cu 
furcile, de țîșnea sîngele 
ca dintr-un butoi, împroș- 
cîndu-le fețele. Stropii de 
sînge se evaporau în vîn- 
tul rece și bărbații sim
țeau cum le apar pistrui 
în barbă.

Moarta se contopi cu ză
pezile, petele roșii Se în
tinseră pe scoarța albă pî- 
nă ce nu mai rămase ni
mic. Totul dispăru de par
că nici n-ar fi fost și mi-ar 
fi plăcut să pictez dispari
ția aceasta fără de zgo
mot, fără să lase urme sau 
izuri rău mirositoare In 
aer.

Pictorul turnă dintr-o 
sticlă ceva și bău. Mi se 
păru că trage cam mult la 
măsea, de aceea l-am ru
gat ;

— Ai grijă să nu te îm- 
beti prea devreme ! Sjnt 
curios să aflu totul.

— V-aș servi și pe dum
neavoastră, dar e prea a- 
mar ceaiul dietetic, dom
nule bucătar I

Afară ploua ca-n noap
tea aceea, cînd venise la 
mine. Ploaia izbea cu ra
fale de grindină în geam. 
Eram sigur că de se înte- 

tește se sparg ferestrele și 
atunci n-am să-l mai pot 
auzi vorbind. Am spus:

— Hal, rezumă-te la e- 
sential, poate nu-i totul 
pierdut! El părea că as
cultă glasul ploii, se apro
pie de mine și începu :

— Noaptea am dormit 
jos, pe rogojini, într-o ca
să părăsită. N-aveam somn, 
mă zbateam să tălmăcesc 
cele văzute. Și, cum îmi 
ardeau creierii de între
bări, am adormit. In zori 

veni la mine primul băr
bat, cel care avusese tă
ria să împlînte de trei ori 
furca în zeiță. L-am așe
zat pe un taburet și, ți- 
nînd ,,Cartea de bucate", 
am început să-l pictez. Pe 
la prînz am terminat ta
bloul — era atît de real 
și de viu încît am avut 
senzația că mutasem, fără 
să-mi dau seama, bărbatul 
de pe scaun pe carton. 
Cînd m-am uitat mai atent 
în cameră, bărbatul dispă
ruse în adevăr. Indignat, 
am lovit tabloul și chipul 
acelui om prinse glas: 
„Părăsește ținutul, domnu
le ! De ani, din moși-stră- 
moși, ne îndeletnicim cu 
lucruri stranii, ireale pen
tru neghiobi; n-ai ce căuta 
printre noi I Aici se află 
„Mărul Domnesc", înalt de 
zece stînjeni, care înflo
rește la trei ani o dată o 
singură floare cu petale 
negre, rodind în mijlocul 
iernii. De ani înălțăm sche
le de lemn și uneori, exa
sperați că se prăbușesc 
peste noapte, forjăm altele 
de fier. Șl cele de fier re
zistă sub povara lunii în
să cînd se urcă om pe 
ele sînt friguroase, îți în
gheață inima și nu mai a- 
jungi în vîrful pomului.

De ani n-avem somn,; că- 
răm într-una pietre de nea 
pe ultimul pisc al munte
lui „Azur". Degeaba îl a- 
coperim: cum dă răsăritul, 
totul se topește și seară de 
seară apare zîna aceea par
șivă, flămîndă și rea, care 
reînvie dintr-un cîine prins 
Jn mrejele zborului de 
bufnită. Reînvie tocmai a- 
tunci cînd ne odihnim mă
dularele și ne fură mărul 
de aur“.

Am lăsat totul baltă și 
am alergat pe tăpșan. A- 
colo, în adevăr, era un 
pom înalt, voinic, cu tul
pina groasă de trei stîn
jeni și ceva. Avea coaja 
cenușie, de piatră, în care 
un bătrînel bărbos sculpta 
de zor. Povestea vieții lor, 
a moșilor și strămoșilor se 
suprapunea; erau urme de 
daltă în care crescuse 
mușchi șl urme proaspete, 
abia săpate printre cele
lalte. Unul dintre bărbați 
se aburca pe o ramură fra
gilă, care tremura într-una 
și mulțimea aștepta încre
menită momentul cînd va 
rupe dintre frunze mărul. 
Insă cînd cel de sus dădu 
să se mai cațăre cu o cen
timă pînă să ajungă acolo 
unde trebuia să ajungă, 
ramura se scutură așa de 
rău că el își pierdu echi
librul și căzu fără răsufla
re la picioarele mele. Mîna 
i se întinse instinctiv mo
totolind zăpada, apoi ră
mase moartă, fără vlagă, 
în poziția aceea. Bătrînelul 
prinse a bocăni repede în 
piatra tulpinei destinul ce
lui învins; nu se arăta de 
sub dalta lui disperarea, 
nici absurditatea morții, ci 
o mînă voinică întinsă 
spre un soare incandescent.

Poate că soarele acela 
glăsuia despre neputință, 
dar ei erau prea căliți de 
purgatoriu pentru a se mai 
teme de infern. Cineva se 
desprinse din mulțime și 
bătu mătănii, da, mătănii 
la picioarele bătrînului. 
Bătrînul îi întinse dalta și 
el o atinse, evlavios, cu 
buzele. Iși hotăra conștient 
destinul, poate a doua zi 
era rîndul lui să moară.

Paza la măr se întări. 
Focurile ardeau mocnit pe 
omături. M-am lăsat dus 
de alaiul bărbaților la 
poalele munților, Aici îi 
așteptau butoaie de scrum
bie afumată^ un car cu 
pîine, în proțapul căruia 
atîrnau cununi de usturoi 
și alături, lîngă roți, cinci 
butelcuțe cu vin roșu. Se 
ospătară pe cinste, fără 

să scoată un cuvînt. Mal 
tîrziu mi-am dat seama că 
ei se înțelegeau din pri
viri, că vorbeau cu ochii, 
iar eu eram singura ființă 
care auzise glasul unuia 
dintre el, dar poate că șl 
atunci mă înșelase auzul.

— Era un ospiciu de ne
buni, cum de nu te-au 
spînzurat, băiete? I l-am în
trebat. îmi făcu semn să 
nu-1 întrerup. Turnă din 
nou în pahar și bău cu 
poftă, ștergîndu-și buzele 
cu mîneca de la cămașă. 
Era primitiv gestul lui, 
cam lipsit de maniere. A- 
fară ploaia se întețise. 
Distingeam cum plutesc 
prin vîrtejuri foile de tab
lă desprinse de pe acope
riș. Eram sigur că de mai 
întîrzii are să înceapă să 
picure în odaie. întotdea
una mi-a fost greață de 
picăturile ploii prelinse pe 
tavan, căzînd la intervale 
egale pe parchet: ai sen
zația că-ți găuresc perso
nalitatea. Pictorul observă 
intenția mea de a pleca și 
mă împinse, cu forța, pe 
fotoliu.

— Cincizeci de bărbați 
voinici, floarea pămîntului 
nu alta, adunau în gră
mezi omătul și-l băgau în 
teascuri, presîndu-1 pînă la 
ger. Apoi scoteau bolovanii 
și-i rostogoleau în desage 
din pînză de sîrmă. Așa, 

deșelați, aburcau muntele. 
Era un exod straniu, ane
voios și nu înțelegeam de 
ce vor să îmbrace cu ză
pezi vîrful muntelui. Lupta 
asta inegală cu o forță in
vizibilă, care mîine se va 
manifesta necruțător, to
pind orice, arătîndu-le 
brutal și fără milă zădăr
nicia efortului lor, m-a cu
prins și pe mine. Abia 
cînd bocancii mei stîlciți, 
mustind de sînge, atinseră 
stînca, am înțeles că au un 
ideal. Idealul lor era în
depărtat, poate se contura 
ca o împlinire în nepoții 
ce visau în așternuturlle 
Iabolii. Rupți, însingu

rați, extenuați și plini de 
nădușeli se cățărau pe 
stînci, înfruntînd întuneci
mea. Prin brădet se auzea 
hăuitul schelălăit al lupi
lor, alunecarea în gol a 
tălpilor, răsuflarea lor ic
nită și zurgălăii de aramă 
de la furcile paznicilor.

Cîntau zurgălăii prohodul 
somnului spînzurat de lu
nă în ramurile mărului și 
ei pavau, da, pavau, pis
cul acela veșnic verde cu 
bolovani de zăpadă. Un 
roșu obosit, gata oricînd 
să izbucnească în furtuni 
de albastru, mi-ar fl fost 
suficient să-l întind pe o 
pînză pentru a spune totul.

Fără să-mi iau rămas 
bun de la ei mi-am luat 
catrafusele și am întins-o 
din acel ținut blestemat de 
destin șl binecuvîntat de 
omenire. Acolo viața îm
brăcase formă de mit. Ma
rea artă de pe scoarța mă
rului se zămislea din 
moartea celui învins spre a 
determina pe altul și iar pe 
altul să asalteze Mărul șl 
Muntele.

III

S-a îndreptat spre raft 
cu pas stingher și a scos 
dintre cărți „Cartea de buc 
cate". Mi-a fixat-o sub braț 
poftindurmăi săi ieșim în, ploa
ie. Cum am ajuns în stra
dă am căutat să stabilesc 
punctele cardinale, direc

ția pe care trebuie să o 
străbat pentru a ajunge la 
vila mea.

Becurile ardeau umed, 
ceața își fixa conurile ce
nușii în lumină, mașinile 
apăreau șl dispăreau la 
intersecții. O masă informă 
de pietoni, cu umbrelele 
desfășurate, călătorea în 
tr-o mie și una de sensuri. 
Mi s-a părut că duc sub 
braț o lespede de lemn 
îmbibată cu mucegai și, 
ca să înlătur această sen
zație de timp învechit, am 
luat-o în mînă.

El mergea falnic, cu ochi 
ațintiți în furtuna trăsne
telor și paloarea feței lui 
avea ceva de piatră 
sculptată, atinsă de foc. 
M-a înghiontit, arătîndu-mi 
omnibuzul circului pe a 
cărui imperială își scutura 
coama murgă un mînz de 
pluș, dezlănțuind clinchete 
de clopoței primăvăratici. 
Am comis imprudența de-a 
întoarce capul îndărăt; as
ta n-am să mi-o iert nici
odată. Am văzut pe mijlo
cul străzii cum aleargă o 
cohortă de șoareci pirpirii, 
strecurîndu-se printre pi
cioarele pietonilor și a- 
propiindu-se năvalnic de 
mine. Am întețit pasul în 
speranța că n-am să fiu a- 
juns niciodată, însă el m-a 
prins de guler țipîndu-mi 
în ureche: „N-ai încotro, 
privește-ți destinul!" Șoa
recii făceau tumbe cara
ghioase în aer mușcînddin 
opera mea, apoi chițcăiau 
de parcă ar fi înghițit o- 
travă. Se zbăteau în ago
nia morții pe asfaltul lu
cios, lumea îi strivea sub 
picioare și nimeții nu ob
serva nimic din ce se pe
trece.

De scîrbă n-am mai pu
tut suporta acest specta
col grotesc și, cu toată 
bătrînetea mea, mi-am luat 
tălpășița de-mi scăpărau 
pietrele sub picioare. Am 
ajuns acasă doar cu o fă- 
rîmă infimă de hîrtie. De
getele îmi sîngerau simțind 
pînă la os mușcăturile di- 
hăniilor, care în zborul lor 
luaseră mîna mea drept o 
carte viitoare.

® documente ®

„Viata românească", pres
tigioasa revistă ieșeană, a 
manifestat un viu interes, de-a 
lungul întregii sale existenje, 
nu numai pentru literatură și 
ceea ce se leagă în mod direct 
de ea, ci pentru întreaga miș
care de idei a epocii. Sînt bine 
cunoscute faimoasele cronici 
(școlare, artistice, economice, 
cronica ideilor, iară a ne, 
mai reieri și la cronica lite
rară, {inută de multă vreme 
de G. Ibrăileanu), pe care le 
publica cu regularitate revis
ta ca și rubrica, cu profil di
vers, Scrisori din tară și dân 
străinătate. La rubricile amin
tite, neliterare, s-au întîlnit 
numele cele mai de seamă 
din cultura românească a epo

cii, consacrînd prestigiul re
vistei în toate sferele activită
ții spirituale: C. Stere, Mihai 
Ralea, D. D. Roșea, G. Zâne, 
Șt. Bărsănescu, P. Andrei, Pe
tru Comarnescu, M. Sevastos, 
D I. Suchianu, Constantin 
Balmuș, Tudor Vianu, T. A. 
Bădărău, Ioan D. Gherea, T. 
Arghezi, Liviu Rebreanu ș.a. 
Alături de aceștia, la Cronica 
economică, ar fi trebuit să fi
gureze, dacă lucrurile s-ar fi 
desfășurat după voința lui G. 
Ibrăileanu, și numele Iui Lu- 
crețiu Pătrășcanu, tînăr care 
îndreptățea, încă la vîrsta pe 
care o avea cînd scria rîndu- 
rile pe care ie publicăm acum, 
cele mai frumoase speranje de 
realizare pe tărîim științific.

Fiul lui D. D. Pătrășcanu, scrii
tor atît de apreciat de „Via
ța românească" pentru vede
rile sale toarte largi, legat 
intim de G. Ibrăileanu (v. în
tinsa corespondentă a lut 
D. D. Pătrășcanu și a sofiei 
sale către G. Ibrăileanu păs
trată în „Arhiva Ibrăileanu" 
de la Biblioteca centrală uni
versitară „Mihai Eminescu" 
din Iași, dosarul în care se 
află și scrisoarea de care ne o- 
cupăm) nu era un necunos
cut pentru acela care a răs
puns, cu cea mai înaltă pro
bitate, de destinele revistei. 
Cum se face atunci că artico
lul Băncile și beneficiile lor 
n-a putut să apară în paginile! 
„Vieții românești" deși avea 
avizul „bun de tipar" ?

G. Ibrăileanu, după cum ne 
asigură atîtea mărturii (v. în 
acest sens întreaga corespon
dentă care îi este adresată) 
citea absolut toate articolele, 
pînă la cele mai mici notite, 
destinate să apară în coloane
le revistei. Acest „bun de ti
par" despre care este vorba 
în această scrisoare însemna 
indubitabil avizul favorabil al 
criticului. Lucrefiu Pătrășcanu 
îi cere lui G. Ibrăileanu să-i 
comunice „cauzele" și „împre
jurările" care au dus la „în
depărtarea " articolului din 
revistă. Nu-i greu de presu
pus care vor fi fost aceste 
„cauze" și „împrejurări" care 
au reușit să se impună, peste 
avizul lui Ibrăileanu. Un ar
ticol în care Lucrefiu Pătrăș
canu vorbea, în 1927, despre 
„beneficiile băncilor" nu pu
tea ii străin de ideile și con
cluziile pe care le întîlnim, 
în cartea sa de mai tîrziu. 
Problemele de bază ale Ro
mâniei, cap. Cîștigurile capi
taliste din România și urm., p. 
52—64, ed. a ll-a, 1946, care 
îl conduceau la concluzia spu
să răspicat Ia pag. 289 : „Na
ționalizarea B.N.R. și a între

gului aparat bancar". „Viata 
românească", după cum se 
știe, se lupta cu multe greu
tăți financiare și era nevoită 
să facă reclamă, printre al
tele, și unor bănci influente 
ale căror materiale de publi
citate apar adeseori în pri
mele și ultimele pagini ale 
revistei. Aici, în aceste pre
siuni financiare, trebuie cău
tate „cauzele" și „împreju
rările" care au adus elimi
narea articolului Băncile și 
beneficiile lor și retragerea 
celui de al doilea, ca o con
secință a nepublicării celui 
dinții. Firește, numai desco
perirea celuilalt capăt al co
respondentei ar putea aduce 
lămuriri depline, confirmînd 
sau poate infirmînd ipoteza 
noastră. Scrisoarea al cărui 
conținut îl reproducem în 
continuare rămîne, oricum, la 
fel de valoroasă, atrăgînd a- 
tenfia asupra preocupărilor 
științifice și politice ale lui 
Lucre(iu Pătrășcanu în peri
oada respectivă.

Al. A.
București, 3 octombrie 1927'

Mult stimate Domnule 
Ibrăileanu,

Acum două săptămîni, pe 
cînd încă eram la Leipzig, am 
primit o carte poștală din 
partea D-lui Bărgăuanu, prin 
care mă anunță că articolul 
meu „Băncile și beneficiile 
lor", deși cu „bun de tipar" 
a fost scos din revistă. Do
mnul Bărgăuanu nu-mi indi
că cauza acestei neașteptate 
schimbări de atitudine din 
partea redacției față de arti
colul meu deja aprobat V-aș 
rămîne obligat, mult stimate 
Domnule Ibrăileanu, dacă ați 
fi atît de bun să-mi indicați 
datorită căror cauze șl îm
prejurări, articolul meu a fost 

îndepărtat. Articolul — du
pă cum am anunțat și pe D-l 
Ralea — trebuie să fie tra
dus și în nemțește. Am aș
teptat să apară în românește 
întîi și apoi în reviste ger
mane. Intîrzierea intervenită 
m-a împiedicat să fac măcar 
un pas în această direcție. 
Ar fi de dorit — și din acest 
punct de vedere — să am 
un cit mai neîntîrzlat răspuns 
din partea redacției „V. R.“.

In așteptarea acestui răs
puns, primiți, vă rog, Domnu

le Ibrăileanu, respectuoasele 
mele salutări.

L. Pătrășcanu

P. S. Vă rog în acelaș 
timp să dispuneți Dv. ca să se 
oprească articolul meu trimis 
din Leipzig — „Anglia și Statele 
unite" la 15 septembrie, adică 
Ia o dată cînd nu știam soar
ta primului meu articol, Pînă 
cînd nu se tranșează chestia 
celui dintîi, doresc să nu se 
dea la tipar acesta de al doi
lea.



P
rin intelectualizarea e- 
moției Nicolae Țațomir 
e un modern, spirit a- 
nalitic înclinat spre me
lancolie. Marile între
bări despre viață și moarte, 

care făceau deliciul neoro
manticilor, sînt transpuse pe 
un portativ actual, cu o 
marcată conștiință a lune
cării timpului. Ca formație 
poetică, autorul meditativu
lui Carmen terrestre râmîne 
totuși sub scutul clasic, po
ezia fiind pentru el virtuozi
tate a expresiei, șlefuire mi
găloasă în marmură. Elogiul 
valorilor clasice începe cu 

fragmentarium

CARMEN
TERRESTRE
titlul Carmen terrestre ; pri
ma poezie. Sub lunae 
lucae, sonet în latinește, 
confirmă cultul pentru crea
ția clasică. După o uvertură 
ca aceasta, perspectivele 
pot fi bănuite. Mai era oa
re nevoie ca poetul să a- 
pară în togă antică pentru 
a face dovada disciplinei 
la școala lui Horațiu, a lui 
Eminescu și a marilor ilu
minați aii versului ? Pelerin 
prin pădurile țării, călător 
prin cetăți flamande, vizi- 
tînd Luvrul sau evocînd 
Viena romantică, impresiile 
sale se cristalizează pe un 
ecran luminos. Aromele, 
melodiile, bătăile ornicelor, 
dragostea eternă, materia 
tuturor regnurilor, toate a- 
parțin unui peisaj te
restru echilibrat și’ ospita
lier. In „limpedea undă a 
versului proaspăt și clar", 
din confesiunea Vers clasic,

poetul își fixează crezul es
tetic : poezia să intre în
linimi „ca la ea acasă". 
Depășind „stîlpii de înaltă 
tensiune" și „ fumul între
gii industrii terestre" — 
deasupra să se vadă oa
menii, „siluete familiare".

Pămîntești și agreate de 
poet sînt chemările naturii, 
ale dragostei și artei. Ca 
toți citadinii, Nicolae Ța
țomir are euforia contem
plării codrului și iacului, 
dar senzațiile sînt ale unui 
intelectual. Sistemul de i- 
magini trădează preferin
țe cărturărești ; natura nu 

e pretext de descripție, ci 
de reflecție. Alternanța de 
planuri duce la efecte spe
ciale. Deoparte tendințe vi
taliste, comunicînd bucuria 
în fața orizontului deschis, 
de alta cenzura intelectua
lă. întregul Carmen terres
tre sugerează ondulația per
manentă a, talazurilor mari
ne. Un „dor de flăcări crunt 
mistuitoare" se confruntă 
necontenit cu „resemnarea". 
Ca expresie a solicitărilor 
contradictorii, elanul liric se 
abstractizează, încît natura, 
pămîntul, lumea apar trans
parente. Culoarea și sune
tele fuzionează cu aromele 
aeriene impalpabile. Croma
tica lui noiembrie pare o 
invazie de aur: „Aur pe 
cupole, / Niagare de frun
ze aurite, / Soare aurifer. / 
Puncte cardinale de aur". 
Timpul e cînd culoare, cînd 
sunet, poetul vorbind de 

„rubinul zilei" și „opalul 
serii" (Xilogravură) sau de 
„orchestra zilei" și „harfa 
nopții" (Pasărea împăiată). 
Amintirea unui lac roman
tic se rezumă în „blînde a- 
rome", „liniște," „basm". 
Pentru o pasăre a înălțimi
lor, sublimul trebuie să fie 
un buchet de „arome îm
bătătoare".

Materia și timpul, în for
mele lor concrete sau dia
fane, se reflectă spectacu
los în conștiința întrebătoa
re. Pe urmele simboliștilor, 
amatori de nestemate și 
sclipiri, ochiul e solicitat de 
cristaluri, topaze, ivoriu, 
marmure, argint, aur, o- 
glinzi, care devin simboluri 
și metafore. „Oglinzile din 
mine ardeau diamantin. / 
Un lujer de văpaie închis' 
între cristale, / îmi strecu- 
ram rubinul sub caldele o- 
pale / Și dormitam de scli- 
pet în propriul meu destin" 
(Aceste ape fixe...). Altă
dată, „marmura" din suflet 
are „sclipet boreal" (Pa
ternă). Timpul „filtrează lu
mini" misterioase. Clepsidre 
„de cristal" măsoară „ver
dele de ieri", „visele astra
le" „dorul de chiot și mi
reasmă ...“ (Clepsidre). I- 
deea eminesciană a codru
lui pururea tînăr găsește în 
Silvestră o reîntrupare exce
lentă. Pentru orchestrarea 
măiestrită, poezia se cuvine 
citată în întregime :

„Codru-i numai lună.
Murmură-n

Boarea unei doine albe 
de răcoare.

Undele visează, licărind 
pe prund,

Aburul din botul ciutelor 
hoinare.

Codru-i numai taină. Cresc 
la poala lui

Liniști de legendă — 
mladă lîngă mladă.

Sus la stîna mică, baciul 
nimănui

Tînăr ca stejarul lunecă-n 
baladă.

Codru-i numai vreme.
Faunii păgîni

Dorm acum în pietre 
somnul lor istoric.

Doar o povestită zînă din 
bătrîni 

își mai poartă încă
pasul euforic ..."

E limpede că „primitivis
mul" lui Nicolae Țatomir 
nu se confundă cu formele

elementare. Folclorul îi o- 
feră sugestii pentru preluc
rări rafinate : „Cosînzea-
na" devine „naiadă", avînd 
un „farmec statuar" ; o de
clarație de dragoste în stil 
popular începe cu miraje 
cărturărești : „Pîn-a nu-nvă- 
ța să caut / Te credeam as- 
cunsă-n flaut, / Ori înaltă 
și subțire / După struna u- 
nei lire" (Tremurînd de fru
musețe ...)

Tentațiile contrarii, speci
fice psihologiei acestui mo
dern în armură clasică, re
prezintă, în fond, nota lui 
personală. Răceli de gheață 
și izbucniri de lavă, triste
țe și bucurie, simplitate și 
decorativ bogat merg îm
preună, într-o sinteză semni
ficativă. O foarte frumoasă 
inscripție, Aur de noiem
brie e comparabilă, ca 
transparență, cu confesiunile 
lui G. Bacovia. Din plăce
rea pentru podoabe, alte 
poezii sînt însă încărcate 
cu epitete ; prea multe de
terminative, poate. Ca în a- 
ceastă strofă din Străzile 
din Bruges : „Dorm gotice
le umbre pe recele bazalt / 
Lucios ca solzii, vînăt ca 
plumburile grele, / -, Cînd 
peste burgul sumbru se to
lănește nalt / Zigzagul de- 
mpietrite triunghiuri isosce- 
le". în patru versuri, — 
nouă adjective. De evitat ar 
fi și înclinația spre abs
tract, ca în acest final din 
Broasca țestoasă : „Coșma- 
ru-naințează cu pas terifi
ant / în balansări oblonge 
ca-n evul mezozoic ..."

De la tinereștile Lebede 
negre de acum trei dece
nii pînă la Carmen terres
tre, drumul Iui Nicolae Ța
țomir lasă să se vadă o 
continuă efervescență. Car
men terrestre e, fără îndoia
lă, cartea sa de maturitate, 
situîndu-l printre personali
tățile autentice ale poeziei 
contemporane. Deschis for
mulelor și modalităților di
verse, Nicolae Țațomir reia 
în Caravana tehnica lui 
Victor Hugo din Les 
Dijinns sau concurează cu 
G. Topîrceanu în utilizarea 
dificilei rime cu accent pe 
silaba antepenultimă. Da
că poezia este atitudine în 
fața vieții și transfigurare, 
un univers personal adău
gat celui existent, peste 
Carmen terrestre trece ari
pa creației adevărate.

Const* Ciopraga

E
xpresie a emoției, a semnificațiilor, limbajului, poezia recre- 
ază un univers și impune o realitate, dezvăluie straturi noi 
□le sensibilității. Ea nu închide posibilitatea de a te apropia 
de absolut, ci e un drum spre ei, un extaz și o reflecție mu
zicală cu suprafețe nelimitate. Există o cultură a poeziei 

bazată pe „sincronizare", după cum există un „clasicism" al 
ei. Structurile, valorificind o tradiție, primesc un sens mai a- 
dînc al autenticității. Originalitatea poeziei e determinată de 
viziunea poetului, de putința de a însuma realul și de a-l intro
duce intr-o formulă estetică. Negăsind o formulă, o expresie, o 
structură, unii poeți se risipesc în abstracțiuni, în false trăiri, de 
neacceptat. Nu există revistă literară sau de cultură care să nu 
publice poezii de valoare și in care să nu se intuiască exact o 
gîndire poetică, un stil. Dar privind cu un ochi mai critic con
cluzia estetică e defavorabilă și nici o concesie nu poate ii 
admisă. Fenomenul este acesta : toate revistele au „poezie pu
blicabilă", dar aproape nici una de încadrat în grupe valorice. 
Cînd există totuși, ea aparține unor poeți de o rară cultură. Viața 
percepțiilor directe, a emoțiilor, ideilor întregește printr-un prin
cipiu superior viața poeziei. Unde nu există cultură poetică, 
intelectualitate, lirismul e inexistent, dispare la primul val mai 

puternic. Din Caietul de poezie al „Vieții românești" nr. 3, 
1968), cu texte bine alese, se rețin versurile lui Șt. Aug. Doinaș 

și Cezar Baltag. Ei substanțializează mitul (icar amețit de zbor 
și respectiv Furnicile), realul, fața nouă a creatului poetic se 
identifică cu viziunea folclorică devenită, prin restructurare, mo
dernă. Excepțional la Doinaș este sensul poemului care poate 
fi definit ca „sferă sacră a ideii”. — Pe Cezar Baltag, după cite 
înțeleg, nu mitul il obsedează, devine motiv liric, ci necesitatea 
de a esențializa faptul, datul ca obiect și de a incifra sensuri. 
E o „răsfringere" și o „cîntare" unde mitul, semnificația con
duc ideea de ființă constructivă.

întinsul poem Dracula de O. Hotinceanu („Amfiteatru" a- 
prilie) e un pretext de a liriciza pe motive istorice și de a as
cunde poezia autentică sub un limbaj arhaic, de epocă. Prin 
condensare și reducerea speculațiilor, el ar fi putut semnifica, 
deveni esteticește notabil, valoros.

Dacă nu putem identifica un sens, poezia devine simplă 
versificație. In „Tomis" și „Astra" (nr. 4, 1968) toată poezia e 
un exces de versificație, platitudine și, judecind foarte obiectiv, 
ea nu se încadrează esteticului. Ea există totuși ca... „poezie 
publicabilă” și ca exerciții imposibile de receptat, de asimilat. 
Pentru Petre Vălureanu („Tomis”, 4 p. 9), fals poet, publicat, însă, 
cu un ciclu întreg, poezia e un joc, o aventură a banalității și a 
limbajului ca fapt exterior. Cîteva „perle” adevărate : „Cînd ziua- 
ncărunțește intre ploi / ca o năframă dată la spălat". (Un tremu
rat ostrov) sau această curată, neasemuită „creație” : „Se scoală 
un întreg popor de ginduri / să spurce trupul alb al unui țel / dar 
sprijinit pe arcuri de oțel / rezistă încercărilor nedemne ; /ca un 
drumeag de noapte năpădit / atîrn deasupră-mi calendarul lunii/ 
și scuturat de îndoieli ca prunii / mă aburesc de certitudini ferme ;/ 
și respirind un cer de-nălțimi / în care vulturi săgetează glia / ca 
meșterul manole îmi împletesc in zid / pădurile din cîntec și 

mairiai". (Imi împletesc în zid). In acest sens se „disting" și Icar, 
Dorință de toamnă, Oceanul, Elegie. Pe același ton scrie și Ermil 
Rădulescu („Astra”, 4, p. 13) : „Mi s-a izbit de suflet primăvara / 
Și am izbucnit in iarbă, /In muguri și in păsări. / Ochii au cear
căne de amețeli / Se odihnesc in lacuri / Se odihnesc in cerc”. 
(Primăvara). Publicind asemenea „versuri”, unele reviste promo
vează mediocritatea, lipsa de gust, de cultură și percepție este
tică. Poezia nu este versificație corectă, ci viață a inteligenței, a 
emoției intelectuale.

Zaharia Sângeorzan

Atît volumul lui Ion Omescu, Filtru, cit și acela al 
lui Ovidiu Genaru, Nuduri, deși în aparentă par a sta la 
o anumită distantă unul de celălalt, se unesc sub același 
cer, al lucidității. După cum observam Intr-o cronică an
terioară, sîntem, de fapt, în fața unei trăsături mai gene
rale a liricii moderne care, adeseori, opunîndu-se emoției 
directe, își extrage inspirația din cărți sau filtrează o expe
riență personală prin sita lecturilor. In ambele cazuri poe
zia poate rata ca experiență individuală, care comunică 
ceva despre tainele subiectivității, cînd nu depășește sta
diul versificării unei aventuri spirituale străine.

Ion Omescu, cunoscut cititorilor ca poet mai ales prin 
versurile publicate în „Cronica", cu toate că-și face abia 
acum debutul editorial, este departe de a fi un începător. 
Pentru un autor dramatic, adevăratul debut este acela de 
pe scenă și, din acest punct de vedere, poetul Omescu a 
fost depășit de dramaturgul Omescu, Ia data reprezentării 
piesei Veac de iarnă. Spunem toate acestea pentru a 
sublinia nu numai vechimea ci și aria unor preocupări lite
rare mai variate. Inaintînd pe această direcție pot fi obser
vate mai bine, din contactul cu teatrul, unele penetrații 
livrești din versurile sale.

Volumul „Filtru", și găsim ilustrația Iui Jules Perahim 
inspirată, o clepsidră decupată în alb și negru, este obse
sia labilității timpului într-un suflet deprins să observe 
această curgere mai întîi în cărfi, invocînd mituri și per
sonaje celebre (unele din teatru), surprins, la un examen 
tîrziu, că se află, de fapt, cu propria-i persoană în mijlo
cul acestei drame a statorniciei în prefacere: „Privesc la 
valuri. Unde sînt ? Au fost. / Mă-ntorc spre frunze. Frunza 
nu mai este. / Cuvintele se scutură-n poveste, / și toate-și 
fac din trecere un rost. / Chiar cerurile-s pline de mor
minte, / chiar marmura se umple de păcat. / Dă-mi mina. 
Mina ta care-a-nghețat, / de-atîta vreme /, într-un gest
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fierbinte" (Statornicie). „Năluca rotitoare" a timpului îl 
confruntă dureros în Declin cu o experiență care nu mai 
e a cărților: „Oglindă, tu, fîntînă de-ntristări; / se risipi 
și blonda mea șuviță. / Iar buzele-s amare de-ntrebări; / 
ce unghie, ce ghiare, ce peniță / îmi adînciră pe obraz 
cărări? / „Trecu trăsura timpului, domnită". Aripa timpu
lui atinge un decor vetust, de recuzită teatrală nemai- 
folosită, altădată în plină lumină și strălucire a scenei, în 
poezia lui Ion Omescu, delicată, palidă și tristă ca o fată 
bătrînă într-un parc provincial: „Cu spaimă pune buzele 
pe sin / și-n păr nemișcătoare or să cadă. / Ce molie, ce 
fluture bătrîn / prin parcuri bîntuite de zăpadă" (Versuri 
de dragoste veche). Aceeași poezie a desuetudinii, întristă
toare ca un vechi scrin devastat, ne întîmpină în Sonet în 
stil vechi, Ulcior bătrîn, Versuri pentru iubita bătrînă, Ba
lada palidelor fețe, Grădinile odată, Moartea calei. Stri
gătul de dragoste se va amesteca cu acela al morfii, într-o 
victorie indecisă, în această lirică fără profunzimi ameți
toare, blntuită de „melancolii vesperale".

Din viitoarea timpului, poetul preferă să se retragă 
pentru a medita la o masă unde invită personaje celebre, 
din miturile antichității (Ulise, Penelopa, Telemah, Oedip,
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Prometeu, Icar), sau mai apropiate de noi, dar nu mai 
puțin celebre (Romeo, Hamlet, Don Quijote, Don Juan). 
Trebuie să-i recunoaștem lui Ion Omescu capacitatea de 
a comunica un fior de emoție intelectuală în dialogul cu 
aceste personaje și de a le învălui într-o mare înțelegere 
care propune, adeseori, interpretări noi. Don Juan văzut de 
Camus în Mitul lui Sisif ca un înțelept încrezător într-o 
etică a cantității spre deosebire de sfînt care-și întemeiază 
credința pe calitate, este în poezia lui Ion Omescu un ca
valer întristat de insatisfacția succesului, a cunoașterii, 
sete niciodată potolită, indiferent de domeniul în care se 
consumă. De aceea, împresurat de timp, poetul se declară 
bolnav de toate „cîte nu se-ntîmplă" (îmi spui mereu...). 
Tristețea poetului, de esență intelectualistă, este generată 
de posibilitate, nu de realitate, care-i servește doar ca 
material metaforic, ca ilustrație pentru meditație.

*
Ovidiu Genaru, cu mari ambiții de a construi pe dimen

siuni vaste, unitar, în eleganta plachetă Nuduri scrie de 
fapt o suită de mici poeme închinate dragostei în care 
punctele de plecare sînt tot livrești. Cînd spunem aceasta 
nu avem în vedere atît eventualele modele, mărturisite 
parțial în largile citate de pe o pagină de la începutul vo
lumului, cît tendința de a angaja o dezbatere în jurul iu

birii. Nu este vorba aici de dragostea pentru o femeie, de 
o anume experiență erotică. Poetul pare preocupat, mai de
grabă, de mitul genezei și implicațiile lirice depășesc limi
tele unei experiențe individuale și umane chiar. Acest as
pect de dezbatere poetică asupra dorinței de perpetuare, la 
linia care desparte castitatea de necastitate, invită privirea 
în tainele biologiei, conducînd la impresia de livresc, sus
ținută și de un limbaj tehnic, căutat adeseori cu oarecare 
ostentație: „Nedeflorată e lumea în calea poetului / ori 
prea bătrînă, și ziua de ieri / e o lumină cu gîtul răsucit. / 
Am auzit trîmbifa echinocțiului de martie / dînd semn /și 
albina trezită din hibernare / fecundează corola și cercelul 
puberei. / O, ce confuzii în ordinea acelorași sexe 1 / / Și 
nu sînt erezii aceste priveliști, / ci numai trebuie să cău- 
tafi / plăgile îmbătrînirii, / să vedeți în marile radiografii 
de arbori / vasele voastre / / Ce mosc din coapsele mării 
tulbură animalele / și trimite fecioara coaptă / în munții 
păstorului ?" Există o anume poezie frustă, o undă densă 
de franchețe (și în expresie, cînd nu este excesivă) în a- 
ceste mărturisiri asupra tainelor fecundității și corpurilor 
feciorelnice în preajma săvîrșirii destinului biologic, în sal
tul de la lucru la ființă. Germinația devine obsesivă în poe
mele lui Genaru care ține să ne vorbească de vietățile care 
„află că sînt bărbătuș ori femeie", de „glasurile de fecioară 
în vîrful păpădiei", de „proliferarea celulelor tinere", de 
„cîntecul calcarului în bazinul îngust", ca într-o adevărată 
osmoză a regnurilor, de „crinii fecundați în prăpăstii", de 
castitatea grea ca un păcat („blestemată fie zodia fecioarei 
de profesie"), de „somnul embrionar", de „împerecherea cu
cului", de „veghea la căpătîiul gravidei" etc. Unica expe
riență prin care luăm cunoștință de noi este dorința de per
petuare.

Fără să împărtășim un purism filologic, după părerea 
noastră reprobabil, care împarte vocabularul în poetic și 
nepoetic, după normele dicționarului curent și nu după acelea 
ale poeziei, care propune, prin cuvînt, o nouă viziune asupra 
lumii și-și va căuta, cu egală îndreptățire, mijloacele lexi
cale corespunzătoare, socotim nefericite expresii ca : „sper
ma luceafărului", „călător înnoptat în ovul", „halat de sim
țuri", „nici o putere mai mare ca a ovulului" etc. Aceste 
formulări sînt nefericite tocmai pentru că risipesc poezia prin 
directitatea lor și nu pentru că ar jigni un puritanism filis
tin. Ele nu reușesc să sufoce poezia, dar nici s-o sporească 
și sînt, din această cauză, pur și simplu de prisos.

Livrescul și sensibilitatea apar, în cazul ambilor poeți 
de care ne-am ocupat, într-o condiționare reciprocă și echi
librată care conduce la intelectualizarea emoției, mai pro
nunțată la Ion Omescu, mai aproape de starea de extaz la 
Ovidiu Genaru. Poezia se ivește, însă, numai acolo unde 
cugetarea discursivă apare definitiv înfrîntă.

Al. Andriescu



P
endularea Intre specu
lația hegeliană și tot fe
lul de nuanțe de idea
lism subiectiv s-a pre
lungit în estetica ger
mană pînă Ia sfîrșitul seco

lului al XIX-lea, cînd meta
fizica începe să fie înlocuită 
în acest domeniu de psiho
logie — deși nu-i cedează 
complet locul. Pențru varianta 
esteticii ilustrată de Theodor 
Lipps și -— parțial — de 
Johannes Volkelt, opera de 
artă nu se mai cuvine a fi 
înțeleasă pornindu-se de la 
cutare premise metafizice, ci 
de la sentimentele pe care le 
încearcă în fata ei sufletul 
comprehensiv al contempla
torului. Această nouă ten
dință, avînd printre precursori 
pe Herder și Jean Paul, și 
denumită „Einfiîhlungslehre", 
adică „teoria simpatiei este
tice*, sau a „empatiei" (scri
itoarea enqleză Vernon Lee 
folosea termenul „empathy") 
ia poziție antiintelectualistă și 
nu va întîrzia să afle, în 
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UMORUL ÎN DOUA VIZIUNI EMPATICE
chip firesc, un ecou favora
bil la gînditori ca Dilthey, 
Husserl și Bergson.

„Sensul general al artei', 
declară Th. Lipps, „fie că se 
numește muzică, dramaturgie, 
sau indiferent cum, nu con
stă deci în faptul că eu mă 
îmbogățesc cu o înțelegere 
datorată rațiunii mele, sau cu 
activitatea intelectului meu— 
ci prin activitatea persona
lității mele capabile de o 
participare interioară." (Co
mic și umor. O cercetare 
psihologico-estetică, Hamburg, 
1898, p. 206). Lipps își propu
ne prin urmare să demon
streze că nici valoarea comi
cului nu este o valoare este
tică ;— atîta timp cît valoa
rea estetică e înțeleasă ca 
o valoare a obiectului — ci 
una de ordin psihologic: în 
calitate de contemplatori, noi 
înnobilăm ceea ce există lo
gic Si qnoseoloqic în opera 
de artă, prin transpunerea 
sufletului nostru în operă, 
prin așă zisă „introiecție"; 

actul acesta de simpatie ar 
fi, de altfel, și unica formă 
a satisfacției estetice.

Asemeni lui Jean Paul șl 
altora, Th. Lipps încearcă să 
precizeze datele coordonării 
dintre umor și tragic, „modi- 
jficări ale frumosului" care 
își dau replica una alteia — 
umorul fiind pentru el acea 
„modificare* în cadrul căre
ia „comicul capătă Valoare 
estetică' (p. 220). Din aceas
tă nouă perspectivă, umorul 
devine însă un fel de noțiu
ne monarhică ce-și subordo
nează satira și ironia ca pe 
niște subspecii. Există, în 
consecință, după Lipps, un u- 
mor „neînvrăjbit', tolerant șl 
bltnd — ceea ce el va numi 
mai apoi un umor „naiv* — 
un altul „satiric" (bazat fie 
pe un comic al „destinului", 
ca în Regele Lear, fie pe un 
comic de caracter, ca în 
Mizantropul), în fine, un u- 
mor „ironic", încoronarea tu
turor acestor varietăți. Fără 
îndoială, rătăcirea lui Lipps 
în această sistematizare este 
consecința principiului său, 
conform căruia „într-un anu
mit fel de sigur, nimicirea 
nulității sau a ceea ce se o- 
pune ideii reprezintă esența 
propriu zisă a oricărui u- 
mor* (p. 261). Or, în reali
tate, umorul nu „nimicește" 
(aceasta fiind intenția speci
fică a satirei), ci doar mo
difică, retușează proporțiile 
sau pretențiile fenomenelor, 
punîndu-le într-o lumină care 
e alta decît aceea cu care 
ne-au obișnuit. In trihotomia 
amintită, Lipps plasează umo
rul tolerant pe treapta cea 
mai de jos — cînd, de fapt, 
acesta e singurul umor au
tentic — după care identifi
că atitudinea satirică și pro
cedarea ironică cu „umorul 
de calitate superioară". Evi
dent, esteticianul s-a lăsat 
aci derutat de constatarea o- 
biectivă că în una și aceeași 
operă umorul poate coexista 
uneori cu satira și că ambele 

pot folosi ca mijloc frecvent 
jinonia. JSîntem așadar în 
prezenta unui caz tipic de 
alterare a unor observații jus
te la origine, de către actul 
arbitrar al sistematizării. Nu
mai cine își însușește o a- 
semenea viziune deformantă va 
putea admite, împreună cu 
Lipps, că pilda supremă de 
umor în literatura universală 
ar constitui-o comedia lui A- 
ristofan.

Unele din intuițiile lui 
Theodor Lipps, în domeniul 
care ne interesează, rămîn 
totuși de un interes remar
cabil. El inserează, de pildă, 
pentru prima oară, în viziu
nea umoristică, ideea de re
lativitate, ca pe o compo
nentă specifică — idee deo
sebit de fertilă, pe care o re
găsim în epoca noastră la 
Louis Cazamian. „Adevăratul 
fundament și nucleu al umo
rului", scrie Lipps, „îl repre
zintă pretutindeni și întot
deauna binele, frumosul și 
raționalul relative — ce se 

găsesc chiar acolo unde ele 
ni se par absente, conform 
ideilor noastre obișnuite, sau 
chiar înadins renegate*, 
(p. 237).

Opiniile originale ale lui 
Lipps s-au integrat cîtorva i- 
dei preluate de la înaintași ; 
rețin atenția, între altele: 
prezenta sublimului în umor 
(cînd acesta e definit „sublim 
prin intermediul comicului", 
ca Ia Jean Paul) și distincția 
între un umor „pozitiv" si 
altul „negativ", care ne tri
mite la polaritatea atributelor 
vischeriene „împăcat — ne
împăcat".

Vederile estetice ale Iui 
Johannes Volkelt nu sînt mult 
prea deosebite de acelea ale 
contemporanului său Theodor 
Lipps, deși cei doi teoreti
cieni ai „empatiei" s-au con
trazis în diverse rînduri. In 
sistemul său, Volkelt încearcă 
un fel de sinteză între este
tica speculativă hegeliană și 
cea nouă, psihologică, a lui 
Lipps, în intenția probabilă 
de a le depăși pe amîndouă. 
Primul moment al contempla
ției estetice rămîne pentru 
Volkelt empatia — dar el a- 
cordă o mare importantă si 
intelectului : „In timp ce se 
joacă cu lumea, subiectul spi- 
ritualmente liber, ia conco
mitent o anumită poziție teo
retică față de ea". (Sistemul 
esteticii, vol. II: Formele es
tetice fundamentale — Tipo
logie estetică, Miinchen, 1910, 
p. 486). Volkelt nu poate în
gădui să se ignore momen
tul gnoseologic în dialectica 
umorului, așa cum se întîm- 
Pla în teoriile lui Solger, 
Vischer și ale altora: „Am 
impresia că trăsătura hotă- 
rîtoare o reprezintă atitudinea 
conștiinței, care e aceea a 
unei contemplări a lumii: co
titura către umor se produce 
în evoluția comicului subiec
tiv imediat după prezența ca
tegorică a acestei trăsături" 
(p. 532).

Și în estetica lui Volkelt 
pare să se acorde umorului 
„pesimist" un surplus de au
tenticitate. Tocmai viziunea 
despre lume ce surprinde 
contradicțiile de care suferă 
toate ființele, și-și dă seama 
de mărginirea si de iluziile 
noastre, pentru că posedă un 
simt special pentru opera 
subterană a „negativitătii" (în 
sens heqelian), o asemenea 
viziune are mai multe șanse 
să se apropie de umorul ve
ritabil. Și deși rolul hotărîtor 
îl joacă soluția comică a tu
turor contradicțiilor, se poa
te spune că „ .. .umorului îi 
este favorabilă o concepție 
despre lume care are înțele
gere, care are un ochi pen
tru laturile pesimiste ale lu
mii ... Numai un asemenea u 
mor satisface cu adevărat 
conceptul însuși* (p. 540). 
Volkelt se arată totuși cam 
ezitant pe acest teren; ulte
rior va declara că nu avem, 
de fapt, dreptul să decidem 
dacă umorul optimist sau cel 

pesimist e cel mai îndreptă
țit, pentru ca într-alt loc 
(p. 557) să considere că u- 
morul „împăcat" se află „mai 
aproape de sensul metafizic 
al lumii" ...Adevărul e că 
nimeni nu poate pronunța 
vre-un verdict definitiv într-o 
atare dispută, care e condam
nată să rămînă oțioasă cît 
timp se detașează de contex
tul psiho-sociologic în care se 
înscrie poziția fiecărui umo
rist în parte.

înclinațiile speculative ale 
lui Volkelt pot fi recunoscu
te, printre altele, în plăcerea 
lui statornică pentru orîndui- 
rea teoretică a celor mai mă
runte detalii ale sistemului 
său, impresionant înainte de 
toate prin numărul varietăți
lor de forme estetice ale tra- 
qicului, comicului sau umoru
lui pe care autorul le imaqi- 
nează și pentru care se stră
duiește să găsească exemple 
— ce par însă cîteodată mai 
mult justificative decît ilus
trative. In clasificări, Volkelt

nutrește ambiția de a fi ex
haustiv; nici un estetician al 
umorului nu a mai stabilit 
vreodată atîtea specii și sub
specii, în funcție de noi și 
noi criterii: umor grosolan
(burlesc, grotesc, poznaș) și 
umor fin (mucalit); umor în
duioșător ; umor pur și im
pur (cinic și satiric); umor 
nebunatic, extravagant; u- 
mor filozofic și obișnuit; u- 
mor naiv și sentimental (în
tr-o accepțiune specială a 
termenilor); umor optimist și 
pesimist. Fiecare din aceste 
ultime categorii — pentru 
care autorul propune ca e- 
xemplu sugestiv perechea 
Tom Jones-Hamlet — poa
te fi orientată, la rîndul său, 
într-un sens metafizic (după 
cum admite preponderenta ra
ționalului sau a iraționalului 
în lume), etic (întrucît pre
conizează fie victoria, fie în- 
frîngerea binelui), sau eude- 
monistic (în funcție de posi
bilitatea sau imposibilitatea 
fericirii). In fine, Volkelt Ia
să cu prudență și o margine 
pentru toate eventualele a- 
mestecurti între sentimentele 
componente, pentru toate os
cilațiile de la optimism la 
pesimism și înapoi...

In dezacord cu Zeising, 
Eduard von Hartmann și 
Lipps, care detașează umorul 
de cadrul estetic al comicu
lui, acordîndu-i o situație 
privilegiată, dacă nu chiar cu 
totul preponderentă, pentru 
a putea face astfel dintr-însul 
egalul și replica tragicului, 
Volkelt — deși recunoaște și 
el că „umorul este configura
ția cea mai bogată, cea mai 
profundă și cea mai compli
cată a comicului subiectiv și 
a comicului în general'1 
(p. 529) — opinează că umo
rul ajunge pe căi proprii la 
o concepție profundă desjye 
lume, adesea de ordin „tra
gic", fără să împrumute ceva 
din modalitățile înseși ale 
tragicului și, mai ales, fără 
să rămînă în fond la o viziu
ne ultimă pesimistă, chiar și 
cînd ne apare ca un umor 
foarte pesimist. Caracteristica 
umorului ar rezida într-o fu
ziune specifică între felul lui 
arbitrar și jucăuș de a proce
da și capacitatea de contem
plare profundă: „Umorul își 
află desfătarea în joc, bucu
ria Iui naivă în surprizele co
mice, el savurează monstru
ozitățile comice, se comportă 
extravagant și se strîmbă și, 
cu toate acestea, are un in
teres pentru cunoaștere, con
templă lumea cu ochii unui 
înțelept saturat de experien
ță, maturizat de viață, răzbă- 
tînd pînă la ultimele proble
me și enigme* (p. 531). In 
concepția lui Volkelt, umorul 
înseamnă o contopire între 
sensibilitate, atitudinea sen
timentală și actul reflexiv, 
acesta din urmă conferind 
totuși nota decisivă a ansam
blului, indiferent dacă poziția 
fată de lume a umoristului e 
manifestată voluntar sau in

voluntar. Afirmînd acest pri
mat al conștiinței ce contem
plă lumea, Volkelt nu se teme 
că alunecă pe o pantă exce
siv intelectualizantă, cum li 
se întîmplase metafizicienilor 
înaintea lui; el consideră, 
dimpotrivă, că numai astfel 
șe poate pune într-o lumină 
justă însăși latura sentimen
tală a umorului, latură foarte 
importantă, la rîndul ei.

Distanțarea față de Lipps se 
produce tocmai în acest 
punct: „Cu cît viziunea des
pre lume este mai profundă, 
mai bogată, mai semnificati
vă, mai armonică, mai satis
făcătoare, cu atît umorul se 
află mai sus. Și aceasta nu 
înseamnă o apreciere a umo
rului cu o unitate de măsură 
exțraestetică. Deoarece ’ core
lația cu viziunea despre lume 
ș£ viață ține de esența esteti
că a umorului* (p. 535). Na
tural, „concepția" umoristului 
nu e nici „moralism pedant", 
nici „raționalism rece"; ea e 
tradusă tocmai în sentimente
le lui largi și profunde despre lu
me și viață. Asemenea senti
mente nu le are decît cel ce 
posedă în cel mai înalt grad 
darul empatiei, al transpunerii 
simpatetice în existența tutu
ror făpturilor universului. 
Mai mult: „concepția* umo
ristului se poate afirma chiar 
și împotriva filozofiei la ca
re aderă; umorul Iui Schiller 
a înfrînt în Wallenstein 
kantianismul poetului (cf. pp. 
539—540). Deși ar putea pă
rea factice la prima vedere, 
o asemenea dialectică între 
sentimental și reflexiv există 
în cadrul actului umoristic 
— și așa se și explică faptul 
că n-a rămas fără ecou în te
oriile ulterioare despre umor.

Ceea ce a pus pe deplin 
în lumină Volkelt a fost i- 
deea că umorul se poate fo
losi de toate procedeele co
micului pentru a-și ajunge 
ținta, pentru a surprinde 
valorile aparente dintr-un alt 
unghi de vedere decît cel 
care convine salvării acestor 
aparențe. Umorul nu se sfi- 
ește de grotesc, deși se poate 
mișca firesc în tot felul de 
subtilități; el poate fi tot a- 
tît de bine absurd sau rațio
nal, agresiv sau foarte de
licat, direct sau aluziv. Esen
țiale rămîn punerea în evi
dență a inconsistentei unor 
valori „înalte" și, dimpotrivă, 
descoperirea autenticității u 
mane acolo unde ea pare 
nulă, în existentele anonime, 
anodine.

Numeroși esteticieni ger
mani care s-au ocupat de u- 
mor în secolul trecut — prin
tre care Vischer, Lazarus și 
Lipps — și-au manifestat, 
după cum a remarcat și 
Volkelt, preferința pentru u- 
morul optimist, deși au re
cunoscut cu toții și existența 
celuilalt. Pe de altă parte, linia 
care duce de la Schopenhauer 
la Eduard von Hartmann a- 
firmă preeminența umorului 
tragic, teză ce culminează o 
dată cu intervenția lui Julius 
Bahnsen. Au existat cu toate 
acestea și teoreticieni care 
au repudiat net ideea de u- 
mor negru — acceptată de 
empaticieni ; un caz frapant o 
acela al lui Josef MQller. El 
respinge energic estetica 
veacului său, arătîndu-i oare
care îngăduință doar lui Jean 
Paul, și susține că umorul nu 
trebuie confundat cu o ideo
logie sau alta, de vreme ce 
nu e decît o „Stimmung*, o 
„dispoziție" sau o „umoare", 
ale cărei singure condiții sînt 
o atitudine sentimentală des
chisă, receptivă față de date
le vieții reale și mai cu sea
mă o atitudine nobilă și mo
rală, pe care și-o exprimă 
prin mijloace comice. In re
zumat : „optimismul este ca
racterul Cel mai evident al 
comicului" (Esența umorului, 
Miinchen, 1896, p. 24). Oricît 
ar părea de radicală, afirmația 
ar putea fi totuși apărată cum
va, dacă nu convingător, măcar 
ingenios; în nici un caz însă 
cu mijloacele lui J. Muller, 
care frizează ridicolul atunci 
cînd susține că optimismul în 
cauză derivă din... credin
ța nezdruncinată a umoristu
lui, singura care-i conferă 
un caracter nobil și moral. In 
numele ei, J. Milller condam
nă fără apel umorul „pesi
mist" ca umor ateu, silindu- 
se să ne convingă, într-o 
notă savuroasă, că nu întîm- 
plător numeroși umoriști au 
aparținut clerului (Rabelais, 
Swift, Sterne etc.). N-ar fi 
fost de mirare dacă ar fi a- 
dăugat deîndată că ajunge să 
fii preot ca să ai umor...

Val. Panaitescu

S-a spus, nu mai știm de către cine anume, că, în
deobște, traducătorii sînt ca și pictorii de portrete: ei 
pot înfrumuseța copia, însă aceasta trebuie întotdeauna 
să aibă asemănare cu originalul. Ne-am amintit de a- 
ceastă cugetare în timp ce parcurgeam o recentă anto
logie, „Destin roumain, voix universelie, — Michel Emi- 
nesco", pocmes transposes en franțais par Michel Ste- 
riade, apărută, nu de mult, în elegante condiții grafice, 
la Bruxelles. Autorul lucrării, elogiat de către Șerban 
Cioculescu într-un breviar publicat în martie crt. în 
„Gazeta literară" pentru travaliul său artistic și pentru 
însemnatul act de cultură pe care îl oficiază, este un 
compatriot de-al nostru, focșănean prin origine, stabi
lit de foarte multă vreme în patria lui Charles de Cos
ter și a lui Emile Verhaeren, unde s-a impus prin acti
vitatea sa de director fondator al Institutului de limbă 
și literatură română „M Eminescu" și de director al pe
riodicului literar „Le journal roumain des poetes" din 
capitala Belgiei. In plus, precum ne informează a- 
celași Șerban Cioculescu, aflăm că traducătorul e, îna
inte de toate, și un poet, ca unul care, foarte odinioară, 
„în anii studenfiei, frecventînd cenaclul din str. Nifon 
al profesorului Mihail Dragomirescu", a debutat și s-a 
făcut cunoscut printr-o seamă de plachete de versuri, 
dintre care unele se află și la Biblioteca Centrală Univer
sitară „M. Eminescu" din Iași, unde le-am cercetat.

Desigur, nu ne propunem să purcedem numaidecît 
la o riguroasă analiză a tălmăcirilor sau adaptărilor 
din poezia eminesciană, negîndu-Ie cumva sau suba- 
preciindu-le calitățile prin care se recomandă și nici nu 
le vom cataloga în categoria traducerilor literare cu 
caracter mai mult didactic, sau în cea a transpunerilor 
artistice salutare la care unele au dreptul. Vrem numai 
să subliniem că, în raport cu majoritatea acestora, re
centa culegere a lui M. Steriade nu e cîtuși de puțin 
opera unui diletant sau a unui simplu amator. Dealt- 
minteri, înseși detaliile bio-bibliografice pe care le-am 
menționat mărturisesc că, literat vrednic de stimă fiind, 
M. Steriade se dovedește intim familiarizat prin însăși 
limba sa maternă și prin cultură, cu lexicologia, cu 
gramatica și stilistica românească, precum și cu este
tica traducerii artistice; după cum, erudiția sa este 
elocvent certificată și de faptul că, înainte de a pro
ceda la transpunerea în franțuzește a poemelor emi
nesciene, a studiat temeinic operele lui Titu Maiorescu, 
G. Ibrăileanu, G. Călinescu, Perpessicius ș.a., spriji- 
nindu-se, de asemenea, în schițarea profilului lui Emi
nescu șl în rostirea judecăților sale de valoare, și pe 
o seamă de scrieri recente. In ceea ce privește tradu
cerile propriu-zise, acestea, — chiar dacă se rezumă la 
numai paisprezece poeme (Odă în metru antic, Stau în 
cerdacul tău, Somnoroase păsărele, Peste vîrfuri, Și 
dacă ramuri, Afară-i toamnă, S-a dus amorul, La steaua, 
Oricîte stele, Veneția, Melancolie, Scrisoarea I, Tre
cură anii, Mai am un singur dor) și la numai cîteva 
selective fragmente din Mortua est, înger și demon, Lu
ceafărul, Floare albastră etc., cu toate insolite de ju
dicioase comentarii, totuși ne oferă, în genere, demne 
de laudă argumente pentru a-1 considera pe M. Steriade 
ca pe un înzestrat artist al cuvîntului. Sub acest ra
port, evitînd, de pildă, cu inspirată prudență, dificul
tățile de nebiruit ce privesc sintaxa, metrica trohaică 
și celelalte elemente de prozodie din „Somnoroase pă
sărele", sau metrul iambic din „Melancolie", ca și al
ternanța amfibrahilor șl iambilor din „Mai am un sin
gur dor" etc. care, ca peste tot, l-ar fi obligat să nu 
pună în rime cuvintele esențiale din versurile respec
tive și să confere, în consecință, cu sonorități necores
punzătoare ideilor poetice exprimate, traducătorul a 
optat, mai pretutindeni în culegerea sa, pentru versu
rile albe. Fiindcă, după cum, de altfel, ne-o și mărtu
risește chiar Ia începutul cărții, „un om în exil, chiar 
dacă acest exil este de bună voie, nu este întocmai 
ceea ce ar fi putut fi în cadrul țării sale natale", la 
fel după cum, mai adaugă el, „un poet de geniu, tra
dus într-o limbă străină, nu mai este nici el acela al 
operei originale".

Ferindu-se, așadar, de acele exactități rezonabile 
ce, însă, fatal, s-ar ii transformat în meticulozități meș- 
teșugăresc-fotografice și, în același timp, considerînd 
dăunătoare o traducere prea liberă, „înflorită" sau 
strict literară, M. Steriade s-a străduit să imprime trans
punerii sale o fidelitate cît mai deplină textelor emi
nesciene, descoperind, în originalul acestora, esența lor 
socială, condițiile lor istorice și rădăcinile lor populare. 
Manilestînd, de aceea, o atitudine activă în munca sat 
și pătrunzând adine în universul liricii eminesciene și 
în creativitatea unică a poetului, identifieîndu-se cu 
stilul acestuia, traducătorul i-a respectat și redat, în 
ansamblu, personalitatea, înfățișîndu-1 pe Eminescu în
tr-o onorabilă înveșmîntare artistică. De bună seamă, 
poți fi de acord sau nu cu unele din aserțiunile mai 
categorice ale traducătorului, ori cu anumite comparații 
sau puncte de vedere mai personale care ar comporta 
discuții. Trecînd însă peste ele și explicîndu-ni-le, nu 
e cu putință să nu recunoaștem că, grație acestor trans
puneri în franceză, ca și atîtor altora asemeni, glasul iui 
Eminescu în mesajul umanist al versului său într-ari- 
pat, prin profunzimea gravă a frazelor sale lirice, 
prin strălucirea imaginilor sale și prin tensiunea inte
rioară a poemelor sale geniale, capătă azi o nouă și 
sporită rezonanță, pătrunzînd astfel tot mai prestigios 
în circulația universală a valorilor literare.

Ion Istrafi



E
ste foarte greu, din lipsă de perspectivă a timpului, 
să facem o apreciere exactă a sensului revoluției 
tehnico-științifice din vremea noastră.

O comparație cu împrejurări din trecut va fi, poate, 
sugestivă.

Acum aproape trei secole jumătate, se petrecea între 
Roma și Firenze, drama lui Galileu. Cîți vedeau exact, în 
vremea aceea, sensul acestei drame ? Era vorba de definiția 
însăși a științei moderne, bazată pe observația faptelor, pe 
deducție riguros logică, pe verificarea experimentală a ipote
zelor ; era vorba de a stabili în principiu că dogmele nu pot 
și uu trebuie să impieteze asupra cercetării științifice.

în ce constă revoluția științifică care se începea în vre
mea lui Galileu și al cărei promotor cel mai important a fost 
el? In primul rînd în înlăturarea autorității de drept a doc
trinelor oficiale; el este acela care, cu cea mai mare autori

tate a introdus metoda științifică modernă bazată pe obser
vație. deducție, experimentare; care a statornicit ideea că. 
pentru verificarea concluziilor unei ipoteze, e nevoie de 
experiențe și observații, din ce în ce mai multe și mai nume
roase și apoi că este necesară, la prima contradicție, modifica
rea sau schimbarea ipotezei. Astăzi ne vine poate greu să 
credem că aceasta era o revoluție. Dar dacă citim documente 
ale vremii, vedem de exemplu că Galileu a invitat savanți ai 
vremii să observe sateliții lui Jupiter cu luneta pe care o 
inventase el. La care a primit răspunsul că nu e nevoie să 
observe — luneta poate să înșele — dar cartea „magistrului" 
(ArisWel) niciodată. La fel cu petele solare și altele.

Al doilea fapt revoluționar: întrebuințarea sistematică a 
geometriei la studiul fenomenelor mecanice ale naturii. Galileu 
și Newton sînt cei mai importanți întemeietori ai mecanicii.

GHID AL 
TUTUROR 
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In fine, coansiderarea că interpretarea geometrică rațio
nală reflectează realitatea faptelor.

Metoda științifică este azi necontestată. Dar drumul ei de 
la Galileu pînă azi este foarte lung. Metodele de observație 
ale lui Galileu erau rudimentare, ia fel experiențele, și, dintre 
argumentele lui Galileu, ipotezele și explicațiile lui, multe 
ne par azi naivități. Dar el a deschis calea.

Cum vedem astăzi această metodă științifică, față de 
vremea lui Galileu ?

In primul rînd, trebuie să remarcăm că observația cu aju
torul unor instrumente a progresat enorm. Noi îi zicem tot 
observație, dar de fapt este interpretarea unor fenomene 
foarte complicate. Observația unui medic pe o radiografie 
este cu totul altceva decît observația paloarei feței. Ce 
înseamnă observația unor fenomene nucleare ? De fapt ceea 
ce se observă sînt cadranele unor aparate. Ce înseamnă ob
servația cîtorva atomi de impurități într-un corp chimic 
aproape pur ? ș.a.m.d. Astfel, științele se întrepătrund și 
exactitatea unor observații depinde de fapt de exactitatea unor 
teorii, teoriile instrumentelor de observație și de măsură.

Dar nu e vorba numai de instrumentele propriu zise de 
măsură, ci și de metoda de observație și de controlul acestei 
metode.

De cele mai multe ori, explicația unui fapt observat sau 
al unui rezultat experimental constă într-o rețea complicată 
de teorii. Observația verifică un ochi al rețelei dacă celelalte 
sînt adevărate. Noi zicem că verificăm, cu pendulul lui 
Foucault, mișcarea de rotație a pămîntului. Dar am putea 
spune tot atît de bine că verificăm principiile lui Newton sau 
principiul lucrului mecanic virtual, pentru că doar toate 
împreună explică rotația planului pendulului.

Dacă ar fi să caracterizăm revoluția din secolul nostru 
științific, am putea spune că, în prima parte, am asistat la 
o răsturnare a noțiunilor fundamentale și a principi lor, pe 
cînd în a doua la o extindere a aplicațiilor tehnice și a me
todelor tehnice de investigație — cu alte cuvinte revoluția 
a fost mai întîi teoretică, apoi tehnică.

Revoluția științifică teoretică din prima parte a seco
lului se bazează — în ce privește observația faptelor — pe 
descoperiri mai vechi, pe progresul instrumentelor și, în ge
neral, al mijloacelor tehnice de observație și experiență. Dar 
o știință nu este o simplă acumulare de fapte. Fără ideea 
teoretică, fără teoria care să înmănuncheze faptele, să de
ducă legile fenomenelor și deci mijloacele de previziune, nu 
avem știință. Această fază a științei a fost posibilă numai 
datorită dezvoltării matematicii și unei anume concepții struc
turaliste asupra fenomenelor naturii.

In definitiv, ceea ce reproșau lui Copernic și lui Gali
leu părinții Bisericii, nu era faptul că puteau descrie miș
cările astrelor cu o anume concepție geometrică, ci faptul 
că interpretau această concepție într-un mod care după ei 
(nu însă după Galileu însuși și nici după doctrinarii de azi 
ai bisericii) contrazicea Biblia. Ideea lui Copernic era 
deci: 1) de a adapta studiului fenomenelor o anumită sche
mă geometrică, (aceasta era și ideea lui Ptolomeu, numai 
că schemele erau diferite) și, ceva mai mult, 2) de a con
sidera această schemă ca reflectînd realitatea.

Mai tîrziu, Newton a creat mecanica drept știință ma
tematică și a încercat (și a reușit) să o adapteze studiului 
fenomenelor cerești.

Maxvell a adaptat progresele analizei matematice de 
pînă la el, la studiul cîmpului electromagnetic. Einstein a 
adaptat studiului cîmpului gravific progresele din geometrie 
și analiză de pînă la el etc.

Pentru elaborarea unei teorii științifice cuprinzătoare, 
cu alte cuvinte a unei teorii care să înglobeze un număr 
mare de fapte și să poată face deducții riguroase și mai 
lungi, raționamentul simplu, neformalizat, este cu totul in
suficient. Cum ar fi putut enunța Kepler legile lui, cum 
le-ar fi putut verifica, dacă nu cunoștea o definiție riguroa
să a elipsei și proprietățile ei? Cum ar fi posibil ca, din 
legea atracției newtoniene, atît de simplă (corpurile se a- 
trag în raport direct cu masele și în raport invers cu pă
tratul distanței) să se deducă toată mișcarea cerului, fără 

analiza matematică ? Cum ar fi putut enunța măcar Max
well teoria cîmpului, fără să scrie ecuațiile care-i poartă 
numele ș.a.m.d. In ce constă o astfel de teorie științifică ? 
Ea constă în adaptarea unei structuri matematice clasei 
de fenomene studiate.

Pînă la începutul secolului XIX, matematica consta, în 
esență, din geometria lui Euclid și din analiza matematică. 
De la această dată numărul disciplinelor matematice crește 
enorm și în fiecare se pornește (deși încă nu cu rigoarea 
cerută azi și nici cu același formalism) de la definiția 
uneia sau mai multor structuri matematice.

Newton a creat o structură matematică pentru stu
diul cerului. La acea dată s-a putut crede că restul nu de
pinde decît de dezvoltarea analizei matematice. Succesul 
mecanicii lui Newton a condus la încercări de a elabora 
teorii mecanice și pentru fenomenele electromagnetice. Se 
credea la un moment dat că nu depinde decît de dezvol
tarea matematicii pentru a cunoaște totul pînă în cele mai 
mici detalii, chiar și fenomenele vieții.

Totuși, fenomenele eleclrodinamice nu se puteau în
cadra în schema newtoniană. Atunci însă cînd Maxwell a 
dat teoria cîmpului electromagnetic, s-a crezut din nou 
că totul este cunoscut.

In secolul nostru s-a ajuns însă la rezultate experi
mentate care contraziceau concluziile trase pe baza meca
nicii newtoniene și a electrodinamicăi lui Maxwell.

Toate încercările de a explica acele rezultate experi
mentale în cadrul structurilor matematice clasice au dat 
greș. Pesimiștii vorbeau de falimentul rațiunii. Planeta 
Mercur mergea mai repede decît se prevedea prin 
legea lui Newton: 43" pe secol. La scara vieții curente e
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ridicol de puțin, dar contrazicea logica teoriei și această 
contrazicere nu se măsoară: este sau nu este. Experiențe op
tice pentru a pune în evidență mișcarea pămîntului dădeau 
rezultat negativ. Unele experiențe asupra radiațiilor, contra
ziceau prevederile etc.

Pentru a pune lucrurile în ordine, a fost nevoie de o 
transformare radicală. Această transformare a constat în a 
adapta spațiului și timpului o nouă structură matematică, a- 
ceea a unui spațiu riemannian cu 4 dimensiuni, cu anume 
proprietăți de curbură. Ea pune în discuție noțiuni ce pă
reau atît de sigure încît nici un om nu se îndoia de ele. Toa
tă lumea era convinsă că spațiul are proprietățile descrise 
de Euclid : există linii drepte, drepte paralele, printr-un punct 
se poate duce o paralelă și una singură unei drepte etc. Nici 
nu concepeau cum ar însemna un spațiu fără aceste proprie
tăți. La fel, pentru timp : timpul curge uniform, simultanei
tatea a două fenomene este o noțiune absolută etc.

Pentru a explica unele fenomene electrodinamice, se ajun
gea la formule în contradicție cu aceste noțiuni, care păreau 
bine și definitiv așezate. Și atunci, se încercau interpretări 
în cadrul concepțiilor clasice. Erau interpretări forțate. Feno
menul era întrucîtva asemănător cu acela al doctorilor 
Bisericii catolice din 1600 care doreau interpretarea teoriei 
lui Copernic ca o teorie geometrică — teorie ce nu reflectă 
decît formal realitatea, aceasta din urmă neputînd fi alta decît 
cea revelată în cărțile sfinte.

Revoluția științifică a teoriei relativității a constat în 
aceea de a fi socotit că realitatea este aceea pe care o dez
văluie structura geometrică ce i se adaptează, oricît ar veni 
aceasta în contradicție cu noțiunile intuitive, pe care le avem 
despre spațiu și timp.

Această revoluție a deschis o cale largă pentru studiul 
mai departe al naturii. S-a spus de multe ori că matematica 
este doar un limbaj, un mijloc simplu de expresie sau o me
todă tehnică de calcul ș.a.m.d. Se considera matematica ca 
un instrument al rațiunii conștiente de ea însăși, stăpînă pe 
ea însăși, clară prin ea însăși. Aceasta se putea spune atîta 
timp cît imaginile intuiției aveau forță sugestivă și permiteau 
construirea teoriilor. De exemplu, dacă admitem ideea de 
atracție gravifică în spațiul euclidian, idee pe care o înțele
gem imediat intuitiv, teoria matematică a lui Newton preci
zează ideea aceasta, permite prevederi precise ale mișcării 
și apoi verificări prin observații : teoria matematică dă formă 
precisă unei idei pe care o înțelegem oricum. Dar cu teoria 
relativității nu se întîmplă la fel, pentru că matematica nu dă 
doar precizări ale unor noțiuni, pe care le înțelegem altfel 
mai vag.

Din cele de mai sus urmează că. a studia matematic un 
fenomen natural, nu înseamnă numai a găsi o metodă de 
calcul ci a descoperi ceva din structura fenomenului sub formă 
matematică, și că sub acest raport tendința modernă de mate
matizare a științelor înseamnă mai mult decît aplicarea calcu
lului pentru a găsi mai precis rezultate cunoscute intuitiv mai 
puțin precis.

Matematizarea unei discipline științifice este, prin ea 
însăși, o descoperire, descoperirea unei structuri a clasei de 
fenomene studiate.

Cel de al doilea aspect al revoluției științifice, acela al 
aplicațiilor tehnice, a văzut o dezvoltare aproape în salt a 
posibilităților de adaptare a structurilor matematice abstracte 
nu numai la teorii ale naturii, ci direct la aplicații practice. 
Această posibilitate a venit de la invenția calculatoarelor 
electronice. Datorită acestei invenții, un număr mare de des
coperiri din trecut, elaborate de matematică pentru propria 
lor frumusețe, impuse doar de mersul raționamentului, s-au 
transformat în instrumente practice de lucru : adaptabilitatea 
structurilor matematice la studiul fenomenelor naturale poate 
fi verificată practic și utilizată practic.

In felul acesta, dezvoltarea matematicii atît în direcția 
cercetării teoretice cît și în scop practic, a căpătat un orizont 
imens și un sens social important. Dintr-o ști nță abstractă 
,cu capul în nori" ea a devenit un ghid al diverselor științe, 

ghid care definește structurile, care le sintetizează datele, 
trage din ele previziuni și concluzii practice.

Acad. M. Halmovici

(Urmare din numărul 16/1968)

S-ar putea obiecta că a- 
semenea precizări slnt os
oase, atîta timp cît stilis
tica structurală admite că 
pe al treilea strat (în „Teo
ria literaturii", a luiWellek 
și Warren) sau al cincilea 
(în „Analizele..." lui S. Ale- 
xandrescu și I. Rotaru) se 
identifică concepțiile, ideile 
și atitudinile scriitorului, 
raportul dintre operă și 
realitatea pe care o evocă, 
elemente genetice etc. Sin
teza problematicii și stilu
lui ar fi deci asigurată 
chiar dacă elementele idea
tice sînt în inferioritate, atît 
relativ (prin reducerea 
ponderei lor) cît și absolut 
(prin situarea la un nivel 
superficial, extrinsec, al 
creafiei).

Fiind vorba de nivele de 
expresie, se precizează me
reu că analiza nu face de
cît să modifice succesiv 
perspectiva asupra unui 
material verbal constant; 
riscul de a disocia limba
jul de substratul său ratio
nal, semniiicant este conți
nut deci m înșiși termenii 
problemei. Nu putem trece 
cu vederea contradicția 
care se ivește atunci cînd 
structuraliștii vorbesc de 
dispariția vechii distincții
— considerată chiar și me
todologic imposibilă — în
tre conținutul de idei și 
forma artistică, dar secțio
nează totuși opera în cinci 
nivele. Am putea observa 
apoi că aceste numeroase 
nivele se reduc de fapt tot 
la două: unul, incluzând 
primele patru straturi (so
nor, gramatical, lexical, 
imagistic) privește evident 
elementele stilistice expre
sive, „formale" ale crea
ției, iar altul reprezintă ce
ea ce însemna „conținu
tul de idei" al operei (con
cepțiile, ideile, atitudinile, 
critica socială a autorului 
etc.). (Vezi „Analize lite
rare și stilistice", passim 
„Cuvîntul introductiv" al 
autorilor).

De altfel nu o dată prac
tica actului critic operează
— explicit sau nu — cu 
distincția dintre problema
tică și stil. Intr-un mai 
vechi articol („Scînteia", 
din 30 noiembrie 1967) a 
cărui orientare mi se pare 
demnă de reținut, Al. 
Oprea remarca, spre exem
plu, că fa/ă de creația ti
no r prozatori, critica noa
stră face efortul „de a 
eluda problematica inves
tigată", emitînd judecăți 
„exclusiv sub raportul par
ticularităților stilistice". 
Aceasta, în timp ce resus
citarea interesului pentru 
roman sau povestirea am
plă pare a indica reveni
rea Ia tentația unei pers
pective mai complexe asu
pra raportului individ-so- 
cietate „Nu trebuie să ui
tăm, precizează criticul, că 
oricît de vast ar fi re
gistrul stilurilor într-o cul
tură, aceasta se subsumea
ză unui timbru specific, 
conferit de situarea sub 
arcul de boltă al spirituali
tății unei nafiuni și al co
mandamentelor unei epoci"- 
Reflexivitatea crescîndă a 
literaturii noastre, sincro
nă cu fenomenul similar 
din toate culturile avansate 
este, alături de difuziunea 
interesului pentru mit, in
diciul unei sinteze menite 
a da creafiei sensul ple
doariei pentru valori. In 
aceste împrejurări mi se

par cel pufin discutabile 
opiniile după care limba
jul, cuvintele ar ii „ —rea
litatea noastră supremă...", 
iar „ ...gradul de comunica- 
bilitate prin cuvinte... va
loarea lor comună pentru 
toți, trebuie să determine 
un anumit sens de explo
rare a misterului cuvinte
lor". Fără a subaprecia im
portanta mijloacelor de ex
presie, capabile a structura 
raporturile și sensurile fe
nomenelor în calități artis
tice, mi se pare exagerat 
să apreciem că „scriitorul 
pune în mișcare pe cititor 
pentru explorarea adîncimii 
și realității cuvintelor" (ci
tate din articolul lui A. D. 
Munteanu: „Probleme ale 
prozei actuale", G. L., 11 
ian. 1968). Redescoperirea 
„cuvintelor" de către criti
cii și prozatorii noștri nu 
e lipsită uneori de exage
rarea polemică, inevitabilă 
după o perioadă în care 
„conținutul" a tronat dis
creționar în empireul cri
teriilor valorice; ba pen
tru restabilirea echilibrului 
indispensabil unui climat 
spiritual normal, fenome
nul se poate dovedi chiar 
util. Cu două condiții: să 
nu uităm că limbajul este 
un mijloc de comunicare 
(Maurice Blanchot, cu care 
A. D. M., în art. cit. nu e 
de acord, spune în eseul 
avut în vedere: „Cuvîntul 
este, între noi ca distanta 
care ne separă, dar aceas
tă distanfă este, de aseme
nea, ceea ce ne împiedică 
de a fi separați căci el cu
prinde condiția oricărei în
țelegeri"); a doua condiție 
a utilității „redescoperirii" 
limbajului ca stil este să 
nu uităm că, totuși, înain
tea cuvintelor există o 
realitate artistică mai a- 
dîncă și mai elementară, 
înseși cuvintele fiind un 
intermediar livresc. Nu a- 
rareori, mari spirite con
temporane atrag atenfia a- 
supra riscului care paște 
literatura franceză de pil
dă. „Din faptul că patria 
poeziei franceze este mai 
pufin Franța cît literatura, 
din aceea că nu există căi 
și conducte care să aducă 
direct în operele poeților 
noștri seva pămîntului no
stru și pulsațiile inimilor 
noastre, rezultă că poezia 
franceză ignoră orice ma
terie brută și nu recoltea
ză de bunăvoie obiectele, 
ființele, sentimentele decît 
perfecționate și înnobilate 
de o lungă conviețuire cu 
literatura" (Thierry Maul- 
nier). Este numai un exem
plu de neliniște ales la în- 
tîmplare, și el ne poate 
pune în gardă asupra fap
tului că limbajul, stilul nu 
accede la valoare printr-un 
fel de miraculoasă autodez
voltare, ci trebuie să por
nească și să ajungă la me
reu altceva decît șinele. 
Autotelică prin tendința 
funciară spre perfecțio
nare, expresia artistică este 
în același timp obiectul u- 
nei infinite adaptări, fiind
că iurnizînd culturii valori 
stilistice eterne, nu le-a 
putut izola niciodată de un 
motor problematic concret- 
istoric. Iată de ce mi se 
pare că este util și pe mai 
departe a medita asupra 
echilibrului salutar dintre 
preocupările pentru expre
sie și cele pentru exprimat, 
pentru stil, dar nu mai pu
țin pentru problematica ar
dentă a veacului.

Vlad Sorianu

ISTORIA INVAȚĂMÎNTULUI ÎN IMAGINI

In această clădire, aflată în curtea bisericii Trei Ierarhi, 
a funcționat revizoratul școlar al județului Iași în vremea 
cînd revizor era Mihai Eminescu. Tot aici a locuit vremel
nic poetul, în perioada primei sale șederi la Iași.



înrudită cu filozofia prin 
gradul de generalitate și cu 
matematica prin formă, logica 
a fost și este punctul de con
fluență al multor antagonis
me din știință și ideologie.

Cunoașterea logicului (a 
legilor logice ale rationării) 
ca formă de trecere de la a- 
devăr numai la adevăr, for
mă independentă de conținu
tul particular al gîndirii, s-a 
realizat adesea tocmai sub 
impulsul unor factori care țin 
de acest conținut particular. 
Socrate li învață pe greci 
cum să definească și să ge
neralizeze nofiunile morale, 
Platon le atrage atenția asu
pra existentei unor „forme 
pure" (idei) pe care el le se
sizează filozofînd în speță a- 
supra numerelor și figurilor 
geometrice, iar Aristotel, sub 
influența clasificărilor din bi
ologie, a discuțiilor politico- 
sociale și prețuind realizările 
înaintașilor săi, dă prima ști
ință teoretic constituită din 
istoria omenirii, „Organonul", 
adică ceea ce mai tîrziu s-a 
obișnuit a se numi LOGICA. 
Tot grecii — prin școala sto
ică — au făcut și primii pași 
spre logica modernă.

Desprinsă însă de „conți
nutul aplicativ" logica medi
evală a devenit o știință 
„scolastică”, ceea ce astăzi 
este sinonim cu a fi steril. 
Separată în mod absolut de 
cunoașterea specială, opusă 
în mod dogmatic acesteia, nu 
este de mirare că ea devine 
intr-adevăr neproductivă așa 
cum neproductive deveniseră 
formele sociale feudale, para
digmă a formelor ideologice

Galileu, Bacon, Descartes și 
multi alții au întors adesea 
spatele bătrînului „Organon". 
Fra o lume care voia în toa
te să producă și nimic din 
ce li apăruse ca ineficient 
nu-și justifica existența. Ra
țiunile practice Începuseră să 
se elibereze de corsetul rați
unii abstracte, burghezia a- 
ducea cu sine simțul pralgma- 
tic care n-a părăsit-o nicio
dată. Așa ne explicăm încli
nația spre metodologie, spre 
inducție, spre științe'e mate
matice și experimentale.

Un german de geniu care 
nu poseda nici un fel de cer
tificate de matematician, dar 
care a contribuit la descope
rirea celei mai matematice 
dintre toate disciplinele ma
tematice — calculul integral 
și diferențial — a încercat să 
reanime logica, apropiind 
tratamentul ei de acela al al
gebrei. Totuși, dovada că Lei
bniz ar fi întemeietorul logi
cii matematice nu o avem. 
Prin asta nu diminuăm rolul 
său în istoria logicii.

Gloria de a fi constituit 
prima teorie logică în sensul 
modern al cuvîntului îi apar
ține unui irlandez — George 
Boole. Multă vreme, logica 
simbolică (teoretică sau ma
tematică) s-a dezvoltat pe 
lîngă opera lui Leibniz. Era 
prea tîrziu atunci cînd Russell 
o reconsiderat-o, pentru a 
mai avea un rol decisiv. Ma
rele proiect al lui Leibniz — 
Mathesis universalis — a re
născut in mintea unui om 

care, reducîndu-i din preten
ții, l-a dus la Îndeplinire.

Una dintre ideile lui Leib
niz — aceea care pretindea 
să iacă un corp comun din 
matematică și logică — a fost 
răstălmăcită în fel și chip. 
Unii, și îndeosebi B. Russell, 
au înțeles-o ca o încercare 
de a reduce matematica la 
logică („logicizare"), alții 
dimpotrivă, ca pe o „mate
matizare". In realitate, unifi
carea leibniziană viza un ni
vel care n-are nimic de-a 
face cu dizolvarea conținu
tului unei științe în alta — 
era vorba de unificare prin 
generalizarea unor procedee 
— simbolismul și calculul, 
ceea ce Leibniz a formulat 
în proiectul unei „Characte- 
ristica universalis" (simbolism 
universal) și „calculus ratio- 
cinator" (calculul logic). Asta 
nu însemna că logica și ma
tematica urmau să folosească 
același limbaj și aceleași me
tode de calcul. Era vorba pur 
și simplu de „simbolism" în 
genere și de „calcul" ale că
ror specii, logică și matema
tică, trebuiau firește să se 
deosebească, avînd de-a face, 
așa cum Leibniz însuși a a- 
rătat, cu obiecte diferite (do
meniul de semnificație al 
variabilelor logice diferind 
de acela al variabilelor fo
losite în matematică).

Decenii întregi filozofii re
fuză să ia în considerație 
noua logică scriind tratate în 
spiritul tradițional, îmbibate 
de psihologism și „metafizi
că". Matematicienii, prin A. 
de Morgan, Schroder, Poreț- 
ki, Frege și alții, continuă 
linia algebrizării logicii. Abia 
spre sfîrșitu! secolului al 
X!X-lea încep să apară filo
zofi care se interesează de 
logica simbolică.

Se înțelege că acest con
flict a luat, ca și în alte si
tuații, proporții cu atît mai 
mari cu cit se înfruntau oa
meni de „calibru" mai mic. 
Adevărul este că de Ia în
ceput s-a cerut matematici
enilor care se ocupau de lo
gică o deosebită înclinație 
pentru filozofie. Faptic, fie
care mare logician de forma
ție matematică a devenit și 
un filozof renumit.

Avînd în vedere că, sub u- 
nele laturi, neînțelegerile pe 
această temă continuă, soco
tim necesar să reamintim u- 
nele lucruri. Secolul nostru a 
dat reprezentanți unanim re- 
cunoscuți în logica matemati
că din rîndul filozofilor. Vom 
aminti, în primul rînd, pe fi
lozofii polonezi S. Lesniewski 
și Jan Lukasiewicz. Ei sînt 
creatorii nu ai unui oareca
re algoritm logic, ci ai unor 
teorii logice fundamentale. In 
plus, Jan Lukasiewicz a in
ventat o scriere simbolică, 
larg utilizată și care poartă 
numele de „scrierea polone
ză". Doi dintre logicienii ro
mâni (matematicieni de for
mație) și-au dezvoltat cerce
tările sub influența lui Luka
siewicz Este vorba de cu
noscutul matematician Gr. C. 
Moisil și de algoritmistul lo
gic Eugen Mihăilescu.

Mai mult, teologii înșiși au 
luat parte la constituirea lo
gicii moderne. Principala 

școală de logică simbolică 
din Germania „școala de la 
Miinster" este întemeiată și 
dezvoltată de către H. Scholtz 
(1884—1956). H. Scholtz a 
studiat teologia la Berlin și 
lilozofia la Berlin și Erlangen. 
A fost pe rînd docent de 
teologie sistematică, profesor 
de filozofie a religiei și con
ducătorul catedrei de logică 
simbolică de la facultatea de 
matematică din Miinster.

Unul dintre cei mai buni 
elevi ai lui Scholtz, Karl 
Schroter venit în R.D.G. a 
pus bazele Institutului de lo
gică matematică din cadrul 
Universității Humboldt (Ber
lin).

Unul dintre creatorii și a- 
utor, împreună cu H. B. Curry, 
al primului tratat de logică 
combinatorie, este canonicul 
Robert Feys profesor de me
tafizică, filozofie morală și 
logică la Universitatea din 
Louvain. Este cunoscut nu
mele dominicanului J. M. 
Bochenski (Polonia) și al filo
zofului E. Beth (Olanda).

LOGICA
in

ACTUALITATE
O nedumerire se naște, to

tuși : aceiași oameni, care în 
domeniile lor speciale se fo
losesc cu măiestrie de rațio
nament, renunță adesea total 
Ia el atunci cînd discută 
chestiuni istorice și filozofi
ce ale științei. In acest caz 
ei exprimă atitudini (și in
terese) și nu judecăți, căci 
judecata, dreapta judecată, 
în cel mai deplin înțeles al 
cuvîntului, trebuie să se spri
jine pe raționament.

Definițiile care se dau ce
lor două științe, logica și 
matematica, exprimă mai de
grabă atitudini sau în cel 
mai bun caz înregistrează 
tendințele metodologice prin
cipale existente în științe la 
un moment dat.

Este semnificativ faptul că, 
atunci cînd s-a părut că me
todele logice sînt gata să 
facă minuni în matematică, 
mulți matematicieni s-au gră
bit să definească „matemati
ca drept logică". Atunci cînd 
metodele formale păreau să 
spună ultimul cuvînt, a fost 
lansată definiția „matematica 
este știință a sistemelor for- 

male". Brouwer și Heyting 
sesizează faptul că pentru 
matematică este esențial un 
mare grad de independență 
față de realitate, că ea apare 
ca un produs al activității 
de construcție a intelectului 
cu unele particularități lo

gice. Ei absolutizează inde
pendența respectivă și de

clară : „matematica este ști
ință a construcțiilor intelec
tuale". In ultima vreme, dat 
Hind rolul deosebit al ma
tematicii în programare, s-au 
găsit oameni care să excla
me „matematica este știința 
a ceea ce poate fi progra
mat 1" Russell spunea oda

tă că matematica este știința 
în care nu se știe despre ce 
se vorbește. Intr-adevăr, 
mersul pur formal (calculato- 
riu) duce pînă la un punct 
Ia ignorarea obiectului. A- 
ceastă ignorare însă apare 
net ca ignoranță, ca insufici
ență de cultură în domeniul 
de specialitate și ca incapa
citate de a gîndi atunci cînd 
este absolutizată. Este cazul 
și al anumitor tehniciști din 
logică.

Lenin remarca în „Caiete 
iilozoiice" că simbolismul ne 
dispensează uneori de a mai 
gîndi. Acest lucru este întru- 
totul exact, deși nu are nea
părat o semnificație negati
vă, așa cum s-au grăbit unii 
să creadă.

Există unii matematicieni 
care sub un pretext sau altul 
au încercat să desiiințeze 
autonomia logicii ca știință.

Este evident aci un conflict 
generat de contrastul între 
esența și aparența științei lo
gice. Adevărul este că lim
bajul simbolic al logicii este 
total deosebit de cel al ma
tematicii.

Hilbert, care folosește ter
menul de „logică teoretică", 
consideră că specificul logi
cii moderne constă în „lim
bajul formulelor" și aplicarea 
unui „formalism productiv".

In cartea sa „Logica sim
bolică și mașinile inteligente", 
matematicianul american E. 
C. Berkeley scrie: „Din toa
te științele, matematica este 
cea mai îndeaproape' înrudită 
cu logica simbolică. Mulți 

chiar socotesc că logica sim
bolică este parte a matemati
cii, totuși ea se deosebește 
în cîteva privințe de mate
matică" (cap. I, § . 3). Printre 
altele, autorul arată că logi
ca se ocupă în principal de 
„relații necantitative".

Intr-adevăr, obiectul logicii 
a rămas același — studiul 
procedeelor (formelor) de ra
ționate, studiul legilor rațio- 
nării. Acest studiu se face a- 
cum în principal cu metode 
simbolice, algoritmice și deduc
tive. Dar simbolismul, metode
le formalizate și deducția de
vin mijloace principale și ale 
altor științe, nu numai pentru! 
că ele sînt mai economice, 
dar și pentru că sînt un suport 
mai sigur al gîndirii precise și 
asigură o mai mare obiectivi
tate și independență față de 
factorii psihici. Avem de pe 
acum încercări de a introduce 
metoda logic-simbolică în fizi
că (J. Destouches), în biologie 
(Woodger) și chiar în etică și 
drept. Nu înseamnă deloc că 
aceste științe vor deveni părți 
ale logicii sau ale matemati
cii.

Anumite antagonisme au a- 
părut în logică prin raport cu 
cele două laturi ale limbaju
lui, sintaxa și semantica. Unii 
logicieni, mai ales cei din 
„Cercul vienez", și aici Car
nap în primul rînd, în prima 
sa perioadă sub influența for
malismului, au scos pe primul 
plan „sintaxa“ limbajului logic 
(adică relațiile formale dintre 
expresii). Ulterior însă, cerce
tările lui Tarski, Gode), ș.a. 
au impus tocmai latura seman
tică. Punctul de vedere seman
tic se afirmă în logica moder
nă cu o deosebită vigoare în 
școlile germane. (Poate să se 
explice aceasta și prin puntea 
pe care semantica o stabilește 
intre logică și filozofie).

Rolul limbajului obișnuit 
crește în expunerea logicii 
matematice. Pe de altă par
te, semantica și în genere 
metalogică au repus în drep
turi limbajul natural. Profeso
rul K. SchrSter distingea intre 
nivelul „calculatoriu" (algorit
mic) și cel „teoretic" al logicii, 
primul fiind considerat infe
rior. Cele mai importante teo
reme sînt formulate nu în lim
bajul simbolic, ci în limbajul na
tural sau unul mixt. Nu tre
buie însă să se nutrească veo 
iluzie că un limbaj ar putea 
fi total substituit de celălalt. 
Limbajul na'ural este mai apt 
pentru a formula idei teore
tice, limbajul simbolic este 
indispensabil pentru a le ex
perimenta în calcule.

Știința nu se poate reduce 
la „registre de formule" (deci 
la nivelul ei mecanic), ni-.i 
la expresia liberă a limbajului 
natural. Ideile și rigurozitatea 
se întîlnesc undeva la mijloc.

încă de la apariția ei, logica 
matematică trebuia să fie un 
instrument pentru rezolvarea 
anumitor probleme, se înțele
ge în primul rînd a unor pro
bleme matematice. Nu toate 
speranțele au fost îndreptățite, 
deși s-au obținut rezultate de 
piim rang. Ca instrument 
pentru fundamentarea mate

maticii, logica apărea ca o 
„analiză logică a științei ma
tematice" (analiză a propoziții
lor matematice și a relațiilor 
dintre ele). Trebuie să recu
noaștem că în calitate de 
„analiză logică a matematicii" 
această știință este o parte a 
științei matematice, mai precis 
a metamatematicii, și că nu
mai oameni cu o solidă for
mație matematică pot să-și a- 
sume răspunderea de a ana
liza propozițiile matematice 
și corelația logică dintre ele.

Este necesar deci să distin
gem între disciplina matema
tică, „analiza logică" și logi
ca matematică (mai precis 
simbolică) care nu are de-a 
face în esență cu matematica, 
fiind o disciplină independen
tă. Poate că termenul de „lo
gică matematică" ar fi mai 
potrivit unei asemenea „anali
ze logice a propozițiilor ma
tematice' și nu ca logică în 
genere.

In evoluția ei, logica nu s-a 
redus la o asemenea „analiză 
logică", dimpotrivă, majorita
tea cercetărilor ulterioare au 
fost făcute în scopuri pur lo
gice din ce în ce mai înde
părtate de nevoile matematicii.

Ea amenința să devină din 
nou o disciplină „sterilă", 
discordanța între fondul apli
cativ și cel pur era din ce în 
ce mai mare, un ie! de „sco
lastică în simboluri".

Se poate spune că în ultime
le două decenii s-au depus e- 
forluri serioase în direcția 
dezvoltării aplicațiilor logicii. 
S a continuat linia mai veche 
de analiză logică a propoziții
lor științei apărînd o analiză 
logică a biologiei, o analiză 
logică a propozițiilor eticii 
(decntica), o analiză logică a 
pi opozițiilor juridice etc. Pe de 
altă parte a luat naștere „lo
gica tehnică" în care un Ioc 
central îl ocupă algoritmii lo
gici de minimizare. Școala ro
mânească de logică a obținut 
succese remarcabile pe linia 
aplicațiilor tehnice ale logicii 
datorită eforturilor generoase 
depuse de către profesorul 
nostru Gr. C. Moisil.

O mare dezvoltare a luat lit 
ultimii ani așa numita „logică 
a științei" care are ca obiectiv 
studierea procesului cunoaște
rii științifice cu ajutorul apa
ratului logicii formale. Mai 
anroape de științele empirice 
a început să ia un avînt de
osebit teoria inducției. Defi- 
raiia și clasificarea constituie 
obiectele unor fliscipline au
tonome în cadrul logicii.

Numărul lucrărilor de logică 
publicate în diferite țări este 
în continuă creștere.

In Republica Democrată 
Germană a luat ființă primul 
Institut de logică modernă 
din lume (separat atît de insti
tutul de matematică cit și de 
cel de filozofie). El scoate 
acum absolvenți care în siîr- 
șit, sînt de formație... logici
eni. Asta nu exclude posibili
tatea ca filozofii, matematicie
nii, fizicienii, biologii, juriștii 
etc. să se intereseze de logi
că, să facă cercetări în do
meniul logicii.

O invitație în plus la cola
borare.

Dr. Gh. Enescu

Biblioteca munici
pală ieșeană a înțe
les îndatoririle ce-i 
revin în direcția pro
ducerii unei infor
mări CÎt mai comple
te asupra diverselor 
aspecte pe care le-a 
imbricat cultura Mol
dovei și a lașului în 
special ; În colabora
re cu vechea și va
loroasa b'blotecă en- 
ciclopedlc-științitlcă a 
Moldovei (Biblioteca 
Centrală Universitară 
..Mihai Eminescu") s-a 
întocmit mai de mult 

planul de editare a se
riei de „Contribuții la 
b'b'iograf a regiunii 
Iași". Serviciile biblio- 
graf ee ale celor două 
mari biblioteci au 
făcut să apară pînă 
în nrezent mai multe 
volume din această 
serie, în cîteva do
menii mai importan
te. Astfel, în 19’4 a 
fost elaborată „V'ața 
literară a regiuni'” ne 
pe-ioada 1944—1964: în 
1966 a văzut lumina 
tinamlui cercetarea 
bib'iografică „Dezvol
tarea agriculturii", cu- 

prinzînd perioada 1959 
—1965; cu prilejul îm
plinirii a 150 de ani 
de la înființarea tea
trului românesc 1816—
1966, s-a elaborat o 
bibliografie asupra ac
tivității Teatrului Na
țional „Vasile Alec- 
sandri” din Iași m 
anii 1945—1966; in 1961 
s-a tlnărlt o altă în
semnată contribuție 
„Viața culturală si 
artistică a Regiunii 
Iași" în anii 1944—
1967. In prezent, se 
elaborează o nouă se
rie a .Contribuțiilor 
bibliografice” referi
toare la ..Invățămîn- 
tul sl știința” d’n 
orașul Iași In răs
timpul dintre 1944 pî
nă în zilele noastre.

Desigur că aseme
nea utile instrumen
te de informare ne
cesare muncii intelec
tuale din diverse sec- 
toare se impun a fi 
continuate atît în di- 
.ecția actualizării lot 
cît sl în cea retros
pectivă. întocmirea 
monografiilor comple
te privind viața și 
creația materială 6’ 
spirituală a marilor 
ținuturi din patria 
noastră înlesnesc pro
cesul de cunoaștere 
și valorificare a tre
cutului cultural și 

științific, precum și 
posibilitatea de a 
descifra principalele 
lor linii de dezvoltare 
în contextul economic, 
social și cultural al 
tării. In general, ma
terialul bibliografiat 
este organizat după o 
tematică inspirată din 
sistemul de clasifica
re zecimală universa
lă, folosit în biblio
tecile noastre și este 
completat cu indexuri 
de nume de autori 
sau geografice. Intr- 
un recent studiu pu
blicat în „Revista 
Bibliotecilor” am fă
cut cîteva propuneri 
privind organizarea 
unui sistem nation'" 
de documentare în 
domeniile artei, care 
să asigure atît in
formarea curentă a- 
supra literaturii de 
specialitate apărută în 
țară si străinătate cît 
și informarea retro
spectivă asunra vieții 
noastre artistice. In a- 
cest sens inițiativa 
celor două mari bi
blioteci ieșene vine 
să împlinească, ală
muri de alte contri
buții ale lor șl ale 
a'tor biblioteci din 
țară (ne referim la 
indexurile b'bl'ografi- 
ce ale diferitelor co
lecții de reviste de 

cultură și la cataloa
gele colective regio
nale — respectiv ju
dețene) goluri ce se 
cer completate în cel 
mai scurt timp și cu
prinse într-un plan 
sincronizat pentru a- 
semenea lucrări, pen
tru a se evita ac
țiuni dispersate, u- 
neori paralele și ade
seori discontinue.

Paul Caravia

Direcția de siste
matizare, arhitectură 
și proiectarea con
strucțiilor din Iași a 
organizat o sesiune de 
comunicări pe tema 
„Fundarea construcți
ilor pe loessuri și pa- 
mînturi loessoide în 
podișul central mol
dovenesc”, o proble
mă deosebit de im
portantă și actuală 
pentru proiectanții din 
Moldova, De altfel, 
tema constituie una 
din preocupările prin
cipale ale specialiști
lor, care dispun de 
un poligon experi

mental la Șorogari și 
care aplică aseme

nea fundații în zo
nele de construcție 
din Iași șl Vaslui 
E o temă ce figu
rează în planul ac

tivității de cercetare 
științifică din cadrul 
instituției, activitate 
ce se desfășoară în 
colaborare cu Insti
tutul Politehnic Iași, 
ÎNCERC și ICIFP — 
București.

In cele două zile 
cît a durat sesiunea 
au fost susținute 7 
comunicări, abordînd 
problema din un
ghiuri cît mai diferite, 
Dornind de la carac- 
teristicele unor ase
menea terenuri și mc- 
gînd pînă la ultimele 
rezultate obținute în 
experiențele de la 
Șorogari.

„Conștiința timpului 
liber” este Intitulată 
tema abordată de 

colectivul de cerceta
re sociologică, con
stituit în cadrul ca
tedrelor de istorie 
a filozofiei și lo
gică și materialism 
dialectic ale Univer
sității „Al. I. Cuza” 
din Iași. In acest 
scop, a șl fost orga
nizată o anchetă so
ciologică la Uzina de 
Mase Plastice din 
Iași. Cercetarea a ur
mărit surprinderea di
verselor aspecte ale 
temei tratate, valori
le timpului liber fi

ind considerate din 
unghiul de vedere ai 
pregătirii profesiona
le, al culturii gene
rale, al conduitei ce
tățenești, al activită
ții obștești, al re
creației, distracției, 
odihnei etc. Rezulta
tele primei etape a 
acestei cercetări, con
cretizate într-un stu
diu prezentat la se
siunea de sociologie 
șl filozofie din sep
tembrie 1967, de la 
București, organizată 
de Ministerul Invă- 
țămîntului, au fost 
menționate șl evi
dențiate în „Scîn- 
teia”, „Revista Invă- 
țămîntulul superior” 
și în alte publicații. 
Atît orientarea co
lectivului către a- 
ceastă temă cît și 
modul de a o cerce
ta au fost apreciate 
ca utile și judicioase.

In cadrul laborato
rului de fizică (II) al 
Institutului politehnic 
Iași, tematica știin
țifică este axată pe 
probleme legate de 
proprietățile dielectri- 
ce ale unor substan
țe electrolzoiante ro
mânești șl de compor
tarea acestora în si

tuațiile în care sînt 
supuse unor procese 
de iradiere cu radia
ții X. Astfel, s-au 
studiat proprietățile 
dielectrice ale unor 
cauciucuri poliuretani- 
ce realizate la Institu
tul „Petru Poni" al 
Academiei, ale unor 
derivați sulfamidați ai 
acidului fenoxiacetic 
și ale unor copoli- 
condensate fenolice 
de turnare, realizate 
la Facultatea de chi
mie industrială a In
stitutului politehnic. 
In urma cercetărilor 
întreprinse, s-a con
statat că, de pildă, 
cauciucurile poliure- 
tanice nrezintă bune 
proprietăți electro- 
izolante și sînt afec
tate puțin de proce
sele de iradiere.

Din copoliconden- 
satele fenolice de 
turnare s-au obținut 
electreți (corpuri ce 
prezintă o electrizare 
de lungă durată) cu 
bună stabilitate șl a- 
preciabile proprietăți 
mecanice, cxistînd 
perspectiva de utili
zare a acestora în 
industrie. In prezent, 
cial, obținerea de e- 
se urmărește, în spe- 
lectreți din produse 
noi, care să prezinte 
stabilități cît mal re

marcabile ; de ase
menea, să se obțină 
în cadrul aceieiași 
probe șl magnetoelec- 
treți (corpuri ce pre
zintă electrizare și 
magnetizare simulta
nă, de lungă durată). 
De notat că, în ceea 
ce privește creșterea 
Indicelui de stabilita
te, în cazul electreți- 
lor formați, ea se ob
ține prin utilizarea 
unui cîmp pulsator șl 
nu a cîmp urilor e- 
lectrice continui, uti
lizate în mod curent» 
— fiind vorba deci 
de o metodă nouă, 
verificată în practica 
laboratorului mai sus 
menționat. In sfîrșit, 
în urma proceselor 
de dispersie studiate 
în cadrul derivaților 
sulfamidați ai acizi
lor fenoxiacetlci, s-au 
stabilit schimbări de 
fază în cazul respec
tivelor produse, care 
au condus la Intere
sante interpretări te
oretice, pe bază elec
tronică, în ceea ce 
privește structura a- 
cestora.



(Urmare din pagina 1)

Ceea ce a făcut insă ca presti
giul Franței să crească, a fost 
marea revoluție din 1789, care 
a creat modelul clasic al sta
tului modern european. Pentru 
feudalitate, Franța însemna ca
zanul în care se fierbeau, pen
tru a fi aruncate în cele pa
tru puncte cardinale, ideile 
„prăpăditoare” ; pentru majo
ritatea covîrțitoare a popoare
lor împilate și lipsite de drep
turi elementare. Franța era te
renul în care prindea rod sâ- 
mînța ideilor de libertate, fra
ternitate și egalitate.

Intelectualitatea noastră, în 
formare, a luat cunoștință des
pre evenimentele care preves
teau „o lume nouă” prin in
termediul ziarelor franceze care 
au pătruns in principatele ro
mâne („Journal encyclope- 
dique”, „Journal litteraire", 
„Mercure de France") și s-a 
familiarizat cu ideile revoluției 
franceze răspîndite la noi prin 
intermediul filozofiei materialis
te a secolului al XVIII-lea, 
prin școlile grecești, prin se
cretarii și profesorii francezi 
angajați aici, prin războaiele 
vremii și polonii refugiați etc.

Supplex Libellus Valachorum 
(1791), invocă, după cum se 
știe, principiile de libertate și 
egalitate ; un Turnavitu, Brîn- 
coveanu, Cîmpineanu, bănățea
nul Paul lorgovici, difuzează idei 
ale revoluției franceze ; Vîr- 
nav, Asachi, Pogor, Ion Buznea 
traduc și localizează opere ale 
literaturii franceze ; un Dudes- 
cu, lancu Văcărescu (1804) a- 
par (cazuri singulare însă) la 
Paris.

Șirul de transformări, însoți
te de ample convulsiuni social- 
politice în care s-a angajat 
sud-estul Europei în general, 
Principatele Române în particu
lar, începînd cu cel de al 
treilea deceniu al secolului 
trecut, au pregătit terenul pen
tru receptarea profundă a ideilor 
revoluției franceze. A fost des
chisă epoca unei puternice în- 
rîuriri a tot ce avea Franța mai 
înălțător, a unei înrîuriri binefă
cătoare asupra luptei românilor 
pentru emancipare socială și 
naționala. Procesul s-a desfășu
rat atît de rapid, încît Bois- 
le-Comte scria în 1834 că 
„Nu există oraș în lume, o 
dată ce depășești frontierele 

Franței și Belgiei, unde folosi
rea limbii franceze să fie așa 
de răspîndită ca în lași ți Bu
curești". Literatură, teatru, școli 
(Maisonable, Cuenim ș.a.) fran
ceze, un Vaillant (autorul cărții 
La Românie), un Ubicini (se
cretar al guvernului provizoriu 
din 1848 în Țara Românească) 
și mulți alții sînt alături de 
avangarda luptătorilor pentru 
renașterea națională a româ
nilor.

Majoritatea conducătorilor ro
mâni ai luptei pentru eliberare 
socială și națională iți face 
studiile in Franța, iar unii din
tre ei învață și la Școala re
voluției. O vie activitate a ro
mânilor în Franța, care înfiin
țează societăți studențești ți 
ziare românețti, își însușesc 
ideologia epocii (de la libera
lism la socialismul utopic), 
difuzează cunoștințe despre 
patria lor latină, pregătesc o- 
pinia publică franceză pentru 
sprijinul de care are nevoie 
națiunea noastră angajată 
într-un efort suprem de eman
cipare. Revoluția din 1848 și 
Unirea poartă pecetea acestor 
intense străduințe și conlucrări.

Prin tradiție, politica orienta
lă a Franței a fost dirijată 
către menținerea Imperiului 
Otoman sub suzeranitatea 
căruia ne aflam. Ea nu S-a 
schimbat nici în epoca luptei 
pentru Unire dar, spre deose
bire de trecut, Franța a văzut 
în lupta naționalităților din 
estul Europei, a românilor în 
special, calea pe care ar fi pu
tut dobîndi forțe auxiliare me
nite să-i sporească influența 
și puterea. Așa se și explică spri
jinul pe care l-a obținut Uni
rea românilor din partea Fran
ței. Dar, spre deosebire de 
politica oficială, nu arareori 
șovăitoare, neuitată va rămîne 
contribuția dezinteresată a In
telectualității franceze la solu
ționarea „chestiunii române” 
potrivit intereselor noastre și a 
dreptății în lume. Numele lui 
Michelet, a lui Edgar Quinet, 
care scria că „întreg efortul 
istoriei românilor a fost de a 
reface același corp din mem
brele sale dispersate”, Ubicini, 
Botaillard, și nenumărați alții 
sînt încrustate la loc de cinste 
în cronica Unirii. încheierea 
acestei extraordinare etape a 
relațiilor româno-franceze co
incide cu epoca lui Al. I. Cuza.

ROMÂNIA-FRANȚA
și a modernizării Statului na
țional român.

Perioada care a urmat a 
adus după sine modificări for
male în orientarea politică a 
României, cînd împrejurările 
au impus o alianță secretă și 
nefirească a țării noastre cu 
puterile centrale ți al cărei 
sfîrșit nu putea fi altul decit 
cel care s-a produs în 1916 
prin alăturarea României în 
război de partea Franței. Po
poarele român ți francez, străi
ne de cauzele reale ale 

războiului, au dus o luptă 
comună prin victoria da
torită căreia Franța a re- 
dobîndit Alsacia și Lore
na, iar românii și-au desă- 
vîrșit unitatea națională pentru 
care numeroși francezi, de la 
Vaillant la Gambetta, și de la 
Lavisse la Herriot. cu pledat 
cu ardoarea cuvenită unui act 
de mare dreptate istorică.

După primul război mondial, 
România și Franța s-au aflat 
în același sistem de alianță 
care garanta integritatea teri
torială a celor două țări ți 
securitatea europeană, obiecti
ve în slujba cărora și-au pus 
talentul Nicolae Titulescu și 
mari personalități franceze.

In această lungă perioadă 
istorică, relațiile româno-fran
ceze au atins un înalt grad 
de dezvoltare. Un progres re
marcabil au cunoscut schimbu
rile economice, în vreme ce 
colaborarea pe teren spiritual 
este fără precedent. Levaditti, 
Ion Cantacuzino, Athanasiu, 
Gh. Marinescu, Nicolae lorga, 
George Enescu și nenumărați 
alții își fac studiile în Franța, 
iar unii dintre ei își leagă nu
mele de propășirea științei 
franceze și universale. Interesul 
Franței pentru România spo
rește, reflectîndu-se în tradu
ceri din literatura română (A- 
lecsandri este tradus încă în 
1848), în studiul limbii ți lite
raturii române în unele univer
sități franceze, în angajarea u- 
nor oameni de știință români. 
In măsura in care România 
progresează, ea nu numai că 
ia, dar ți dă Franței, fortlfi- 

cînd o colaborare în avantaj 
reciproc. Nume prestigioase de 
români se înscriu în viața spi
rituală a Franței într-un mod 
pe cit de spectaculos, pe atît 
de trainic și nedezmințit : De 
Max ți Elvira Popescu, Panait 
Istrati și Eugen lonescu, Brân- 
cuși șî Henri Coandă etc. etc.

Remarcabil este ți numărul 
românilor care au luptat, unii 
dintre ei cu prețul vieții, pen
tru libertatea Franței, în 1848 
(N. Bălcescu luptă pe barica
dele Parisului), în 1870 (ro
mâni încadrați în armata fran
ceză), în cadrul apărării Co
munei din Paris, sau între anii 
1914—1918 ți în rezistența fran
ceză din al doilea război mon
dial.
, Aceste îndelungate tradiții', 
întemeiate pe comunitatea de 
origine ți limbă, pe înrudirea 
spirituală a celor două popoa
re și pe adinei și ample in
terferențe istorice, sînt astăzi 
încununate cu o colaborare 
ridicată la un nivel superior 
pe care-l pot atinge numai 
popoarele aflate pe calea pro
pășirii și împlinirii năzuințelor 
de pace și activă conviețuire.

România, prin ritmul rapid al 
progresului material șî spiritu
al, prin modernizarea ți diversi
ficarea economiei sale, este 
un partener apreciat de Fran
ța, după cum această din urmă 
țară, situată în rîndul statelor 
avansate ale lumii, se bucură 
la noi, ca întotdeauna, de in
teres și de calde sentimente.

Schimburile științifice, artis
tice șî culturale, o colaborare 
economică în continuă crește
re, sînt dovada de netăgăduit 
a intensificării raporturilor ro
mâno-franceze șî a perspecti
velor ce le deschide viitorul.

în sfîrșit, și România și Fra- 
ța se întîlnesc pe un teren 
comun în numeroase direcții a- 
le politicii internaționale. Am
bele țări sînt partizane hotă- 
rîte ți neobosite ale respectării 
independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne 
ale altor țări, conlucrării inter
naționale în spiritul păcii și 
al avantajului reciproc.

- - - - - - - - - - - - - - - ?\lirică franceză
Jean Cocteau

SPATE DE INGER
Intr-un vis o falsă stradă 
Și-acest pieton ireal 
Sînt minciuni ce o să vadă 
Un inger sosit spațial.

Să fie vis - să nu fie 
Dar de sus dacă socoți 
Minciuna li se descuie, 
lngerii-s gheboși cu toți.

Umbra li-e gheboasă doar 
Pe zidul vopsit de var.

Philippe Soupault

DUMINICA
Avionul țese fire telegrafice 
ți izvorul caută același cintec 
la intilnirea birjarilor aperitivul e galben 
dar mecanicii de locomotivă au ochii albi 
femeia ți-a pierdut surîsul in păduri

AIUREA
Se vede

— Ini Paul Eluard —

Cineva 
pe malul apei 

pentru totdeauna 
Orașul e această stea 

la infinit

Prin vitrine 
pămintul se-nvirte 

prietenia celuilalt țărm 
capul se-nvirte 

preriile vintului 
brațele-ntinse 

arborii in exil

NIMENI n-a văzut nicicînd SEARA

Tmduceride^^JPetru^Cunanu

ITINERAR
Dună ce șl ultimele blocuri de la marginea Romei s-au 

topit 1n cețurile fine ale Înserării, străbați aproape treizeci 
de kilometri o cîmple netedă pe întinsul căreia rarele case 
se pierd ca o fata morgana în depărtare. Șoseaua străjuită 
de reclame imense începe să-și aprindă becurile în amurgul 
iiniștit și după citeva curbe spectaculoase lăsăm in stingă 
drumul ce duce spre aeroportul international. Clădirile spre 
care ne Îndreptăm sînt mai puțin impresionante decit cele 
ale noului aeroport, Leonardo da Vinci. De la Fiumicino 
pornesc cursele spre interiorul Italiei. Din sfert în sfert de 
oră, decolează avioanele pentru Milano, Veneția, Genova, 
sala de așteptare este din ce în ce mai puțin populată. Zia
rele de seară și cele de dimineață, ajunse, unele, la cea 
de a patra ediție, aduc ultimile vești. Prima pagină este 
ocupată cu titluri imense, alarmante, de supoziții, de între
bări, de știri care încep să se contrazică... Din sfert in 
sfert de oră, crainicul anunță decolarea altor curse interne, 
pînă r cînd la orele 21,45, cursa de Torino se 
desprinde lin de pistă și după citeva minute lăsăm 
in urmă o adevărată mare de lumini: Roma. Apoi, plutim 
în plină noapte ... Și cînd, aflafi la șapte mii de metri dea
supra pămintului, ne aruncăm ochii asupra ziarelor împăr
țite de stewardesă, titluri mari, imense, anunță două ca
tastrofe de aviafie, una în apropiere de Perpignan, în care 
și-au aflat moartea toți cei optzeci și opt de turiști englezi 
aflafi la bord; cea de-a doua, la Manchester, în momentul 
aterizării, cînd au pierit șaptezeci și doi de oameni, și ei de 
asemenea turiști, plecafi să-și petreacă vacanța ...

ȘI ACUM TORINO
Împăturim ziarele și căutăm un punct de sprijin in ma

rea de Întuneric de sub noi. După trei sferturi de oră de 
zbor parcă in necunoscut, apar primele puncte luminoase, 
apoi se desenează cele dinții linii care se adună într-o 
alcătuire geometrică, din ce în ce mai riguroasă și mai den
să. Avionul începe să coboare, sîntem rugați să ne așezăm 
centurile. Spectacolul orașului deasupra căruia zburăm de
vine de-a dreptul fascinant. După citeva minute, peisajul s-a 
schimbat cu desăvirșire, pămintul — cit putem să-l privim 
de la fereastra Caravellei, pare pur și simplu inundat de 

• lumină. Lanțul subțire de beculete, zărit înainte, s-a transfor
mat brusc intr-un păienjeniș de lumini care devine din ce 
in ce mai dens, mai exploziv și chiar feeric. Și, pe măsură 
ce secundele trec, mă Întreb dacă nu cumva sînt victima 
unei iluzii, dacă nu trăiesc, așa cum am trăit în copilărie, 
visul unei nopfi de Crăciun. Orașul il cunosc. Dar cu un an 
în urmă, cînd, de la fereastra avionului, l-am văzut, era 
ora amiezii și, învăluit în ceafa blîndă a Alpilor, Torino pă
rea o așezare construită după un plan atît de strict și de 
unitar încît erai cuprins de teama că vei întilni o așezare 
din cale aiară de austeră. Doar abundenta vegetației care 
brăzda orașul, lanțul parcă neîntrerupt al copacilor ce înso
țește marile bulevarde și cursul leneș al Padului dădea ora
șului un aer mai cald și mai apropiat.

ITALIAN o»
Acum însă, in această noapte de la începutul verii, 

cînd dinspre toate barierele se îndreaptă spre centru iar de 
acolo se resfiră pe zeci și zeci de străzi mii de autoturisme 
care înlănțuie marile artere într-un șirag fosforescent de 
metal și fascicole luminoase ce izvorăsc neîncetat de nu știi 
unde parcă n-au de gînd să se oprească vreodată — To
rino pare un oraș ieșit din obișnuit. Minutele trec încet și 
pe măsură ce te apropii de centru, iluminația devine mai 
fastuoasă, pînă cînd Via Roma, strada pe care o recunoști 
și de la înălțime, strada marilor magazine, a marilor cafenele, 
și a marilor baruri, trimite spre ceruri o jerbă luxuriantă, 
neîntreruptă aproape doi kilometri. Pe hartă, Via Roma se 
pierde aproape printre marile corsouri largi și lungi. Dar 
explozia de lumină ce o trimite spre cer o iace să iie noap
tea un adevărat ax al orașului. Și în toată această desfă
șurare, nimic carnavalesc, nimic care să pară excentric și 
depășind limitele bunului gust. Am crezut că Torino se află 
poate în sărbătoare, dar era o zi obișnuită, o zi ca oricare 
alta, o zi de la începutul săptămînii. Priveam de la fereastra 
avionului și, pe măsură ce minutele treceau, aveam impresia 
că ne aflăm deasupra unei mări sclipind din miriade de 
cristale mereu aceleași și mereu altele și că pilotul caută 
o fărîmă de pămînt. intre timp, am lăsat in urmă cen
trul și, după ce am zărit clădirea B.I.T.-ului (Biroul In
ternational al Muncii), ai cărei perefi de cristal par noap
tea ajunși la incandescentă, simțim că rotile avionului 
au atins pămintul. Valerlu Râpeanu
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