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PRIZONIERUL
Un infinit prizonier 
se uită lung printre zăbrele 
din carcera făpturii mele 
in largul mărilor, spre cer.

El vede sorii aibi cum pier, 
planete paiide-n inele 
cum se inginâ între ele 
ți scapătă-n alt emisfer.

Dar spațiul vast nu-l ispitește. 
O altă zare, părintește, 
în sine însuși l-a inchis.

Și-ncearcă doar o amețeală : 
atunci cînd, plin de îndrăzneală, 
iți vede propriul său abis...

STROFE
Fîntinile ți ochii tăi. Nimic
nu face-n slavă cerul vast mai mic : 
abia e loc, in rariștea-i albastră, 
pentru furtuna din ființa noastrăi

Fîntinile ți ochii tăi. Nicicînd 
un întuneric n-a fost mai flămînd : 
abia am răsărit ți, brusc, ne scapă 
amiaza din privirea ei mioapă.

Fîntinile ți ochii tăi. Mereu
o stea- n adine, o lacrimă de zeu. 
Dar tu clipești : luceafărul îngheață, 
și chipul mi se scurge de pe față...

Vasile Nicolescu

GLAS
Ești dincolo de lucruri precum umbra 
cuvintului rostit de altă gură ;
ești dincolo de tine și de sumbra 
lumină ce te-nvăluie, armură ;

ești ca tăcerea-n muzică răsfrintă, 
părelnic foc ce-n spuză se îneacă, 
cenușă-a umbrei care inspăimintă, 
ești umbra umbrei care nu mai pleacăi
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■« LITERATURA 
I Șl FILMUL

O actriță, de altfel de prim nivel al cinematografiei noastre, 
se plîngea „convingător" într-un interviu acordat unui cotidian 
central, de lipsa de „eroi" (așa cum ii concepe ea 1) in lite
ratura noastră actuală, „eroi" care să poată deveni perso
naje de film. Mai Înainte de interviul acesta și după, am 
mai citit alte asemenea declarații mai pretențioase sau mai 
puțin pretențioase : n-am avut și incă n-avem filme de răsunet 
fiindcă n-am avut și n-avem scenarii, fiindcă scriitorii se apro
pie greu și cu rezervă de cinematografie. Și acest fapt ar 
constitui o cauză, o concluzie. Această idee răzbate și din 
amplul text publicat de Contemporanul și redactat de Comi
tetul de stat pentru cultură și artă, (text care probabil nu prea 
aduce multe noutăți față de ceea ce știam). Să fie chiar așa, 
să fie atît de opaci, atît de puțin receptivi scriitorii și în 
special prozatorii față de această artă, cu finalitate imediată, 
cu posibilități de exprimare atît de complexe ?

Un prozator de mare talent, — dovadă o fac cele două ro
mane care i s-au tipărit pînă acum și al treilea în curs de 
tipărire, mi-a povestit „odiseea" scenariului său, reținut sau 
refuzat (este tot una) mai mult de un an, fiindcă cineva, 
o „personalitate" sau mai multe „personalități" dintre acelea 
care se pricep la orice, care pot trece cu ușurință de la film 
Ia fotbal și de la fotbal Ia literatură și de aici mai știu eu 
unde, nu agreau autorul. Simplu I Probabil că alți scriitori 
au încercat această experiență și, întimpinați cu o asemenea 
„exigență", s-au retras la cărțile lor.

N-am auzit să se fi organizat o discuție intre cineaști și 
scriitori, să se fi publicat rezultatele ei și în consecință, să 
putem vedea finalitatea celor discutate. In schimb, artiști, re
gizori etc., /direct sau indirect, le impută scriitorilor inaderența 
față de film. Sau mai mult, ca în cazul actriței respective, ideea 
se generalizează asupra întregii literaturi actuale. Dar oare 
regizorii, redactorii studiourilor noastre, în sfîrșit, toți care se 
ocupă cu aceasta, au parcurs cu intenție sinceră cărțile care au 
apărut în ultimii ani, și n-au găsit nimic sau aproape nimic ? 
Mă îndoiesc, fiindcă avem și cărți excelente, care dacă nu pot 
fi transpuse așa cum sînt pe ecran, cel puțn cuprind idei de 
film. Nu, n-am văzut pe genericele filmelor noastre niciodată 
scris un film realizat după o idee de Zaharia Stancu, sau Marin 
Preda, sau Alexandru Ivasiuc, sau Nicolae Breban, sau Ștefan 
Bănulescu, sau Marin Sorescu, sau... In schimb, numele unor 
textieri ad-hoc, da. Aceștia, ca și alții, ne-au servit destule 
filme care au costat enorm, și care au dispărut de pe ecrane 
imediat, lăsîndu-ne un gust amar. Erau filmele ilustrate, roze, 
descriptive, cu oameni care mimau viața, cu momente ne
semnificative, periferice, filme care, și atunci, ne făceau să 
zîmbim sau să le întoarcem spatele, fiindcă falsificau. Acestea 
trebuiesc repudiate, împreună cu ideile, cu autorii lor, cu totui, 
ca să nu se mai nască niciodată. Altfel nu vom putea vorbi de 
o școală națională de cinematografie de o școală a noastră, 
proprie, care să aducă ceva specific, românesc, în contextul 
universal.

Este drept că sînt și realizări remarcabile, așa cum s-a spus, 
dar față de mijloacele foarte moderne ale studiourilor noastre, 
față de sumele enorme cu care am plătit filmul, într-un cuvînt, 
față de toate posibilitățile materiale și spirituale de care dis
punem, rezultatul este nesatisfăcător. Și pentru asta, (cel puțin 
una dintre cauze care se vrea a fi improvizată) sînt vinovați 
scriitorii ? O invităm pe actrița respectivă și pe colegii ei de la 
cinematografie care n-au găsit încă în literatura noastră actuală 
un personaj feminin care să-i fie „aproape de suflet", să pri
vească mai atent ceea ce se tipărește. Poate va găsi. Poate 
vor găsi și colegii ei, (așa cum am spus) în cărțile noastre, dacă 
nu filme, cel puțin idei de filme. Sau poate astfel vor vedea cau
zele adevărate, care stau chiar în „cetatea cinematografiei", așa 
cum ne-au obișnuit reporterii entuziaști să numim complexul 
de la Buftea, adică în modul de organizare a tuturor etapelor 
creării unui film, de la foaia albă de hîrtie, și pînă la ultima 
filmare. Și, în sfîrșit, să se știe, să se „vadă" că scriitorii noș
tri, cei adevărați, nu sînt inamicii celei de a șaptea artă, ci 
inamicii, dacă trebuie să-i numim, sînt funcționarii care se pot 
pricepe la altceva dar nu la artă, unii regizori slabi, fără idei, 
fără fantezie, într-un cuvînt, fără har, interesele cutăruia sau 
cutăruia, pus să judece sau cu amicii care judecă scenariile, 
ideile, filmele, interese străine sincerității artistice. Cu aceste 
tare, cinematografia noastră nu va putea face pașii pe care 
cu toții îi dorim. Discuțiile „în genere", aici, ca și în oricare 
alt domeniu, rămîn formale. Și mai ales fac să rămînă, pe 
locurile lor, cei care au lucrat prost. Spiritul funcționăresc, 
suficient și comod, nu are ce căuta in artă. Dacă dorim sincer 
să realizăm ceva.

Corneliu Ștefanache

descoperirea clasicilor
„Este astăzi Sadoveanu un 

scriitor necitit 7“ — întreba
rea lui Nicolae Manolescu (v. 
Sadoveanu — mereu contem
poran, „Luceafărul", nr. 29, 
p. 2) este pe deplin justifi
cată șl sensul fundamental 
al sintezei sale e de a-1 privi 
altfel pe scriitor. Criticul 
este convins că „va sosi 
timpul cînd va fi redesco
perit ca un mare scriitor mo
dern". Descoperirea o face 
chiar N. Manolescu în cîteva 
fraze critice ce merită toată 
atenția noastră. M. Sadoveanu 
„este cel mai profund și mal 
universal scriitor român, 
comparabil deopotrivă cu o- 
rice mare poet sau prozator, 
de azi sau de totdeauna. 
Sadoveanu ne dă în cel mai 
înalt grad, alături de Crean
gă, sentimentul uriașei noa
stre vechimi și a continui
tății noastre în timp. Opera 
lui este sinteza inefabilă a 
unui popor bătrîn, a exis
tenței și a miturilor lui, a 
istoriei și a imaginației lui. 
Nu este dramă socială sau 
morală pe care Sadoveanu 
să n-o fi înfățișat, tot ce 
reprezintă viață, gîndlre, în
țelepciune, toate sentimen
tele umane, toate raporturile 
omului cu oamenii sau cu 
natura, sau cu Dumnezeu, 
politica și religia, instituțiile, 
moravurile și credințele — 
se găsesc oglindite în opera 
lui Sadoveanu. Memoria lui 
Sadoveanu nu are egal : Da
cii, Miorița, Ștefan cel Mare 
și oamenii secolului XX sînt 
contemporani. Dacă mii de 
ani stau față-n față : trenul 
și avionul cu singurătatea o- 
ierilor de pe Ceahlău, teh
nica lui Barnard cu expe
riența nemărginită a lui Pe- 
ceneagă, ceasul cu mersul 
stelelor, medicina cu buru
ienile de leac, profesorii de 
filozofie cu Kesarion Breb, 
realul cu fabulosul, istoricul 
cu mitologia". E scriitorul 
„tradiționalist" 7 „El nu e 
nici paseist, nici autor de 
scrieri istorice : lumea pe
care o înfățișează n-are în
ceput, nici sfîrșit. El nu e 
un evocator, un povestitor : 
evocarea, descrierea, povesti
rea sînt numai pretext de 
meditație asupra universului. 
Sadoveanu, s-a spus, e un 
filozof care gîndește în ima
gini ; opera lui, o filozofie 
plastică". încrederea lui N. 
Manolescu în opera sadove- 
niană, în capacitatea ei de 
a învinge timpul, convingă
toare pentru toți, e imensă 
fiindcă „Se va citi epopeea 
lui Sadoveanu, așa cum îl 
citim pe Homer vorbind des
pre Troia".

nr. 30, din 29 iulie 1967). Nu 
poate, (așadar, decît să ne 
bucure reluarea acestei dis
cuții în „Gazeta literară" nr. 
29, din 18 iulie 1968, sub sem
nătura lui Grigore Smeu, în 
articolul Previzibil și impre
vizibil în epică. Autorul par
că ezită, însă, să ia o ati
tudine hotărîtă, dînd cîștig 
de cauză cînd „previzibilu
lui" (într-un limbaj mai clar 
vechiului erou standardizat), 
cînd „imprevizibilului" în e- 
pică. In ceea ce ne privește, 
considerăm că alungarea de
finitivă a eroului schematic 
(condamnat de altfel chiar și 
de autorul articolului în dis
cuție) este un bun cîștlgat 
și a-i plînge, chiar și mas
cat, decesul, înseamnă a face 
un deserviciu literaturii ac
tuale. Nu găsim, de aceea, 
că pledăm pentru instaurarea 
unui nou conformism exclu
sivist, atunci cînd ne alătu
răm deschis acelora care de
clară că „părăsirea prozei 
cu eroi și situații previzibile 
constituie revenirea acesteia 
la condiția artei". Cînd con
statăm, cu justețe, cum face 
G. Smeu, care are și idei 
judicioase în acest articol, că 
„ani de zile previzibilitatea 
comportării personajelor lite
rare a luat calea linearită
ții", n-avem dreptul să mai 
căutăm nici un argument în 
favoarea ei.

N. Irimescu

artă, dăruire, pricopseală

personajul
Una dintre cele mai pasio

nante probleme pe care le 
ridică proza modernă este a- 
ceea a personajului. Prezen
ța sau absența lui înseamnă, 
în ultimă analiză, existența 
sau dispariția filonului epic. 
Revista noastră a pus în dis
cuție, anul trecut, această 
problemă vitală pentru pro
ză în general șl pentru ro
man în special în articolele : 
Personajul, o noțiune peri
mată 7 și Romanul în căuta
rea personajului (v. Cronica, 
nr. 23, din 10 iunie 1967 și

Rolul creatorului de valori 
estetice, al artistului, precum 
și funcția producției sale în 
societate, în mijlocul națiu
nii, se impun prin utilitate 
în evoluția culturii, în evo
luția sensibilității colective. 
Pentru că arta nu zămislește 
numai o realitate, dar creează 
și subiectul corespunzător a- 
cestei realități, ea fiind și o 
trăire de" natură subiectivă 
a conștiinței umane. Purtă
torul culturii artistice, a că
rui sensibilitate și bogăție a- 
fectivă nu se modelează nu
mai, ci — după cum spune 
Marx — se și naște sub în- 
rîurirea artelor, este recepto
rul tuturor activităților crea
toare. Faptul este confirmat 
și de istoria noastră mai a- 
propiată, cînd s-au dezvoltat 
treptat, dar foarte repede, 
sub ochii a cîtorva genera
ții, nu numai o artă nouă, 
dar și omul înzestrat cu o 
nouă sensibilitate, cu o nouă 
conștiință, cu noi capacități 
și o nouă cultură.

Cei care au hrănit acest 
proces evolutiv — un Bolin- 
tineanu, Eminescu, Creangă, 
Caragiale, un Grigorescu, An- 
dreescu, Luchian, Paciurea, 
Brâncuși, Gheorghe Dima, 
loan Scărlătescu, Enescu și 
nenumărați alții — au trăit 
în condițiile unei orînduiri 
care nici măcar nu și-a pus 
problema recompensei ce li 
s-ar fi cuvenit din partea 
societății. Mai mult chiar. Nu 
puțini dintre aceștia au avut 
de îndurat, pentru perseve
rența lor, prigoanele profito
rilor, ale pescuitorilor de si
tuații. Uneori, după moarte 
prigoana bagatelizării. Și fără 
sublimul lor sacrificiu, cuprins 
în darul făcut națiunii și u- 
manității, poporul însuși greu 
și-ar fi înțeles rosturile, firea, 
caracterul și sufletul.

Astăzi, sub ochii noștri se 
făurește în țară cultura unei

CORESPONDENTĂ»
TUDOSE VALENTIN, Ga

lați:

O ciudată cădere în. am
buscada poeziei „încifrate". 
Poate din cauza temerii de 
anecdotăi, dar care nu ex
plică, totuși, invazia de : 
„răni pe dos", „osul în
tors", „revers de păsări", 
„în albul eclipsei", „sînul 
verii pe echer", „zbor in
vers" ș.a. (Foarte frumos 
versul: „amiezile uicise-ntr-o 
brățară"). Sorgintea sigură 
o aflăm în clișeele de lec
tură din „Joc secund", „her- 
metismul" d-tale ținînd însă 
numai de „limbaj". Iar a- 
valanșele metaforice vin 
din unele poeme ale lui 
Ilarie Voronca. Poeți la po

lii opuși, care exercită o 
puternică seducție printre 
tineri. Revers și Anotimp, 
într-o oarecare măisurăi, ies 
din matca explicației de 
mai sus. Fiind bine struc
turate pe-o idee, traducînd 
în fluxul emoțional arderi 
romantice. Ni se pare în
vinsă acea „crispare" arti
ficioasă. Intre ton și cut 
vînt există o armonie ne
cesară.

FLORIN PIETREANU, 
Constanța:

Recapitulînd : poezia
Trec fetele e în limitele 
exercițiului, remareîndu-se 
numai prin fluiditatea mu
zicală • Invocație către

prieteni e validă prin nota 
de autoironie, care mai a- 
tenuează confesiunea edul
corată ; Așteptîndu-ne, în
tr-o „gamă" ce nu vă e 
(se pare) proprie, e prea 
retorică; Cîntec e o „artă 
poetică" de duzină, în care 
eroul ideal pleacă de la 
simbolul arborelui; Nu 
veni, eliberată de sigiliul 
prozodiei clasice, are cîte
va acorduri lirice mai e- 
nergice; Joc de frunze nu 
se salvează din. plasma u- 
nei romanțe intimiste ; Tîr- 
ziu e piesa cea mai înche
gată. Dar continua intero
gare : cine ești ? și de 
unde vii ?, refuzul discret 
dezvăluind niște îndoieli și 
angoase, reamintește de 
„Duhovniceasca" lui Ar- 
ghezi. Dovada unei decan
tări poetice o faceți cu 
Privirea mea de-aceea... 
din care și cităm,: „Clipele 
vuiau furate-n jos, prin

trup... / Surîzînd spre ce
rul depărtat în limpezire, / 
mi-a foșnit în suflet dorul 
să mă rup / brusc de mine 
însumi, să rămîn privire / 
ce se-nitoarce luminîndu-se 
pe sine / în albastru și în 
mov și-n alb frumos...".

CARMEN DUMITRU, 
Iași:

Intre răspunsul sinuos și 
refuzul categoric, am ales 
o explicație mai puțin le
jeră, cu. riscul unei mîhniri 
ca atare. Compunerea în 
quasi-versuri : Timiditate
(în. intenție o romanță de 
genul: „Știi tu cînd te ți
neam în brațe, / Cînd îmi 
jurai amor, știi tui? / Acele 
zile fericite / Tu le-ai ui
tat, eu însă nu" — de Ca
rol Scrob) este aproape ri
dicolă. Atmosfera de falsă 
melancolie, contrapunctată 
de infantile întrebări, nu

alte lumi. A unei lumi ce-și 
pune cu răspundere „înde
părtarea fermă a tarelor 
moștenite din trecut, conti
nua purificare morală a vie
ții sociale, asigurarea unei 
remunerări juste care să sti
muleze și să recompenseze 
efortul consacrat propășirii 
patriei". Și cu gîndul la soar
ta vitregă și amară din tre
cut a majorității creatorilor 
români, la pricinile de îna
poiere și lipsă de echitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vestește în continuare — prin 
cuvinte pătrunzătoare — e- 
xistența potrivită cu demni
tatea omului, cu idealurile 
elaborate de istoria culturii 
noastre : „Prin tot ceea ce 
facem urmărim să asigurăm 
condiții pentru promovarea a 
tot ce este mai valoros în 
societatea noastră, pentru a- 
firmarea nestingherită a tu
turor capacităților umane, 
pentru, punerea pe primul 
plan, ca suprem criteriu de 
apreciere a omului, a muncii 
și creației entuziaste închi
nate societății, patriei".

Cuvîntarea secretarului ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, străbătută de un activ 
umanism, răspunde, prin con
ținut și finalitate, necesită
ții societății socialiste de a 
pune capăt și unor privilegii 
constituite prin abuz și com
plicități. Chibzuite sub sem
nele dreptății și echității, — 
ce, vin să îndrepte deprin
deri dubioase, să elimine a- 
nomalil, să ferească îndeosebi 
tineretul de impostură, de 
cătușele cartelei și monopo
lului, de liota cinică și avidă 
de cîștig a antreprenorilor 
coalizați, a ,,patrioților“ , de 
paradă și profesie —, măsu
rile de deosebită însemnăta
te socială statornicite de re
centa plenară a C.C. al P.C.R., 
trebuie să ducă, prin efort 
comun, la „generalizarea în 
sînul societății a concepției 
de viață comunistă", la crea
rea unui climat de care n-a 
beneficiat nici Pallady, nici 
Szolnay sau Mattis-Teutsch, 
nici Anghel. Și să nu uităm : 
aceștia ca și alții, al căror 
nume se confundă cu dez-

voltarea reală a artei româ
nești de vocație înnoitoare 
din ultimele decenii, nu și-ău 
condiționat creația nici z de 
titluri, nici de venituri ori 
funcții. Dimpotrivă. Cu gene
rozitatea vocației — cu totul 
asemănătoare cu cea a lui 
Lucian Blaga, Țuculescu, ori 
Ion Barbu — și-au dăruit 

întreg rodul fecun
dității. De aceea poporul re
cunoaște în ei vestitorii 
țului autentic de creație 
Z? *rta LOr ~ responsabili
tatea etică a patriotului.

ac-
Șj

RAOUL ȘORBAN

o precizare
Tovarășe redactor șef,
Din respect pentru adevăr 

și pentru modul lăudabil cu 
care îl slujește „Cronica", vă 
rog să publicați următoarea 
precizare.

In ancheta „Cercetarea is
torică în discuția istoric ior“, 
publicată în „Cronica" nr. 29 
(128) din 20 iulie a.c., s-a 
strecurat o eroare (posibilă 
cînd este vorba de cuprin
derea unei discuții libere). Ne 
referim la acel pasaj din 
coloana a I-a unde în dreptul 
numelui L. Boicu a apărut 
observația : ...„vechea colec
ție „Documente privind isto
ria României" a plătit tribut 
incompetenței colectivului de 
redactare. De asemenea, în 
colecția de documente Hur- 
muzachi (seria nouă) au fost 
publicate materiale inegale 
ca valoare".

Pe de o parte, observația 
nu-mi aparține, iar pe de 
altă parte, nimeni nu s-a gîn- 
dit să includă între respon
sabili și incompetenți pe a- 
cei membri ai colectivelor de 
redactare care prin autorita
tea profesională și serviciile 
aduse istoriografiei noastre 
și-au cîștigat de multă vre
me stima tuturor istoricilor.

L. BOICU

poate acoperi lipsa de sem- 
timen.t. Ingenuitatea (în ca
zul dv.) nu are ceva din 
aburul miraculos. Rareori 
întrevedem un accent deli
cat, dar și atunci e foarte 
anemic. Tentația în a des
coperi niște zone inedite 
în „erotica sfioasă" nu e 
nici de reculegere, nici de 
simulat dispreț. N-am pu
tut descoperi : emoția dis
cretă, efectul acustic. Plu
tește un mare semn de în
trebare...

ION ALEX-DURAC, Tîr- 
goviște:

Nimic de adăugat la mai 
vechile observații. In, sen
sul, unei deprinderi. Alt
cum, Recompensă (dacă nu 
greșim!) pare un verset, 
într-o topică strofică nouă, 
din cartea „Sînt frate cu 
un fir de iarbă". Iar în 
Moment (aici, mai grav) 
acumulați, pînă la a vă

respinge singur nota de o- 
rlginalitate, elemente din 
excepționalele poeme ero
tice ale lui Nichita Stăi- 
nescu.. Mai personal, în 
parodii. Continuați.

E. BUCURESCU, Craiova :

Dintr-un dicționar : „Ma
ximă. — s.f. — gîndire for
mulată concis, exprimînd 
un principiu etic, o normă 
de conduită, aforism, ada
giu". Maximele dv. se re
fuză acestei definiții. Un 
exemplu, dintre cele mai 
răsărite : „cartea e o pîr- 
ghie...".

EMIL BOGOS, Suceava; 
VALERIU HANGANU, Bucu
rești : Mai trimiteți.

M. DREVĂRESCU, Za
lău :

Imposibil a descifra „ma
nuscrisele".

H. Z.



PIAȚA TINERETULUI — PROIECT

Deși au trecut destui ani de cînd dicționarele tuturor lim
bilor au înscris la litera respectivă cuvîntul „urbanistică", 
față de tot mai multiplele solicitări, ne întrebăm din ce 
în ce mai des: ce e în fond urbanistica ? Și atunci, ajun
gem tot Ia dicționare :

„Ansamblul de măsuri tehnice, administrative și econo
mice care trebuie să asigure o dezvoltare armonioasă, ra
țională și umană aglomerărilor de coabitare".

Probabil datorită acestor condiții la care trebuie să răs
pundă, literatura privind urbanistica' a devenit în ultimul 
timp foarte solicitată, problemele legate de ea depășind 
cu mult interesul sferelor de specialitate. Omul de pe 
stradă, cum obișnuim să-l numim, omul obișnuit, se intere
sează de modul cum arată și va arăta orașul său, vădind 
tot mai accentuat aspirații spre acel oraș ideal, cetatea 
fericită, în care omul să se simtă, în fine, în toată ple
nitudinea funcțiilor sale vitale.

Se pare că necesitățile de extindere într-un ritm ne
maicunoscut creează pericolul unui fel de elefantiazis ur
banistic. Și iată că încep să se facă auzite semnale de 
alarmă: „orașele noastre încep să fie „bolnave". Unii văd 
această maladie în neputința de adaptare rapidă la noile 
funcții sociale, economice și politice; alții consideră că 
s-a produs o ruptură între ansamblurile construite și spa
țiile libere, între volume și masă.

In general, pledoariile ce pornesc de la principiul că 
„orașele moderne nu trebuie să fie sufocate de propria 
dezvoltare", țintesc lucrări de aerisire, descongestionare și 
revenire la vechile virtuți citadine. Pe această linie, se

PIAȚA UNIRII

impune a fi examinată și funcționalitatea piețelor în ca
drul orașului modern.

Un sondaj întreprins recent printre parizieni de dife
rite categorii sociale a demonstrat preferințele citadinilor 
pentru cît mai multe „zone degajate' în care „lumina sâ-și 
regăsească luminozitatea naturală, arborii și spațiile verzi 
— virtuțile vegetale și biologice, iar spațiile de plimbare 
să aibă și o pală de vînt. Prea mult beton și sticlă, prea 
mult metal în viața noastră. Se pare că, îmbătați de ceea ce 
le oferă profesional noile materiale de construcție, arhltec- 
ții uită că ei construiesc, totuși, pentru oameni" („Le 
Monde" — 3 iulie 1968). In același sondaj, multi parizieni 
au arăitat căi citadinul nui ține săi aibă locul de muncă lingăi 
domiciliu. Aglomerările excesive și nocivitățile ce le ge
nerează au declanșat și astăzi, mai mult ca oricînd, probleme 
și discuții care scot în evidență importanța și necesitatea 
de evadare dini aglomerare, iar în cadrul aglomerărilor, de 
obținere a unor spații mai degajate: parcuri, piețe etc.

Primele spații libere în istoria orașelor fiind oferite de 
piețe, indiferent funcțiunea lor, să limităm această tendință 
contemporană la relațiile oraș-piață, cu referiri la Iași, 
unde tocmai se află în curs de realizare un sistem de 
piețe,

DE LA 0 PIAȚĂ CENTRALĂ 

LA UN SISTEM DE PIEȚE
Dacă unele orașe ale noastre se află în faza de a-și 

realiza sau definitiva piața centrală, unica lor piață, cum 
e cazul la Suceava sau Vaslui, lașul a depășit demult 
această fază, dezvoltarea sa impunînd crearea unui sistem 
de piețe, fiecare cu funcție distinctă, legate organic în
tre ele.

Considerînd istorica Piață a Unirii, realizată din punct 
de vedere al ansamblului arhitectonic, discuțiile purtate 
în ultima vreme în jurul ei pot genera desigur o serie de 
învățăminte pentru realizarea celorlalte piețe ieșene. Cu 
privire la Piața Unirii, continuă a se ventila păreri deo

sebite privind clădirea și amplasarea noului cinematograf, 
golul rămas în spatele lui și, mai ales, aglomerarea la 
care conduce amplasarea noului hotel cu 12 nivele.

Ne mai insistînd asupra acestor aspecte, dezbătute pe 
larg în presă, vom nota că lașul viitor va avea un sistem 
de trei piețe centrale și cîteva piețe de cartier. Centrale 
sînt Piața Unirii, Piața Tineretului și Piața Palatului. De 
cartier, Piața Podii Roș, Piața Gării, Piața Tăităirași și, pro
babil, alte piețe în cartierele noi.

Dintre acestea aui fost studiate machetele Pieții Tinere
tului și a Pieții Podui Roș, potrivit posibilităților actuale 
de investigație a perspectivei de dezvoltare a orașului.

Așa dar, e cazul să ne întrebăm:

piețe și spații libere în 
urbanistica modernă

CUM VA ARATA PIAȚA 
TINERETULUI?

La concursul republican din 1965, pentru realizarea aces
tei piețe, au fost prezentate 25 de proiecte. Premiul I a fost 
acordat soluției ce s-a dovedit mai practică și cu cele mai 
interesante rezolvări privind circulația rutieră și pieto- 
nalăi, dotării și aspectului îm ansamblu. Potrivit detaliului 
de sistematizare întocmit ulterior de DSAPC, dini clădirile 
existente la teren vor rălmînie : Biblioteca Universitară, Casa 
Tineretului, Casa Pionierilor, localul Procuraturii și Blocul 
Expres. Clădirea Telefoanelor urmează a fi extinsă îmtr-o nouă 
clădire. Circulația rutieră va fi îndrumată în principal 
pe actuala stradă Dimitrov, ce va deveni bulevard, și pe 
str. Banu. Actuala str. Engels va rămîne numai pentru circu
lație pietonieră între blocul Expres și Casa Tineretului ur- 
mînd a se construi o pergolă. In parcul de lingă Casa Ti
neretului se vor construi spații comerciale de siluetă joasă 
(cofetărie, bar studențesc etc.). In colțul dintre str. Păcurari și 
Rîpa Galbenă au fost prevăzute construcții, fie pentru 
servicii publice, fie de locuit.

Spre cornișa de la Rîpa Galbenă va fi spațiu verde, des- 
chizînd vederea spre colinele din partea de sud a orașului. 
De asemenea va fi amenajat spațiul vegetal din jurul Casei 
Pionierilor. E probabil că statuia lui Eminescu va rămîne în 
actuala amplasare.

Extinderea Bibliotecii 
Universitare se va face pe 
latura oferită străzii Păcu
rari și în acest caz statuile 
de voievozi aflate în gră
dina bibliotecii vor fi stră
mutate în altă parte a o- 
rașului. Se studiază deo
camdată așezarea lor în 
machete, spre a se găsi cea 
mai potrivită soluție. Ori
cum, ele nu pot fi utilizate 
decît prin andosare la un 
zid sau perete de verdeață.

Limitrof ansamblului din 
piață, str. Lăpușneanu va 
rămîne ca arteră pietonală, 
de la Palatul Telefoanelor 
îm jos, iar în ideea că 
vor rămîne blocurile din
spre Păcurari (7—9 etaje), 
în ele vor fi instalate spa
ții comerciale.

In mijlocul noii piețe va, 
fi amplasat un monument 
(statuie) care să simboli
zeze ideea Pieții Tineretu
lui și a cărei dimensionare 
s-a făcut la proporțiile 
cadrului urbanistic al pieții.

PRIMA PIAȚĂ
IEȘEANĂ

DE CARTIER
Situată pe malul drept 

al rîului Bahlui, la conver
gența unor artere de mare 
trafic și dirijînd unul din 
principalele accese spre 

zona industrială!, Piața Podu Roș contribuie cu noul său 
cadru arhitectural la conturarea siluetei lașului modern.

Problemele ridicate în rezolvarea ansamblului au fost di
ficile și numeroase, avînd în vedere caracterul pe care tre
buie să-l aibă viitoarea piață — important nod de circulație 
și, în același timp, centru de cartier.

Concursul public pentru sistematizarea acestei zone a 
relevat o serie de principii generale interesante: conturarea 
pieții pe întreg terenul liber de la intersecția străzilor So- 
cola-Nicolina pînă în prelungirea bulevardului Dimitrie Can- 
temir, rezolvarea problemelor de circulație luînd în consi
derare și malul drept al rîului Bahlui, prevederea unor con
strucții înalte care să se detașeze din masa blocurilor exis
tente ș.a.

Pentru a se putea preciza însă toate aspectele viitoarei 
piețe, a fost necesar să se elaboreze de către D.S_AP.C. un 
detaliu de sistematizare, întregit pe parcursul proiectării cu 
variante de studiu și care a ținut seama de cele mai bune 
idei din concurs.

Cum va arăta, deci, noua Piață Podul Roș ?
Arhitecții au gîndit cadrul arhitectural al ansamblului ca 

un element intermediar de trecere spre viitoarea zonă cen
trală, dominată de Piața Palatului, fără a intenționa concu
rarea acesteia prin dimensiuni și scara volumelor.

Un alt criteriu care a condus la dimensionarea cadrului 
pieții a fost utilizarea intensivă și rațională a teritoriului, 
rezotvînd îni același timp circulația vehiculară și pietonală.

Situat în axul de perspectivă al străzilor Socola și Țuțora, 
un bloc turn cu 14 nivele va anunța din depărtare prezența 
ansamblului în cadrul orașului și al cartierului.

Principalele dotări comerciale și de alimentație publică 
sînt amplasate pe terenul liber adiacent străzii Nicolina și 
viitorului splai mal drept Bahlui, în construcții independen
te, oficiul telefonic închizînd cadrul spre sud al pieții.

In compoziția complexului comercial se prevede amplasa
rea mai retrasă a unui cinematograf de 650 locuri cu ecran 
panoramic, în fața acestuia o curte interioară, parțial acope
rită, capătă caracterul de agrement.

La intersecția străzilor Socola și Nicolina, racordarea se 
va face cu un bloc cu spații comerciale la parter. In com
pletarea ansamblului, s-au prevăzut blocuri de locuințe, un 
bloc îni continuarea clădirilor de pe Șoseaua Națională, iar 
de-a lungul rîului Bahlui, blocuri turn cu 11 nivele.

In cadrul orașului Iași, piața Podu Roș reprezintă) un, 
punct de mare aglomerație, sistematizarea acestei zone ridî- 
cind problema realizării unei circulații fluente a vehicule
lor și pietonilor. Astfel, se preconizează supralărgirea părții 
carosabile a actualului pod, cu pasarele pietonale laterale; 
în felul acesta, circulația pietonilor nu va mai aglomera 
podul principaL

Prelungirea bulevardului „D. Cantemir' și racordarea in 
viitor cu strada Palat, concomitent cu construirea unui pod 
peste rîul Bahlui va permite mutarea liniei de tramvai pe 
traseul Str. Palat — podul D. Cantemir ■— splai mal drept 
Bahlui — Podui Roș. Intr-o primăi etapă! tramvaiul va fi 
păstrat pe actualul traseu, iar o dată cu executarea podului 
peste Bahlui, va fi mutat pe splaiul de pe malul drept, nouă 
arteră de rezolvare a circulației.

Spațile plantate aferente ansamblului se vor desfășura pe 
o suprafață de 20.000 mp., tratate diferit, cu arbori decora
tivi, arbuști, pentru scuarul din imediata vecinătate a pieții, 
vor urmări izolarea construcțiilor de zgomotul urban cît și 
agrementarea terenului.

★
Urbanistica modernă lucrează pe ansambluri de spațiu 

construit și spații libere. Relația oraș-piață capătă astfel 
semnificații noi, bazate pe principiul că suprafața din jur 
are aceeași valoare ca și volumul construit, iar orașul tre
buie, în ansamblu, să le îmbine armonios și util pe ambele.

Ing. Șt. Cumpdnescu
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STRĂLUCITUL 
SALON ĂL 
UMORIȘTILOR

U
n important și îmbu
curător eveniment în 
viata noastră artistică 
îl constituie reînființa
rea Salonului Umoriș
tilor. Se continuă o 

veche tradiție și o inițiativă 
din deceniul 1920—1930.

Am avut pleiade de carica- 
turiști și desenatori satirici, 
încep iad cu înaintașii de a- 
cum un secol și mai bine, tre- 
cînd apoi la Jiquide bătrînul 
și N. S. Petrescu-Găină, apoi 
la combativii desenatori dina
intea primului război mondial: 
Șirato, Iser, Tonitza, Vorel, 
Ressu, B'Arg, Ary Murnu, unii 
ilustrînd paginile revistei .Fur
nica' sau ale .Faclei' și .Cro
nicii*,  aceasta condusă de Ar- 
ghezi. Intre cele două războaie 
mondiale, unii dintre aceștia 
și-au continuat activitatea de 
caricaturiști, apărînd totodată 
noi pleiade din care au făcut 
parte Aurel Jiquide, Victor 
Ion Popa, Ross, Ion Sava, Nea- 
gu Răduiescu, I, Anestin. S. 
Maur șl alții. lașul a dat re
vista Caricatura, condusă de 
Ion Sava, atît de prețuită de 
Arghezi și alți oameni de li
tere. Se va organira la Iași, 
București și tn alte orașe o 
de mult meritată retrospectivă 
Ion Sava, acest mare regizor, 
scenograf, dramaturg, fiind și 
un original gravor și desena
tor expresionist, un portretist 
satiric și caricaturist de anver
gură internațională.

In primăvara anului 1922 s-a 
înființat la București, chiar un 
Salon al umoriștilor din ini
țiativa Iui Victor Ion Popa — 
care a fost și președintele lui 
— și cu participarea lui S. 
Maur, I. Ross, Gruia, Fred 
Ghenădescu, Gic, loanid, I. A- 
nestin. Marin Iorda, H. Gins
berg, Kapralik. Salonul a avut 
însă o viață scartă, durînd 
doar șase ani.

Actualul Salon al umoriști
lor înseamnă, în multe privin
țe, un reviriment față de ceea 
ce se crease în caricatură și 
desen satiric în ultimii ani. 
După o înflorire a acestor spe
cii artistice în anii 1944—1962 
sau cam în preajma acestui 
an, producția de caricaturi 
scăzuse în expoziții, unii ca
ricaturiști păreau mai puțin 
inspirați, cultivînd mai curînd 
ilustrația de carte, sau cea de 
ziar și revistă legată de eve
nimentele imediate. Se părea 
că din rîndul tinerelor gene
rații se ivesc prea puține forțe.

Acum situația este cu totul 
alta. Mai întîl, este impresio
nant numărul expozanților — 

Cik Damadian: „Anticonformism"

peste cincizeci, dintre care lip
sesc însă Benedict Gănescut 
unul dintre cei mai originali 
desenatori umoriști, și inven
tivul Neagu Răduiescu, iar din
tre vîrstnici B'Arg — apoi fap
tul că, alături de reprezentanți 
a cel puțin trei generații, a- 
pare un număr impunător de 
debutanțl sau începători, vreo 
șaptesprezece, unii provenind 
din rîndurile arhitecților, ingi

nerilor, tehnologilor. Unii din
tre aceștia strălucesc prin u- 
mor și prin mijloacele grafice 
ca și personalitățile cu activi
tate mai îndelungată — și a- 
cestea în marea lor majoritate 
depășindu-se față de trecut. 
Unii aparțin altor centre cul
turale decît Bucureștii.

Privită în ansamblul ei, ex
poziția cu numeroase lucrări, 
ce ocupă întreaga rotondă de 
jos a Ateneului Român, se im
pune prin bogăția tematica, 
prin calitatea umorului, foarte 
variat, de Ia cel de ordin fi
lozofic la cel de critică so
cială sau de satirizare a ca
racterului (mai curînd a lipsei 
de caracter) unor indivizi. 
Folosind marile categorii este
tice — am putea spune că 
poate niciodată unii caricatu
riști și desenatori ai noștri nu 
s-au ridicat Ia un umor atît 
de înalt, — un umor cu pro
bleme de filozofie existenția
listă, cu probleme de conști
ință etică, ce coexistă cu co
micul de situații, cu caricarea 
defectelor fizice.

La Salonul umoriștilor se 
simte contactul cu lecturi și 
meditații mai înalte, familiari
tatea cu umorul tragic mai 
vechi sau cu farsa tragică a lui 
Ionesco și Beckett, precum si 
sondări psihanalitice, inspirate 
de Freud și Jung. Critica de 
ordin social apare acum mai 
diferențiată, cu observații și 
satirizări mai substanțiale — 
de la critica împotriva biro
cratismului, conformismului 
servil, a îngîmfării incompe
tenților, a unei psihologii ce 
îmbină slugărnicia față de su
periori cu tirania față de sub
alterni. Printre alte obiective 
găsim critica unor aspecte ne
satisfăcătoare la produsele de 
consum ca și în creațiile pre
tins geniale sau fals originale, 
ale unor artiști plastici si scri
itori, simularea originalității și 
inventivității, astfel că satira 
are acum largi coordonate, de 
la cele sociale la cele econo
mice, de la cele de moravuri 
la cele estetice.

Acestor variate game de 
umor și comic, de satiră și ca- 
ricare, cu viziuni si semnifi
cații foarte interesante, le co
respunde și o înnoire a proce
deelor tehnice, al unui stil 
mai concis și mai artistic. Ce 
progrese au realizat în duetul 
liniei, în construcția sintetică 
a imaginilor — multe „fără 
cuvinte", figurile vorbind de 
la sine, în configurarea unor 
personaje mulțî dintre așii ca
ricaturii ca Cik Damadian, Eu

gen Taru, Popescu-Gopo, Al
bert Poch, Nell Cobar, Mihail 
Gion, Adrian Lucaci, D. Ne
grea, aici neadăiugînd pe Geor
ge Voinescu,, care încă de la 
uitima-i expoziție personală 
folosise cu ingeniozitate efecte 
de artă optică și colaje. Dar 
mari suprize în conținutul ima
ginilor și în expresivitatea ar
tistică vin din rîndul multor 
tineri, unii debutanți, sau în

cepători ca Ovidiu Oprescu, 
Florin Pucă, Adrian Andronic, 
Al. Clenciu, Iosif Teodcrescu, 
Vasile Crăiță, Corneliu Nico- 
lae. Anton Avram, Vasile 
Crăiță, Adrian Dragomirescu, 
Anton Dragoș, Dorin Dimitriu- 
Iormeanu, Nicolae Arion, Ga
briel Bratu, Ion Davidescu, 
Corneliu Nicolae, Octavian 
Bour, Gabriel Bratu, D. Petri- 
că și alții. Regretăm că splen
didul catalog nu conține și 
date biografice privind expo
zanții.

O prezentare analitică a Sa
lonului umoriștilor ar cere 
zeci de pagini. Ne vom rezuma 
la semnalarea prezențelor ce 
ne-au reținut mai mult atenția, 
fiind siguri că vom omite, fă
ră vrere, multe lucrări meritu
oase. Vom proceda ținînd sea
ma de vîrste și de unele afini
tăți ca viziune și tehnică ori de 
genuri și stiluri.

Din vechea gardă, Ary Mur
nu prezintă două desene în 
tuș-pastel, intitulate „Humor 
1912*.  Intr-una apare cu clon
dirul în mînă actorul lancu 
Brezeanu, șezînd într-o umbre
lă deschisă cu capătul în jos. 
Ca portretizare, marele actor, 
celebrul interpret al Cetățea
nului turmentat din comedia 
lui Caragiale, dar și al lui 
Shylock, are trăsături carac
teristice, ca și în celebra cari
catură a lui Petrescu-Găină 
„E pur si muove”.

Portrete expune și Păunescu- 
Gruia, care ne-a îneîntat tine
rețea cu desenele 3ale la 
„Rampa” și în alte publicații. 
Mai adîncit ca psihologie din
tre portretele sale este acela 
al lui N. D. Cocea, cum de la 
Iosif Ross, caricaturist mai a- 
les la „Adevărul” și continuîn- 
du-și mai amplu activitatea în 
ultimii douăzeci de ani, reți
nem finele creionări portretis
tice ale Marcelei Cordescu și 
Radu Beligan. Și fiindcă sîntem 
la portretizări caricaturale, a- 
ici e locul să semnalăm exce
lentele interpretări ale lui Dan 
Hatmanu, în care alungirile 
chipului, ușoarele diformații, 
o tratare, nu fără contact cu 
expresionismul și suprarealis- 
mul, ajută la caracterizarea 
psihologică a personajelor. Ca 
portretistică mai studiată și mai 
scormonitoare, înfățișările în 
cărbune, cu jocuri de umbre 
și lumini, cu un modelaj iscu
sit, ale ieșenilor M. Cămăruț și 
C. Radinski, precum si auto
portretul — opere ale lui Dan 
Hatmanu rămîn neuitate. Mai 
înclinat spre diformare și șar

jă, cu observații tot incisive 
se dovedește, în portretele sale, 
pictorul Octav Angheluță.

Cu linii puține și fine, tușu
rile lui Cik Damadian contu
rează și aduc trăsături caracte
ristice unor personalități din 
lumea artistică, de la acad. 
G. Oprescu la pictorul Maxy 
ori la Beligan în Beranger, e- 
roul lui Ionesco. Ca și Eugen 
Taru, Damadian și-a rafinat li

ni atura, acum mai sintetică și 
totodată mai mlădioasă. Și-a 
îmbogățit stilul grafic prin pro
cedee ingenioase, știind sa fo
losească, în spirit personal, 
unele influențe ale expresio
nismului, cubismului, neo-pri- 
mitivismului — observație va
labilă de altfel pentru majo
ritatea expozanților. Stilul 
lui Saul Steinberg sau al lui 
Jean Effel se dovedește in
spirator în sensul bun al 
noțiunii.

Vorbeam de umorul filo
zofic. II găsim în imagina 
lui Damadian intitulată Lup
ta și unitatea contrariilor, 
unde un personaj merge cu 
jumătate de corp într-o di
recție, iar cu cealaltă jumă
tate privește în direcția con
trară. Tradusă altfel, imagi
nea ar însemna „una fac, al
ta gîndesc". Efectul plastic 
al imaginii este remarcabil, 
ca și la imagina Muncă sil
nică, unde se satirizează a- 
buzul urmăririi programelor 
de la Televiziune. In altă 
imagină, Damadian critică 
incompetența unor șefi de 
întreprinderi, oglindindu-i prin 
calcule matematice. In Anti
conformism, se confruntă lu
ciditatea unuia cu cei care 
trăiesc orbește.

Tot cu prezență bogată în 
număr de lucrări, în idei si 
soluții grafice, îl vedem în 
expoziție și pe Eugen Taru. 
Adîncire de sensuri, înnoiri 
de expresie în tușurile sale. 
Cocoțat pe un tron cu pi
cioare monumentale șade un 
fel de mormoloc-om, cu biete 
piciorușe, zicîndu-și că-i în 
sfîrșit, pe picioarele sale I E 
o critică împotriva carieris
mului incompetent și profi
tor. Humorul lui Taru atinge 
și problemele ciberneticii, a- 
șa cum freudismul apare în 
acel Test psihanalitic al lui 
Damadian (ce-i umblă prin 
minte, sexual, unui personaj).

Grafia este variată, inge
nioasă, expresivă la aceștia, 
ca și la Ion Popescu-Gopo — 
cu imaginația-i bine cunos
cută și apreciată. Gopo aduce 
personaje conturate în stilul 
său, fie ironizînd Timiditatea, 
fie evocînd pe Dumnezeu fe- 
licitîndu-1 pe Adam (Prima fe
licitare), fie arătînd cum se 
repară foarte impropriu ba
lanța dreptății. De un fin u- 
mor cu notă tragică este ima
gina Transplant de inimă —• 
inima fiind luată nu de la o 
ființă umană, ci de la un co
pac, căruia niște îndrăgostiți 
i-au scrijelat scoarța cu insig
nele unei inimi străpunsă de 
săgeata lui Cupidon. O in
terpretare spre grotesc găsim 
în imagina Dor.

De-un mare efect sînt colajele 
ingenioase ale lui Nell Cobar — 
11 lucrări din ciclul Eroi pentru 
lucrări din ciclul Eroi pentru 
un ciclu de animație, unde 
stilul de fabulă cu animale e- 
fectuînd acțiuni umane sau 
trădînd apucături umane criti
cabile — de la maimuță la 
gîște, cîini și struți — este 
iscusit folosit. Din bucăți de 
dantelă, pene, nasturi, paie, 
Cobar alcătuiește fabuloase 
forme cu definită caracterolo
gie animal-umană. II felicităm 
pentru modul inspirat în care 
folosește tehnicile moderne, 
păstrînd lizibilitatea formelor 
și ideilor.

Tot în stil de fabulă este 
desenul lui Mihail Gion cu o 
pereche de centauri, modern 
conturați, fata zicînd băiatu
lui : „Dacă tatăl meu nu era 
cîștigătorul Derby-ului îmi 
mai făceai curte?”

Bogat, amplu, ingenios se 
manifestă Albert Poch, care 
satirizează defecte sau năra
vuri de ordin social-psiholo- 
gic. Amuzantă imagina ari
ciului care vine cu flori la 
țepoasa-i adorată. Stilul de fa
bulă continuă și în imagina 
cu doi elefanți, unul cu col
ții retezați (Autocritică).

O viziune cu reminiscențe 
medievale, aluzivă la lupte 
inutile, la războaie fără mo
tive temeinice, se desprinde 
din imaginile în tuș și balț a- 
le lui Dumitru Negrea — 
care se reclamă de la Mark 
Twain și de la alți critici ai 
feudalismului. Umanul apare 
peste nemotivatele conflicte, 
peste absurdul inimicițiilor. 
Negrea compune mai elaborat 
și are un umor cu adîncă o- 
menie. Pledează pentru pace, 
logică, omenie. Personajele sa
le sînt construite modern, pe 
un fundal de turnuri medie
vale, de butuci pe care se 
taie capetele etc. Eugen Vegh 
arată pe motociclete în 

costume romane pe figuranții 
de la filmul „Columna lui 
Traian" — confruntînd parado
xurile civilizației.

Critica unor absurde con
flicte internaționale apare și 
la Adrian Lucaci (Constelație), 
ca și satirizarea birocratismu
lui, dar și a unor cereri sau 
petiționări absurde, ce îm- 
puie inutil capetele unor con
ducători. Cascadele de cu
vinte de la telefon, se scurg 
ca apele Niagarei, cel chemat 
la telefon neascultîndu-le 
(Solufie operativă).

Personalitate cu îndelungată 
și strălucită activitate, Geor
ge Voinescu ironizează pe 
noii șoferi de duminecă, încă 
șovăitori în conducerea mași
nilor, pe cei care produc ac
cidente din nepricepere sau 
neatenție, pe pietonii impru- 
denți, deci teme cotidiene 
noi. Ca liniatură, compoziție, 
uneori în profunzime, alteori 
etajată, G. Voinescu se dis
tinge prin fine
țe, ingeniozita
te, bun, gust. 
Fred Ghenăi- 
descu, și Marin 
lorda — vete

rana ai carica
turii — expun 
îneîntătoare i- 
magini.

Constantin 
Cazacu, (Bra
șov), satirizea
ză, „naturalis
mul pop-art-u- 
lui“, arătînd
pe un artis 
care pictează 
roșii chiar cu 
suc de roșii din- 
tr-o găleată. Și-a 
rafinat mult 
desenul. Mir
cea Capătă i- 
ronizează riscu
rile caricaturii, 
cu destinația 
între rai și iad. 
Octavian Bour 
(Brăila), tra
tează cu expre
sivitate grotes- 
că figurile uma
ne, obținînd e- 
fecte de carac
terologie co- 
mică^

Dintre mu
mele noi — u- 
nele deja men
ționate în le- 
găiturăi cm une-
le teme sau 
se manifestă 
vidiu Oprescui 
autorul afișului 
catalogului —

procedee — 
impunător O- 

D-sa este 
și copertei 

un cap surî- 
zător cu clasicile buze-semi- 
lună în sus, pe un fond de 
mii de litere, repetînd cu
vintele Salonul Umoriștilor 
și producînd un ingenios e- 
fect optic. O pereche de a- 
nimale, unul cu coarne duble, 
„bagă divorț". Stilul imagi
nii e foarte modern, o stili
zare parcă scrijelată pe gre- 
zie, amintind de Altamira, 
dar și de marii desenatori 
contemporani. Construcția are
și un plăcut aspect decorativ. 
Folosind sugativă reală și pe
te de cerneală, Ovidiu O- 
prescu aduce imagina unui be
țivan, materialul căpătînd bi
valentă umoristică (Eee... și ce 
dacă suge un pic ?).

Original ca liniatură, con
strucție, tipologie, dinamism 
este Florin Pucă — cu cele 
14 imagini denumite Situații. 
Are o fabuloasă imaginație, 
de la critica existențialismului 
filozofic (dialogul cu moartea 
încă șovăitoare) la un impre
sionant cortegiu de băutori de 
vinuri selecționate sau la 
dialoguri între păsări-oameni. 
Dovedește o forță expresionis
tă de mare anvergură. 
Mizează pe paradoxuri între 
rostul oamenilor și al anima
lelor, ca Anton Pann.

Ingeniozitate în compoziție și 
idei găsim la Adrian Andro
nic, Avram Anton, Zaharia 
Buzea — unii combătînd par
venitismul, moda neadecvată 
fizicului și ținutei, lipsa de 
pregătire a unor tehnologi. 
Adrian Andronic construiește 
un automobil-dric, cu aspect 
fabulos, în care se fudulesc 
moștenitorii unchiului Tase. 
Excelent și original ca vizi
une și stil, folosind suprarea- 
lismul, Vasile Mîndra Crăiță 
are o imagină cu un moto- 
ciclist, care face semn bolova
nului prăvălit din munte să 
o ia Ia stînga, respectînd le
gile circulației. Critica artei 

ininteligibilă o face Nicolae 
Arjon. Tipologie expresivă în 
Actrifa se mărită.

Excelent umorist, Ion Ma- 
rinescu-Dogar, care parodiază 
proverbul Omul potrivit la 
locul potrivit, tocmai nepotri
vitul fiind în frunte (persona
jele aici influențate în confi
gurare de Saul Steinberg). Ti
pologie variată la Ion Davi
descu, valoros desenator și 
spirit inventiv (cortegiul cu 
multe personaje, printre care 
Un om șters). Adrian Drago
mirescu critică producția unor 
conserve, fasole cu ață, din 
care gospodina face împleti
turi sau pretenția celor cu 
Bagaj de cunoștințe —■ aici 
cunoștințele etichetelor de pe 
bagaj nefiind cunoștințe teore
tice sau științifice, ci relații 
sociale folositoare pentru par
venire.

Iosif Teodorescu, Tudor Pali 
și Octavian Nicolae — folo
sind expresionismul și supra- 
realismul — aduc personaje 

Dan Hatmanu: „Autoportret”

greu de uitat, în situații de în- 
gîmfare și orgoliu, de autoglo- 
rificare sau în operațiuni 
„șmecherești". Reținem imagi
na lui Iosif Teodorescu: 
N-am ochi, n-am urechi, n-am 
gură, am nas sau cea satiri- 
zînd falsa educație.

Afișe reușite prin umorul 
lor prezintă C. Ciuvetescu, 
Eugen Taru și Albert Poch 
— acesta cui un> personaj- 
fachir care se simte foarte 
bine pe țepile cuvîntului 
Critica.

Dintre artiștii plastici, mai 
ales graficieni, Perahim este 
prezent cu fabuloasa imagi
nă O femeie cu cifre — 
personajul purtînd o imensă 
pălărie de calcule psihologice. 
Sculptorul Alexandru Benczedi, 
care de mult cultivă carica
tura și portretizarea grotes- 
că în mici figurine, e prezent 
cu personaje din viața coti
diană, pline de haz.

Un cuvînt de elogiu pentru 
Vlad Crivăț — decedat de 
curînd — prezent cu o serie 
de caricaturi, inspirate din 
defectuozitatea unor procedee 
tehnologice sau de carențe In 
privința îndeplinirii planuri
lor. Un muncitor răspunde șe
fului inginer : „da-merge ma
șina, tovarășe inginer, că ați 
uitat să-mi spuneți cum să o 
opresc”. Vlad Crivăț ajunsese 
la o grafie fină, la compozi
ții mai complexe, cu tipologie 
veridică în caricaturalul ei.

Am sugerat aici cîjtă bogă
ție tematică, ce varietate de 
idei, unele de mare impor
tantă socială sau filozofică, cu
prinde noul salon, cit s-a pro
gresat spre adevăratul umor 
în ultimii ani, precum și in
ventivitatea, înnoirea, preg
nanța procedeelor stilistice 
sau tehnice. Curentele și sti
lurile contemporane sînt fo
losite cu pricepere, asimilate, 
în imagini lizibile și semnifi
cative. Salonul umoriștilor va 
continua anual și îi preve
dem o fericită dezvoltare.

Petru Comarnescu



revalorificări : NUTZI A C O N T Z ®

B IO G RA FI CE
Biografia Nutzei Acontz — 

ca și a celor mai multi dintre 
marii artiști — nu prezintă la 
suprafață denivelări senzaționale 
sau întortochieri neașteptate .In 
exterior viața artistei a decurs 
aproape netedă, noimală, ca a 
unui om obișnuit, totul petre- 
cîi.du-se, de fapt, în adîncunle 
spiritului care au primit din a- 
iară și au prelucrat în tainice 
laboratoare, o mare bogăție de 
senzații și impresii. Nutzi A- 
contz a văzut lumina zilei la 16 
noiembrie 1894 în orașul Focșani, 
fiind a doua fiică a soților Roza 
și Gheorghe Acontz. In casa 
părinților — mama casnică, tata 
medic — viitoarea artistă, împre
ună cu cele trei surori ale sale, 
a avut parte de un mediu in
telectual cu preocupări artis
tice, îndeosebi pentru muzică, 
pictură și literatură.

Foarte cur;nd familia se va 
muta la Iași, unde Nutzi își 
termină clasele primare, iar în
tre anii 1905—1909 urmează 
gimnaziul „Oltea Doamna". Ma
nifestând încă din copilărie apti
tudini pentru desen, primește, 
paralel cu ultimele clase gim
naziale, lecții de desen și pictură 
de la Constantin Stahi, care 
dîndu-și, poate primul, seama 
de talentul exceptional al ele
vei sale, o sfătuiește să se în
scrie la Școala de arte frumoa
se. Timp de 7 ani, între 1909— 
1916, Nutzi Acontz urmează 
cursurile Școlii de bele-arte 
din Iași, studiind desenul ar
tistic cu profesorul C. Artachi- 
no, iar pictura cu Emanoil Bar- 
dasare și Gheorghe Popovici.

De la proiesorii săi — oameni 
cu temeinică pregătire profe
sională, dar ca pictori situîndu- 
se Ia nivelul mediu al artei 
contemporane lor — Nutzi A- 
contz și-a însușit solide cunoș
tințe de desen și culoare, de 
perspectivă și compoziție, de 
tehnică în general .Ea a știut 
însă să se și dispenseze la 
timp de acele cunoștințe care 
stînjeneau manifestarea plenară 
a talentului și să acumuleze cu
noștințe noi care nu se profesau 
atunci în Școala de bele-aite, 
aflată sub obrocul convențional 
și rece al academismului, dar 
care se puteau învăța în afara 
școlii, din contactul cu „marea 
artă românească dintre cele 
două războaie mondiale și ți- 
nîndu-se la curent cu arta mon
dială”. (Petru Comarnescu: Pre
față la catalogul retrospectivei 
Nutzi Acontz, 1967). Nu numai 
Nutzi Acontz se arată retractară 
academismului devitalizat, apa
tic, indiferent la înnoirile artei 
și ale vieții, ci și colegii săi — 
unii dintre ei deosebit de înzes
trați — cum au fost Aurel Băie- 
șu, M. W. Arnold, Adam Bălța- 
tu și N. Popa, îndreptîndu-și cu 
toții privirile receptive spre 
maeștri ca Pallady, Tonitza, 
Ștefan Dimitrescu. Aceștia du
ceau mai departe filonul de a

ur al picturii românești de la 
Grigorescu, Andreescu și Luchi- 
an, asimilind totodată in operele 
lor și experiențele artei străine, 
impresioniste și postimpresioniste, 
ceea ce a făcut ca, în contact cu 
aceste opere, Nutzi Acontz și 
colegii ei, să cunoască nu numai 
pictura românească Ia nivelul 
ei cel mai înalt, ci și unele cu
ceriri valoroase ale artei stră
ine.

In ultimul an de studii la 
Școala de bele-arte, tînăia pic
toriță debutează la Salonul ofi
cial din Iași cu un „Portret de 
țigancă" (ulei), două desene și 
două acuarele.

După terminarea școlii, își 
susține examenul de capacitate 
(în 1921), încadrîndu-se apoi 
în învățămînt, ca profesoară de 
desen, mai întîi la Focșani ■—- 
între anii 1921—1927 — iar mai 
tîrziu — între 1927—1929 — la 
Constanța.

In toamna anului 1929 expune 
pentru prima oară în capitală, ia 
Salonul de desen și gravură, cîte- 
va peisaje din Balcic, luînd to
todată hotărîrea de a se retra
ge definitiv din învățămînt pen
tru a se consacra picturii cu 
toată pasiunea și forța talentu
lui, dar și cu riscul tuturor ser
vitutilor materiale I In același 
timp se stabilește la București 
devenind, timp de aproape trei 
decenii, o prezență elevată în 
mișcarea plastică a Capitalei, a- 
trăgîndu-și de la prima expozi
ție personală — martie 1931 — 
aprecierea elogioasă și chiar en
tuziastă a cronicarilor , plastici.

Salutată ca o apariție revela
toare, care aducea în arta noa
stră prospețimea și noutatea unui 
talent plastic plin de poezie, 
„de o surprinzătoare luminozitate 
și vioiciune" (Tonitza), anunțată 
de la început ca o artistă căre
ia li „putem privi cu încredere 
viitorul" (Ionel Jianu) și ca 
„una dintre cele mai frumoase 
promisiuni ale tinerei generații 
de artiști plastici" (Aurel D. 
Broșteanu), Nutzi Acontz — 
stimulată de succes — începe 
să lucreze intens, adîncindu-și 
viziunile, sublimîndu-le, simpli- 
iicînd desenul și subtilizînd cu
loarea, evoluînd de la o lucrare 
la alta ,de la un an la altul, spre 
o artă de sinteză, rafinată, cu 
sonorități discrete și profunde 
vibrații lirice.

De aici încolo, cu unele inter
mitențe, artista va fi prezentă la 
cele mai multe din manifestările 
plastice ale Capitalei, fie parli- 
cipînd la expoziții colective, fie 
organizîndu-și ea însăși expozi
ții personale.

Este atrasă irezistibil de fru
musețile patriei, de peisajele ci
tadine și naturale, pe care le-a 
înțeles și le-a îndrăgit, pic- 
tîndu-le cu îneîntare, cu o par
ticipare afectivă care merge de 
la gingășie pînă Ia voluptate.

La București sau la Balcic, pe 

Valea Argeșului sau la Tulcea, 
a lucrat adeseori în compania 
unor pictori mai vîrstnici — Dă- 
răscu, Tonitza, Dimitrescu, Șira- 
to, Lucian Grigorescu, Ghiață ș.a.
— legînd prietenii dinte cele mai 
fructuoase pentru propria sa artă 
și pentru arta românească în ge
neral. Vecină de șevalet cu a- 
ceștia, în fața aceluiași specta
col al lumii, Nutzi Acontz ela
borează imagini plastice origi
nale, într-o viziune proprie, a- 
tingînd uneori fantasticul, dar ca
re nu exclud nici existența unor 
elemente comune cu ale iluștri
lor săi contemporani. Aceste e- 
lemente comune țin mai mult de 
tehnica operei plastice decît de 
structura sa intimă și dacă, une
ori, se poate stabili categoric de 
la cine la cine a vehiculat influ
ența, alteori sensul de circulație 
al acesteia este mai greu de pre
cizat. Cînd însă artiștii se adapă 
la aceleași izvoare ale artei, cînd 
influențele reciproce și străine 
sînt asimilate într-un tot unitar, 
cînd subiectele receptoare sînt 
puncte de interferență ale acelo
rași înrîuriri sociale (concepții fi
lozofice, politice, juridice, eveni
mente etc.) sensurile de circulație 
ale elementelor comune sînt im
posibil de determinat, ele consti
tuind de fapt, specificul unei în
tregi categorii sau generații de 
artiști, aparținînd aceluiași popor, 
aceleiași perioade sau școli.

Apartenența la un specific, co
mun nu exclude originalitatea fie
cărui artist în parte, ci dimpotri
vă, o presupune și o potențează 
chiar, cu atît mai mult, cu cil 
procesul de asimilare și sinteză 
este mai cuprinzător și mai 
profund. Din punctul acesta de 
vedere, Nutzi Acontz este o ar
tistă a epocii și a țării sale, re
prezentativă pentru generația de 
pictori dintre cele două războaie 
mondiale, opera sa însumînd va
loroase tradiții și tendințe ale ar
tei noastre și constituind, alături 
de arta contemporanilor săi cei 
mai valoroși, un remarcabil efort 
pentru dobîndirea unor poziții 
noi, moderne, în arta românească.

Dacă în unele lucrări ale Nutzei 
Acontz — cum ar fi, de exemplu, 
„Peisaj dobrogean" (col. prof. 
Virginia Lupaș) ■—■ poate fi depis
tată ușor înrîurirea lui Ștefan Di
mitrescu, mai ales în coloritul ca
selor, dacă în altele — „Natură 
statică cu ghitară" (col. Muz. 
R.S.R.), „Femeie cu șal spaniol" * 
(colecția conf. univ. Florica Ni
țulescu) — se resimte lecția lui 
Pallady în organizarea imaginilor 
și în mînuirea culorilor (gri-alb, 
galben-citron, brun-negru), în cele 
mai multe lucrări, experiența ar
tei românești din perioada inter
belică este atît de organic asi
milată, Incit diferitele influențe 
individuale nu mai pot fi detec
tate, ele topindu-se într-un tot 
unitar — personalitatea artistei

*) „Femeie cu șal spaniol" a 
figurat in expoziția retrospectivă 
de la Iași, din decembrie 1967 și 
în catalogul acesteia, cu mențiu
nea „col. acad. prof. I. Nițulescu". 
Toate lucrările care au figurat cu 
această mențiune sînt, de fapt, 
din colecția conf. univ. Florica 
Nițulescu.

— care este altceva decît simpla 
juxtapunere a elementelor com
ponente.

In felul acesta, Nutzi Acontz 
se încadrează în epocă fără 
să mimeze, ci asimilind și 
sintetizînd aspectele variate ale 
speciiicului național contempo
ran cu ea — și unele experiențe 
străine — elaborînd apoi ea în
săși în spiritul acestui specific.

Nutzi Acontz poseda aprofun
date cunoștințe și despre arta 
străină pe care nu o dată a cu
noscut-o direct la sursă. In 1933 
călătorește pentru prima dată 
în Grecia — în insulele Creta, 
Syra, Mykonos — apoi în Tul
eia unde vizitează Constantino- 
polul și Brussa. In 1935 călăto
rește din nou în Grecia, apoi, 
în același an și mai tirziu, 
în 1938, întreprinde călăto
rii în Franța, avînd prile
jul să cunoască mai intim nu 
numai peisajul specific acestei 
țări, dar și cele mai multe din 
înnoirile artei moderne. Ultima 
călătorie peste graniță o între
prinde în anul 1947 în Bulgaria, 
unde voiajează în compania u- 
nui grup mai numeros de artiști 
români.

Pictorița nu a scris, sau cel 
puțin nu se cunoaște pină în 
prezent, un memorial al acestor 
călătorii. Lipsa este suplinită în
să cu prisosință de schițele, a- 
cuarelele, guașele, în care ai- 
tista și-a notat revelator impre
siile. Pretutindeni a pictat cu 
bucurie și uimire, cu gravitate 
și înțelegere, năvalnic și suav, 
din goana febrilă a penelului sau 
cu calmul meditativ al răgazu
lui. Nu a pictat niciodată cu in
diferență. De aceea lucrările suie 
pot ii considerate episoade ale 
unei autobiografii spirituale, sau 
ipostaze ale aceluiași auto
portret. Contactul direct cu ma
rea artă franceză, cu comorile 
muzeelor, cu mișcările și curen
tele moderne vertiginoase în e- 
voluție și amețitoare în diver
sitate, nu rămîne iără urmări 
asupra artei sale. Personalitate 
puternică, dotată cu un gust es
tetic sigur, Nutzi Acontz nu-și 
pierde cumpătul. Se arată re
ceptivă față de înnoirile artei 
franceze, asimilind cu discernă- 
mînt numai ceea ce i se paie 
compatibil cu propria-i persona
litate, fără a o altera, iără a 
sări acrobatic peste etape.

Ea însăși o mare coloristă, se 
interesează de experiențele co- 
loristice ale școlii pariziene, de 
la impresionism la fauvism, li 
admiră și îi aprofundează pe 
Van Gogh și Cezanne, pe De
rain și Matisse, pe Braque și 
Duffy. In urma acestor cunoș
tințe, ca și a contactului cu pe
isajul egeean — în insulele Syra 
și Mykonos — cu cel medite
ranean — în Creta și la Ciotai 
— paleta artistei cîștigă în ra
finament, devine mai subtilă și 
mai discretă, cu rezonanțe mai 
fine și mai adinei, iar desenul 
său, simplifieîndu-se în linii de 
sinteză, dobîndește o forță de 
sugestie tot mai mare. In viziu
nile Nutzei Acontz, lumea se 
transformă într-o emanație a 
spiritului care, proiectată pe 
pînză sau pe carton, se materia
lizează din nou, transfigurată 
în imagini al căror colorit di
fuz și fluid, strălucitor sau mat, 
traduce mișcările intime ale su
fletului, cu articulațiile, învălu
irile, vibrațiile și rezonanțele 
sale. De multe ori rafinamentul 
artistei ne apare disimulat în 
viziuni de basm, cu naivități de 
copil, care se bucură și crede 
într-o lume fantastică, proiectată 
dincolo de marginile realității. 
In acest sens, peisajele „La Cio- 
tat", „Treloul", „Port cu bărci 
pe Mediterană", unele peisaje 
din Grecia, ca și unele din cele 
dobrogene sînt revelatoare.

Trebuie să precizăm, insă, că, 
de la începutul activității sale, 
Nutzi Acontz a făcut dovada a- 
cestor însușiri; imaginile create 
de ea caracterizîndu-se încă din 
perioada debutului prin dina
mism, lirism, viziuni îndrăznețe, 
rafinament etc. ■— fapt remarcat 
de criticii vremii. Contactul cu 
arta franceză, cu peisajul medi
teranean și egeean, nu fac decît 
să potențeze însușiri existente, 
investindu-le cu valențe noi pe 
care artista le-a asimilat — a- 
șa cum arătam mai sus — pe 
linia dezvoltării propriei perso
nalități și în spiritul artei noastre 
naționale, în al cărei specific 
se încadrează.

Claudiu Paradais

DA!
S-a întîmplat ca adeseori să nu fim 

de acord cu criticul teatral Margareta 
Bărbuță. Uneori ni s-a părut sentenți
os. Alteori, parcă prea oficial acade
mic. In sinea noastră, însă, întotdea
una l-am respectat și îl respectăm, 
pentru mai multe considerente, dintre 
care amintim: cultură solidă și infor
mația bogată, sobrietatea în ceea ce 
privește formularea opiniilor și mai 
ales consecvența lor (lucru destul de 
rar în lumea criticilor noștri teatrali).

Cronica O glumă cu implicații seri
oase la piesa O casă onorabilă de Ho- 
ria Lovinescu, apărută în numărul 6 
a.c. al revistei Teatrul, ne face să îl 
respectăm și mai mult pe acest critic 
care are, în sfîrșit, curajul să critice 
un dramaturg în vogă și o piesă slabă, 
ratată, indicînd ■— după Omul care și-a 
pierdut omenia — un continuu, un a- 
larmant declin. Spuneam, într-un arti
col precedent, că teatrele nu-i spriji
nă cum se cuvine pe scriitori; intrat 
în teatru și lucrînd nemijlocit în el, 
ca director, de vreo cîțiva ani încoace, 
Horia Lovinescu resimte din plin a- 
ceastă lipsă de sprijin, ca să nu spu
nem de-a dreptul o influență ce-1 de
termină să abandoneze un drum pro
priu strălucit, pentru un altul modest, 
insignifiant. Margareta Bărbuță sesizea
ză cu finețe acest lucru și explică de 
ce nu e cîtuși de puțin justificată în
cercarea autorului de a afilia, „ca un 
școlar prins în flagrant delict de tra
gere la fit", piesa O casă onorabilă la 
prestigioasa familie artistică din Cita
dela sfărîmată. Demne de citat pentru 
temeritatea și plasticitatea lor mi se 
par următoarele rînduri: „Dacă ar fi 
să stabilim totuși niște filiații literare, 
le-aș găsi mai degrabă în niște lucrări 
aparținînd unor autori mai de depar
te, din care n-ar lipsi Robert Thomas

glose teatrale
cu ale sale OPT FEMEI, sau Edward 
Albee cu încă ne jucata la noi CINE 
SE TEME DE VIRGINIA WOOLF? Si 
explicația ar putea fi găsită în faptul 
că Horia Lovinescu, începător în co
medie și mai ales în piesa polițistă, a 
căutat, ca orice începător, să-și „facă 
mina" învățînd din experiența altora, 
chiar dacă pe alocuri împrumuturile 
sînt prea vizibile, sau dacă sursele nu, 
sînt cele mai potrivite pentru scopul 
propus".

Admirabilă caracterizare! Am savu
rat, în special, expresia „să-și facă 
mina", pentru întîia oară utilizată — 
dacă nu ne înșelăm ■— în critica noa
stră, în legătură cu substanța intrigii și 
cu modalitățile de expresie ale reputa
tului nostru dramaturg. Această expre
sie ni se pare cu atît mai expresivă" cu 
cît e rostită de un critic impus și prin 
vigilență, și printr-un ascuțit spirit de 
observație, aflat în fața primei piese 
polițiste a autorului.

In orice caz, ea e bine venită, ca 
de altfel întreaga cronică —- un ade
vărat semnal de alarmă pentru drama
turgul care, din motive explicabile, nu 
mai aude și nu mai vede viața așa 
cum o „auzea" și „o vedea" cînd a 
scris Citadela sfărîmată sau Moartea 
unui artist. Adversarul „reportericismu- 
lui dramatic", scriitorul care milita 
pentru parabola dramatică — parabolă 
ce permite, o spunea el însuși, con
fruntarea mentalităților, stărilor de spi
rit, tendințelor și realităților generale 
ale epocii noastre, ce „nu mai pot în
căpea în cadrele piesei de tip ibseni- 
an“ și în general de „tip naturalist", 
ajunsese unul dintre cei mai de sea
mă, dacă nu cel mai de seamă autor 
dramatic de astăzi; iar piesele lui, fără 
să descopere un nou continent sau să 
deschidă un drum nou, au contribuit, 
după ani întregi de plutire idilică la 
și pe suprafața presupus liniștită a a- 
pelor vieții, la readucerea imaginii ar
tistice în scenă, la „reteatralizarea" 
teatrului, la crearea unei dramaturgii 
într-adevăr moderne. Acum, dezieîndu- 
se de cele scrise și spuse, Horia Lovi
nescu a mai scris o piesă care nu mai 
e a lui și nu îl mai reprezintă, o piesă 
ca oricare alta — slabă și tristă.

Toată lumea știa acest lucru.
Nimeni nu l-a spus.
L-a spus criticul Margareta Bărbuță, 

săvîrșind, în același timp, și un gest 
de autentică, de rară prietenie, față 
de un mare dramaturg aflat — bine
înțeles, trecător — într-un impas de 
creație.

Nu știu definiția criticii constructive. 
Simt, știu, înțeleg că această cronică 

a criticului Margareta Bărbuță este 
exemplul unei astfel de critici.

Ion Manifiu
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Aurel Gurghianu

CUTIA POȘTALĂ
Nimic important în cutia poștală, 
deși un mesaj cu ștampila Ripelor

Galbene 
nu cuprinde un simplu fapt banal : 
sunt acolo viețile voastre, dragostea, 
pulsația singelui, debila sănâtate 
a rădăcinilor din care mă trag...

Și totuși, altceva-aștept. Imi apar 
arbori de apă prin somn. O șalupă 
ia Tulcea, intr-o zi de octombrie. 
Fularul tău colorat înfâșurindu-ți 
ca un nimb creștetul. Matrozii italieni 

cu strigăte vesele. 
Unde ne va duce această alunecare 

pe fluviu ?
Desigur, nu spre destinul comun, 
căci de mult călătoria sfîrși.
Liniile vieții noastre merg paralel, 
și nu le mai apropie ilustratele vechi. 
Din nou în mine însumi m-am retras, 
mințindu-mă că mai e timp pentru visuri 

frumoase, 
că nu ești tu liana mea verde, 
dulcea femeie cu care să-mpart piinea 

și vinul.

Cutia poștală-a murit.
Cheia cu care-o deschid și-o închid 

are sunetul sec 
asemenea remușcărilor.
A expiat sufletul lemnului.
Și nu mai am tăria să-l chem inapoi.

RONSARDIANĂ
Ah, anii tăi 
li citesc in rețeaua fină, de riduri, 
- emisii ciudate a.'e unui necunoscut 

mesager - 
Iți ating fața și miinile, 
nepârăsite încă de tinerețe 
și inima mi se stringe de ceea ce vu 

veni.
Se-adună tristețile-n ochi, draga mea ; 
vine august, 
ultima lună din vară, 
cu pulsul mai lent, 
cind talgerul soarelui ocolește zenitul. 
Ceva se tinguie-n lucruri și-n oameni ; 
poate de-aceea stringi flori!e-n brațe 

mai mult 
și mă privești lung 
intrebîndu-te dacă n-a obosit 

frumusețea ta.
Cu mine mereu să rămîi 
ca toamna să ne găsească 
îmbrățișați și încă avizi de săruturi 
cind iși va lăsa peste noi 
somptuoasa-i povară.

Marta Bârbulescu

CU CHEF Șl NECHEF
Viermi de ț:păt in pintecul de aer : 
roșii, verzi, gălbui, 
viermi de cer ne-mbracă genunchii orelor 
cu risul nimănui I

La intimplare totul și toate !.,.
Ochiul pămintului 
intrat jumătate in ochiul meu, 
piciorul vîntului
incilcit intr-o coamă de leu, 
cucuveaua nechemaților pe turla sacră, 
ochiul din căilcîi — dădacă la înțelepți I...

La intimplare totul și toate I
Cu chef și nechef 
viață și moarte !
Cu prima - jucăm taranteja,
cu blana celei de a doua ne învelim. 
Le-am da pomană pe-o vorbă-a zeului 

iarbăț 
pentru ce nu-nțelegem, 
nu știm I...

★
Stau în livadă cu gindu-ncruntat
Stau și privesc pomii triști de afară 
rata oare unde o fi îngropat
Pomul meu oare unde o să răsară... ? 
Pieptul mi-i lins de un țipăt curbat 
In mine, flacăra ospătată de ceară
Mai tremură incă, oare cine-a suflat... ?

Traian lancu

OMUL
Așa cum sint, să fiu n-am vrut. 
Fiecare arde, cum a fost făcut...
Și mâ-ntreb, adesea, in inima mea. 
Dacă nu-i mai bine să plec intr-o stea...

- Poate-n Carul mare, pe ceru-nstelat - 
Să privesc pâmîntul și in lung și-n lat, 
Fără osteneală, fără de suspin...
Să stau sub o roză-n rouă, fără chin...

Că sătul sint foarte de acei pigmei, 
Pentru care lumea-i numai ce sînt ei...
Și-orice vis, ori iarbă, un dor sau 

o floare,
Pentru ei gunoi e !... ori sclipet 

ce moare !...

Și cum stau pe ginduri și-n piept 
cu arsură

Intr-o lume dreaptă, văzind cum o fură 
Șerpi, batraciene, cu planuri păgine,
M-am uitat în mare și-am privit 

in mine...

Nu e chip ca omul să fie o joardă ;
In piept dacă are foc, apoi să ardă... 
Fapta lui să-i fie clară, cum e gindul, 
Și la monștrii vieții să le scurte rindul I

Ce să fac că sint, așa cum n-aș fi 
vrut ?

Ard pentru dreptate, c-așa-am fost 
făcut...

Și-mi răspund doar noaptea, in inima 
mea :

„Dă, omule, lupta, oricit e de grea I”.

Mitru Dolia

CiNTEC TÎRZIU
M-ai lăsat sub zare singur să te-aștept, 
Stăruie poteca goală lingă piept.
Caut sub pleoape zorii din trecut
Să te-adun din umbra timpului pierdut.

Niciodată parcă n-am fost amîndoi. 
Peste pași uitarea a crescut zăvoi.
Mă așteaptă somnul mării după dîmb 
Gindul rătăcește cu toiagul strimb.

Cine-mi mișcă geana ochiului închis ?
O, n-aș vrea vreodată să te văd în vis I 
Ai aprinde rugul dorului nedrept
Și-aș rămîne-n moarte singur

să te-aștept.

I. Puha

CIUDAT
Iar intrat-a in grădină 
Și clădește, lună plină, 
Cuib in vatra ta de jar.
S-a dus vremea de hirjoană 
Și n-o să mai coc porumb...
Stol de păsări in prigoană
Alungat de șfichi de plumb -
Fug de ani, cu gind ti.har.
Și-astă noaipte, lună plină,
Corbul stăruie-n grădină,..

Poetica ’68
CONTRAPUNCT

Ion Crâciunicâ

TITLUL III
Fiece copac e un suflet de om 
Sufletele morților răsărite in pom 
Invers socotit pe coaja pămintului 
Gheară înfiptă în spatele vintului 
Gălăgioasă coroana de flăcări izbucnită 
Cu fantastica agonie de plete gătită 
Explozie de lemn înghețată de sens 
Cu creanga dizolvată în număr imens 
De ramuri de lăstari înmuguriți 

de dogoare 
In pintecul dorinței de a crește mai 

mare
★

Despletirea adincă de crengi și hățiș 
E tot ce a vrut omul in el pe furiș 
Gindul ce credea că nimeni nu-l vede 
E strigat in lumină de ramura verde 
Ramul e indoit, întortocheat și sucit 
Dovadă că omul a stat și-a gindit 
Că a vrut și n-a vrut dar dorința 

a învins 
Și-o ramură nouă în pom s-a întins.

Bogdan Sireteanu

POEM
Femeia avea coapsa de corn și de 

lumină,
Azur dulceag de patimi și fulgere 

terestre
Alunecind in țărmuri cu liniște deplină 
Și luminind prin simțuri ascunsele 

ferestre...

Tăcere de lăută imi năvălea in strune. 
Adulmecind pojarul stridențelor moderne. 
Am renăscut pe sinul ce a pornit să sune 
Fiori de stalactite dormind in calde 

perne.

Sint numai amintirea unor crispări 
lunare,

Sînt omul unor țărmuri zvicnite spre 
trecut,

Frumoaselor, voi nu știți că-n taină, 
fiecare

Mi-ați fost, în visuri, oaza in care 
am băut

Licori armonizate și împletiri divine 
De neștiute ierburi cu gustul amărui 
Ce mai tresar otravă alunecind prin mine 
Asemeni unor fumuri albastre de cățui...

POETșiPOEZIE
„Tot ce este fapt de cuvin! 
și care prinde aparența ilu
zorie a obiectului sînt eu, 
Spiritul bărbătesc al poe
ziei : vreau să-ți ador pi
cioarele, mamă".

Rajasekhara

Poetul nu poate ii egal decit 
cu sine însuși. In ierarhia lumii 
el Iși aparține întreg, așa cum 
carnea scoicii aparține scoicii, 
cum aerul vintului aparține vîn- 
tului, cum exploziile solare apar
țin soarelui. El este un cosmos 
indivizibil, o sinteză originală, 
irepetabilă, de pasiuni și idea
luri, de aspirații și refulări, de 
virtuți și de vicii, de inteligen
ță și imbecilitate, de cultură și 
ignoranță, de erori și adevăruri. 
El este un om deosebit în ierar
hia inteligențelor umane, dar nu 
mai presus de cei care ii în
conjoară.

Locul lui printre ceilalți oameni 
nu a fost determinat de calitățile 
imanente structurii sale intime, 
adică de ceea ce a făcut și face 
din el un . „producător" de poe
zie („Milton a produs „Paradi
sul pierdut" din același motiv 
pentru care viermele de mă
tase produce mătase"—Marxj ci 
de părerea colectivităților despre 
poezie, de faptul dacă acele co
lectivități s-au recunoscut în o- 
peră, (mai devreme sau mai 
tîrziu) și de talentele practice 
ale individului ca membru al so
cietății.

Dar dacă condiția socială a po
etului s-a modificat în istorie de 
la Homer pînă astăzi, condiția sa 
ca „vierme de mătase" este e- 
ternă. Ea s-a manifestat și se 
manifestă în orice împrejurate, 
în modalități infinite, pe meridi
ane și în epoci diferite, ca o 
expresie a unei stări de conști
ință general umane. Altfel nici 
nu ne putem închipui de ce, ii- 
ind un produs a! unei maxime 
subiectivități, opera poetică ră
mâne un limbaj ce poate fi trans
mis și înțeles. Comprehensiunea 
lui provine, în primul find, din 
substanța intimă a trăirii („Poe
zia dezvăluie caracterele univer
sale ale sentimentelor" — Anto
nio Machado) comună prin con
diția de om a fiecărui Eu, a fap
tului că aparținem fatal acestei 
specii și nu alteia.

Această comuniune de specie 
conferă caracterul peren al poe
tului, atributul, său inalienabil 
de care trebuie să ținem seama. 
Oficiind îmbrăcat în periplul an
tic sau în mantia romantică, scan- 
dînd de pe tribune în piață ori 
șoptind zidit în odaia sa dc lu
cru, poetul este același: un în
setat de a se confesa.

Dar dacă poetul prin ceea ce 
are mai intim este etern și u- 
niversal, poezia și-a avut desti
nul ei inexorabil. Condiția ei 
este alta decît a creatorului, fie 
și numai pentru faptul că spațiul 
în care se realizează are ca li
mită un punct fix (textul poetic) 
și altul infinit variabil (subiec
tul care cunoaște).

Iată de ce toate poeticile scri
se în timpurile revolute sînt 
inoperante pentru ziua de astăzi. 
Textele Iul Aristotel și Boileau, 
Renfigo și Victor Hugo, Bene
detto Croce și A. Breton au, în 
prezent, o valoare culturală (ca
re este cu totul altceva) și nu 
una explicativă. Adevărurile pe 
care le bănuim în unele pasaje 
și concluziile trase trebuiesc re- 
gîndite, confruntate cu mișcarea 
poetică contemporană, Integrate 
într-o explicație nouă, rezultată 
din producția poetică actuală. 
Pentru că o realitate gîndită, în
cepe să devină eroare în mo
mentul în care realitatea însăși 
s-a modificat.

Textul poetic, indiferent de 
scurgerea timpului, viază etern 
prin el însuși. Celălalt pol, lecto
rul, infinitul variabil, se reconsti
tuie de fiecare dată în ipostaze 
noi, derutante și contradictorii. 
Din întîlnirea lor, se naște uneori 
arcul voltaic al poeziei.

Artele poetice s-au scris în 
funcție de „polul fix" de către 
oameni (geniali, firește), aparți- 
nînd însă unui timp dat. Consi
derațiile lor privesc o producție 
fatal limitată, un timp și o socie
tate consumată.

De aceea explicația trebuie să 
devină astăzi alta, în mod ne
cesar.

Corneliu Sturzu

Valeriu Cimpoieș:
„POVESTE CU UN GRAMOFON"

La umbra lui Sadoveanu încă 
se mai nasc prozatori moldo
veni de tradiție. Căci Valeriu 
Cimpoieș are virtuți memoria
listice, secționînd propria bio
grafie în secvențe de un lirism 
și o moliciune ingenui. La drept 
vorbind, cititorul contemporan, 
familiarizat cu diverse lecturi 
de proză modernă, se surprinde 
uneori ispitit să se întoarcă spre 
acele pasaje de viață primitivă, 
cărora vechimea le dă o pati
nă de poezie romantică, mai a- 
les că ele transpar ca din che
nare de legendă, îneît tentația 
de evaluare ia doar alura unei 
excursii imaginare de agrement 
printre disparate tablouri vi
vante.

Anii copilăriei și locurile na
tale sînt pasiunea autorului, ast
fel că în unele momente se 
naște voluptatea moldovenească 
de regăsire a satului, a fami
liei cu „mămuca", „tătuca", frați, 
surori, veri, mătușe etc. Bine
înțeles că timpul și depărtarea, 
doar scriitorul are reveria celor 
notate, au schimbat și optica a- 
supra oamenilor și lucrurilor și 
ritmul inimii. Chipurile eroilor 
s-au alungit hiperbolic pentru a 
se acomoda cu peisajul maiestuos 
al pădurilor. Alteori oamenii 
par că vin din fundul istoriei, 
din vremea descălecatului și au 
neastîmpărul zimbrilor. Intr-un 
sat pietrificat istoric există fa
milii patriarhale tipice. Un bă- 
trîn de 75 de ani, „om anrig“, 
își doboară în trîntă dreaptă fe
ciorii, ei înșiși cu puteri urie- 
șești ; o femeie pornită pe 
vîrsta matusalemică colindă ne
ostenit satul și dă sfaturi mora
lizatoare celor leșlți în cale.

Există apoi la acest autor a- 
plecarea pentru improvizații in
credibile, pentru că pornesc de 
la exagerarea unor chestiuni ba
nale șl poate de aceea trezesc 
fie simpatia îngăduitoare a cri
ticului, fie neîncrederea sa, ca 
In pasajul : „Răcnetul trimis din 
fundul rărunchilor unduia peste 
vîrfuriie argintate ale mestece
nilor" (p. g). Doi flăcăi „și-au
rupt șerparele în opinteli zile 
de-a rindul, dar nu s-a putut 
alege unul mai bun ca celălalt" 
(p. 17). Niște frați, feciori de 
vornic (1). trudesc o vară ro
mantică să poată cumpăra o pe
reche de opinci, juruite în tai
nă surorii lor. pentru momentul 
festiv al împlinirii celor șaispre
zece ani, vîrsta jocului. Aceiași- 
eroi, în stare să doboare mun
ții, devin victime din cauza hra
nei rustice, amănunt strict do
cumentar și rămas fără putere 
de transfigurare artistică. Lec
ția sociologică transpare și în 
povestirea „Mocanii la școală", 
unde niște copii de țară sînt 
batjocoriți de colegi și profesori 
pentru originea lor socială. Au
torul face imprudența să amin
tească de un director bun, cu 
părul alb, care lua apărarea o- 
ropsiților. Spre ghinionul elevi
lor. directorul a fost îndepărtat 
o dată cu căderea guvernului.

In definitiv acestea sînt amă
nunte peste care cititorul ar tre
ce chiar cu seninătate, cu toate 
că în alte locuri ar putea con
stata că scene asemănătoare au 
creat și Sadoveanu și Hogaș, dar 
într-o limbă mai puțin vîscoasă, 
de provincialisme.

MAGDA URSACHE

Constantin Toiu:

Constantin Țoiu scrie cu mînă 
sigură, fără ezitări, urmărindu- 
și consecvent intențiile — ne
mărturisite — de realizare a u- 
nei proze unitare printr-o anu
me viziune asupra lumii. Care 
este aceasta ?

Umanitatea zugrăvită de el 
pare a fi torturată de o dramă 
pe care aș denumi-o a desin- 
cronizării, a împotrivirii afecte
lor, a acțiunilor întreprinse, a 
reacțiilor, existînd un contra
timp perpetuu ce lasă impresia 
că e mereu prea tîrziu pentru 
a mai întreprinde ceva. Desin- 
cronizarea aceasta e semnalabi- 
lă în relațiile dintre oameni ca, 
de pildă, în După ce lovitura 
s-a dus. în care doi prieteni 
din copilărie se reîntîlnesc după 
multă vreme și comportarea u- 
nuia este privită cu răceală, 
chiar cu ironie de celălalt, emo
ția revederii lipsește și totul se 
ratează, deoarece unul din ei 
e neschimbat — deci a rămas 
undeva în urmă, iar al doilea 
a devenit deja altcineva.

Dar desincronizarea se poate 
produce și în cadrul unui sin
gur personaj, pulverizîndu-i pre
cara unitate. In Un» cîntec și calul 
personajul ignoră timpul care 
s-a scurs — vîrsta, deci — co- 
mițînd fapte ce nu mai pot fi 
realizate la un moment dat. E 
dorința de a ieși de sub tirania 
timpului — un joc serios al ig
norării unor legi naturale — și, 
astfel, se ajunge la inoportuni
tatea faptelor noastre, la greșita 
lor plasare în timp. Și tot de 
aici se ajunge la fenomenul in-

„DUMINICA MUȚILOR-
comprehensiunii, al dificultății 
sau chiar imposibilității comu
nicării.

Conversațiile sînt lîncede. pen
tru că fiecare are o durată per
sonală a timpului interior, ne
potrivită pentru interlocutor, în 
așa fel că dramele se consumă 
oricum șl limbajul devine inu
til. E drumul spre tăcere, spre 
muțenie, aceasta fiind simbolul 
pivot al cărții.

Interesant de observat e fap
tul că în Duminica muților și 
structura nuvelei sugerează des
tine senarate, ce se întretaie un
deva, dar nu se urmează unul 
pe altul. Capitolele nuvelei poar
tă ca titluri numele personaje
lor : Gflnther, Baraborul, Le»- 
sugerînd existențele despărțite <1.- 
tanș sau cel mult, accidental și 
provizoriu împreună. Și pentru 
că sîntem aici trebuie spus că 
Baraborul e poate figura exem
plară a tipului uman urmărit 
cu predilecție de autor : mereu 
rătăcitor, singur, neputîndu-se 
fixa undeva, căutînd parcă ceva. 
Aflăm spre sfîrșit — spus în 
treacăt — că s-a oprit într-un 
loc, dar nu putem fi siguri dacă 
va rămîne acolo definitiv.

Important este că această „lu
me" există și ea aparține lui 
Toiu, fiind numai a lui. Aceasta 
e o virtute ce aparține creato
rului ei, chiar dacă oamenii ce 
populează această „Duminică a 
muților" nu sînt neapărat exem
plari.

GEORGE TIMCU

Iosiî Naghiu: Teama de păsări.

Desene de NEAGU RĂDULESCU



■ construcții de complexe indus
triale ■ clădiri de locuit și social 
culturale B construcții speciale- 
rezervoare, turnuri de răcire B
lucrări de beton precomprimat B 
alimentări cu apă și stații de tra
tare B drumuri și căi ferate uzina-. 
le B construcții agrozootehnice B

PIATRA NEAMȚ, SUCEAVA, 
MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEJ, 
IAȘI, BACĂU, MĂRĂȘEȘTI, ROMAN

EXECUTA

» ntreprinderea Șantier Construcții Montaje 
| din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în

ființată acum 10 ani prin contopirea unor 
mari grupuri de șantiere care activau în bazinul 
trotușean, aria Onești-Borzești, și-a extins treptat 
raza de activitate astfel că la cea de a zecea ani
versare cuprinde întrega suprafață a Moldovei înce- 
pînd de la Suceava pînă la Mărășești.

Diversitatea de lucrări pe care le-a executat și le 
execută a făcut ca bătrînele tîrguri moldovene, așe
zări unde altă dată ,,nu se întîmpla nimic", să ca
pete linia urbanismului modern, să capete viața tre
pidantă specifică orașelor industriale unde chimia, 
acest alchimist- vrăjitor al secolului, demonstrează 
cotidian că orice poate fi transformat in aurul bunei 
stări.

Mai mult, peisaje în trecut rurale au devenit pei
saje urbane, metamorfoză d'esăvîrșită, care a modi
ficat viața, obiceiurile și modalitatea de a gîncli a 
locuitorilor pe mulți kilometri în jur.

Pentru toți cei care lucrează pe șantierele între
prinderii, calendarul, acest grafic de scurgere a 
timpului, are cu totul altă configurație decît cea 
obișnuită. Zilele scrise cu negru sînt cele ale ata
cării de noi obiective, de noi înălțimi, cele scrise 
cu roșu sînt cele ale dărilor în folosință ale lucră
rilor terminate, sărbători pe care constructorii Ie 
trăiesc din plin.

Din arcul planurilor de mai bine, săgeata a țîșnit 
indicîncl locul a două orașe moderne (Gh. Gheor
ghiu Dej și Piatra Neamț), locul coloșilor chimiei de 
pe Trotuș și Bistrița, a Uzinei de Fibre Sintetice 
Iași, a Combinatului de Hîrtie și Celuloză Suceava, 
a secțiilor de capacitate mărită pentru dezvoltarea 
unor mai vechi nuclee industriale.

Realizîndu-le, constructorii au adăugat legendelor 
cu zimbri și voievozi cu dragoste de țară (pentru a 
fi povestite inline), noi legende petrecute pe acest 
pămînt moldovenesc.

M. C. I. C. R. - D. G. C.

Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej—județul Bacău
Strada Cauciucului nr. 2 — Tel. 1000-1001 — Cont: 040.28001 B. I.



UZINA
METALURGICĂ

IAȘI
în partea de est a 

bătrînului Iași, de o 
parte și de alta a șo
selei Țuțora, sc înșiră 
mîndre unități pro
ductive ale chimiei, 
ale industriei ușoare 
și alimentare, în mij
locul cărora se află 
cetatea metalurgiști- 
lor.

Ridicată cu cinci 
ani în urmă, uzina o- 
cupă azi un loc de 
frunte printre între
prinderile republica
ne în ceea ce privește 
volumul producției 
globale și marfă.

Aici s-au instalat 
utilaje moderne pen
tru fabricarea țevi
lor, cu un înalt grad 

de automatizare și 
mecanizare a operați
ilor, ceea ce asigură 
o înaltă productivita
te a muncii.

Utilizarea pe scară 
largă mondială a țe
vilor sudate, cu pe
reți subțiri, deci țevi 
economice, într-o pro
porție din ce în ce 
mai mare, a dus la 
alegerea soluției de a 
se fabrica țevi sudate 
longitudinal. Se pro
duc aici țevi de toate 
dimensiunile.

Alături de gama 
celor peste 440 tipo- 
dimensiuni de țevi 
asimilate pe parcurs, 
care se fabrică în

Pavilionul administrativ

mod curent, azi își 
fac loc tot mai mult 
unele profile de for
mă complexă care 
înainte nu se fabri
cau în țară.

In semestrul I 1968 
s-au asimilat 70 noi 
tipuri de profile.

Produsele fabricate 
de uzină rivalizează 
cu ale renumitelor 
firme din străinătate. 
Ele se livrează astăzi 
la peste 200 de bene
ficiari străini și ex
terni.

Sortarea ți ambalarea țevilor

UZINA
PRODUCE

Șl 
LIVREAZĂ :

In fața tabloului termotehnic Secția de profile

A. Produse tubulate sudate pe 
generatoare :

— /evi pentru instalații de apă, 
de gaz și de abur cu filet și mufă 
sau fără filet; țeavă neagră sau zin- 
cată cu diametrul de 3/8—4 inci.

— țevi pentru construcții de pre
cizie obișnuită, laminate la cald sau 
la rece, cu diametrul de 10—114 
mm., grosimea de perete 1—4,5 mm.

— țevi pentru construcții de pre
cizie înaltă, trase la rece, cu dia
metrul de 8—60 mm., grosimea de 
perete 1-—3 mm.

— țevi profilate — pătrate, drept
unghiulare și ovale cu perimetrul 
secțiunii de 80—220 mm., grosimea 
de perete 1—3 mm.

— tuburi de protecție pentru 
conductori electrici tip PEL 9-PEL 
48 (Pantzer).

B. Profile deschise formate da re
ce din bandă de oțel cu lățimea 
desfășurată de 30—500 mm., grosi
mea de perete 1—5 mm. cu utili
zări diverse :

— profil cornier cu aripi egale și 
neegale, profil U, profil Z, profil 
omega, profil T, profil V, profile cu 
aripi întărite,

— profile pentru tîmplărie me
talică,

- profile speciale diverse.
Produsele se livrează și la export 

conform cererilor beneficiarilor 
după norme și standarde românești 
(STAS), germane (DIN, TGL), so
vietice (GOST), engleze (B.S.) etc.

Pentru export se livrează prin : 
I.S.C.E., ,,Metalîmport" România — 
București, B-dul Gh. Gheorghiu-Dej, 
nr. 42.



cronometrele
II vizitam o dată la două zile, 

în locuința lui din colțul pie
ței. Era pe moarte. Vreo șase 
săptămîni, stătuse într-un sa
natoriu apoi medicii îl trimi
seseră acasă lăsînd o soră să-i 
dea îngrijirile zilnice.

Ii duceam țigări și foarte 
puțin coniac. Omul stătea toa
tă ziua în pat, venea sora, 
trecea. Se ridica doar cînd mă 
vedea pe mine, lua coniacul 
și țigările, apoi plecam și el 
nu mă vedea, nu-mi răspun
dea la salut. Ținea ochii în
chiși.

Rudele mai apropiate afla
seră de la doctori cît mai are 
de trăit și, tacit, cînd se apro- 
piară ultimele zile, începură 
pregătirile. Au comandat si
criul și celelalte, au tocmit 
dric.

Mai era o zi. Au venit fel 
de fel de doctori, boala evo
luase exact după prezicerile 
lor, și au plecat dînd din cap 
într-un fel neputincios. Și ziua 
aceea trecea neînchipuit de 
încet. Sicriul fusese gata, ci
neva a avut ideea să-l vop
sească verde și l-au vopsit 
iar pe capac au gravat stoluri 
de păsări care nu există pe 
la noi.

— Nebunul, sînt păsărelele 
din capul lui.

— Nebunul e tîmplar pri
ceput.

Omul nu știa de toate pre
gătirile și nici nu vedea lu
mea mișeîndu-se și agitîndu-se 
pentru că ținea mereu ochii 

închiși.. Cel cu dricul se inte
resa la ce oră-1 plecarea, iai 
mai multe doamne făceau cele 
cuvenite, așa cum bine apuca
seră care de pe unde.

Am ajuns în ziua aceea mai 
tîrziu și n-am intrat. Se adu
nase lume. Moartea trebuia săi 
aibă loc peste aproximativ 
patru ceasuri.

Omul se afla singur, pe un 
pat instalat în camera sa de 
lucru și, pe masă, mai zăceau, 
neîntrupate, gînduri și-mi a- 
mintesc că începuse, cu două 
luni înainte de a se interna, o 
piesă.

După alte două ceasuri a 
sosit un delegat să depună o 
coroană, cineva s-a șters la 
ochi, venise peste oraș ceață 
și umezeală și, nu departe, 
amenința noaptea.

Cei care erau frați și veri 
cu muribundul s-au adunat din 
toate colțurile, s-a strîns a- 
proape tot cartierul.

Pentru ca totul să decurgă 
cît se poate de organizat ci
neva dintre rude a fost pro
pus să se ocupe de ora mor- 
ții și de celelalte nimicuri, 
drept pentru care acela a in
terzis intrarea la el, la cel 
care murea, și-a procurat un 
fel de cronometru și, pentru 
că stătea înaintea mulțimii 
și-și privea ceasul, toata lu
mea a început să numere tu
rațiile minutarelor, să șopteas
că cifre și goana minutarelor 
se făcea din ce în ce mai 
abruptă, gîfîită.

Lumea se strînsese într-un 
cerc mare în mijlocul curții 
și nimeni nu scotea o vorbă, 
venise deja ceața și umezeala 
și-ncepu să se-audă ronțăitul 
minutarelor, întîi încet, apoi 
din ce în ce mai tare, izbea 
urechile, sute de tic-tac-uri 
date peste cap, răsturnate, 
cercuri zbătîndu-se-ntr-un cerc 
mut, împietrit, amenințarea 
nopții prindea forme și înțe
lesuri precise.

N-aveam cronometru și nu 
puteam ști la ce oră va muri 
prietenul meu. Am profitat de 
încordarea cu care toată lumea 
urmărea minutarele (se apro
piase ultimul sfert de oră) și 
m-am strecurat în birou.

Omul stătea în aceeași pozi
ție, nemișcat, cu ochii închiși. 
Pe masă zăceau foi scrise și 
nescrise, gînduri încremenite 
sau fugite. Am închis ușa în
cet și m-am așezat la căpătîiul 
lui. Pîlpîia o făclie alături și 
becul era deșurubat.

Mai trecuseră zece minute. 
De afară nu se auzea nimic 
și pe fereastră vedeam oameni 
adunîndu-se, descoperindu-se 
și scoțîndu-și ceasurile potri- 
vindu-și-le după cel bun (cel 
care știa sigur clipa morții) 
și rămînînd nemișcați, în cerc, 
și alții veneau și s-alăturau și 
nici un ochi nu se ridica spre 
fereastră, auzeam șoaptele nop
ții, apropiindu-se hotărîtă.

Omul stătea împietrit. Nu 
știu dacă respira și nici n-am 
îndrăznit să m-apropii de tea
mă să nu tulbur ceva.

Tot prin fereastră am zărit, 
în clopotnița bisericii, insta
lați doi oameni cu cronometre 
în mîini și buzele lor se miș
cau născînd un soi de numă
rătoare, niște camioane și-au 
încetinit mersul în d,reptul ca
sei din dorința de a nu tulbura 
ultimele clipe ale celui care 
murea.

S-a-ngroșat ceața.
Eu, neștiind exact ora morții, 

așteptam resemnat, privind chi
pul omului și chipul acela că
păta, încet-încet, culoarea va
rului apoi aceea a pămîntului. 
Apăsa umezeala pătrunsă prin 
pereți și-aducea zvonul nopții,

Intr-un moment am văzut 
toată mulțimea de afară pără
sind cronometrele și întoreînd 
capetele spre casă, cei doi din 
clopotniță au tras funia și 
hulet nelimpede umbla și 
curgea din înălțimile clopotni
ței și umplea curtea, apoi ora
șul, se frămîntau ceața și du
hurile nopții și-n aceeași clipă 
emul care stătuse în pat s-a 
ridicat, m-a privit foarte fami
liar, a băut coniacul pe care 
i-1 adusesem și și-a aprins o 
țigară.

Apoi a luat făclia, s-a așe
zat la masă și-a-nceput să 
scrie gîfîind, apăsînd și rupînd 
vîrful creionului, neoprindu-se, 
și mereu umbletul clopotului 
și-ncremenirea de afară.

Un bărbat a deschis poarta 
șl-a intrat dricul. Cai funerari, 
ciocli.

Tîtu Constantin

s t r o p P
— Știi, continuă Florin cu 

simpatie, uneori mă gîndesc la 
meciurile mari pe care le-ai 
făcut, toate jocuri grele, de o 
neobișnuită tensiune nervoasă. 
La Viena, cînd am jucat cu 
F. C. Austria, ai fost colosal, 
ai scos mingi imposibile pen
tru un muritor. Fotografii de 
pe teren au cîștigat poate 
două salarii pe pozele acelea 
în care planai în aer făcînd 
robinsonade, prinzînd, respin- 
gînd, boxînd baloane șutate 
puternic, înșelător. Un meci 
extraordinar ai realizat și la 
Manchester, cu toate că ai 
primit două Igoluri, dar ne-al 
permis să recuperăm acasă 
acel dezavantaj. Pentru aceste 
cîteva meciuri rămîi pe cel 
mai înalt piedestal în mintea 
noastră, a colegilor.

Vorbind, Florin respecta ade
vărul și într-un fel, nedefinit, 
simțea că face un lucru bun 
amintindu-i celuilalt că a avut 
odată aripile mari, desfăcute, 
ca un vultur zburînid în, tării, 
liber și neîncătușat.

— Cu amintirile astea mă 
hrănesc și eu cînd stau la țu- 
haus, etapă după etapă. Simt 
o vinovăție nelămurită, mă chi
nui amarnic să înțeleg de ce 
nu sînt eu cel mai bun... Gîn
desc atît cît pot, dar n-am prea 
multe puncte de reper; duc 
un trai corect, sportiv, nu exa
gerez cu nimic. Mă înțelegi, 
cu nimic ? La antrenamente 
dau totul, se zguduie sub mine 
pămîntul, gazonul sau parche-, 
tul din sală. Uneori vă observ 
cu un ochi rece, dușmănos, 
cum lucrați în dorul lelii. Am 
studiat să închid unghiurile la 
loviturile libere, mă arunc în 
picioarele atacanților fără să 
mă gîndesc că aș putea să-mi 
fracturez clavicula, să mă tre
zesc cu o lovitură în gură, în 
cap, cu care să-mi închei ca
riera, sau chiar și viața. Stau 
acolo pe banca rezervelor, vă 
urmăresc pe toți gîtuit de emo
ție, dar mă simt ca un> între
ținut.

Cîțiva stropi de apă, poate 
aburi de Ia locomotivă aduși 
de curentul serii, îi izbiră în 
față și cei doi tresăriră, apoi 
priviră pe geam, dar nu erau 
semne de ploaie, noaptea era 
uscată și nemișcată.

— Ce-ți trece prin minte, 
cum adică ești un întreținut ? 
Dacă cineva se accidentează și 

stă pe tușă o lună, două este 
întreținutul echipei ? Dar el 
unde și pentru cine s-a acci
dentat ?

— La mine e altceva, res
pinse judecata aceasta Martin. 
Eu văd și simt altfel lucrurile.

— Nu trebuie să-ți pierzi în
crederea în tine, trebuie să ai 
ambiție. Nu lăsa să se stre
coare umbrele și urîciunea în 
sufletul tău descurajat. Chiar 
acolo, pe tușă, tu ești una cu 
noi, lupți alături de noi. Și 
Iliu e mai curajos, poate risca 
totul știind că în orice mo
ment are cine să-i ia locul.

Cu o expresie copilărească 
Martin îl asculta amăgit, pur
tat parcă de-a lungul unui 
basm frumos și Florin se gîn- 
di că omul acela este prea 
lesne de supus, prea impre
sionabil, nu e conștient nici 
de valoarea lui, nici de detec- 
tele care l-au înlăturat pentru 
un timp de pe locul cel mai 
înalt. Poate că tocmai aerul 
lui blînd și dezarmat trezea 
altora dorința de a-1 înșela, 
de a-1 apostrofa cu grosolănie, 
căci poate fiecare ar fi vrut 
să vadă în acel colos de 
mușchi și vitalitate o siguranță 
înnăscută, nu un om di‘pus 
să caute tot felul de măsuri 
de apărare, o inteligență lu
cidă și aspră, nu o sensibili
tate degradantă și indecentă, 
o făptură virilă și îndrăzneață, 
satisfăcută, nu o gură crispată, 
ochi mirați și întrebători, o fi
gură tralgică și desuetă.

In cea mai glorioasă peri
oadă a sa Martin fusese selec
ționat în echipa națională, a- 
vîndu-se poate în vedere că 
timp de două campionate pri
mise cele mai puține goluri, 
sau fiindcă jucase mull în stră
inătate, în fața celor mai di
verse înaintări; poate și pen
tru carura sa atletică, care 
inspira o anume siguranță. 
Echipa aceea, a cărei formație 
începea cu numele lui Martin, 
fusese făcută însă prea fante
zist, de un antrenor curajos în 
felul lui, Irimescu, frămintat 
de soarta nefericită a fotba
lului românesc, agasat de tiîn- 
dăvia jucătorilor, de tentațiile 
multiple cărora ei le cedau 
foarte ușor, de cortegiul imix
tiunilor grosolane în viața e- 
chipelor; dar omul acela era 
el însuși instabil, capricios, 
certăreț și înfumurat, o înfu

murare explozivă de meridio
nal, care-i socotește pe toți cei
lalți apatici și leneși, crezin- 
du-se pe atunci singurul dăruit 
cu o intuiție înnăscută.

In după-amiaza meciului a- 
cela, pînă să se afle știri con
cludente de la echipa aflată 
în deplasare, pronosportiștii se 
simțiseră rînd pe rînd atinși 
de aripa geniului, se certaseră 
și-și imputaseră nenumărate 
slăbiciuni, apoi toată lumea se 
risipise să urmărească meciul. 
Se făcuse mai greu legătura 
prin radio cu acel îndepărtat 
stadion european, așa că, încol
țit de faze, crainicul, improvi
zat și el din cine știe ce mo
tiv, a trebuit să comunice lapi
dar rezultatul. Martin, creația 
lui Irimescu, primise două go
luri în cele dintîi minute, cînd 
echipele șubrede și timorate 
stau amețite și năuce ca oile 
atacate de lupi. Pe urmă, după 
acest țipăt de durere care ani
hilase orice speranță, zadarnic 
căută crainicul să îndulcească 
realitatea de pe teren, căci go
lurile cădeau ca ploaia, prin- 
zîndu-I, ridicol, cu relatarea al
tor faze, ceea ce dovedea că 
și el era disperat, își pierduse 
capul și se străduia să con
struiască un mixaj pentru a 
reduce din proporțiile acelei 
catastrofe. Deci Martin primi
se atunci o porție strașnică 
de goluri, bineînțeles nu toate 
din vina lui, echipa jucase 
fricos, pueril, cu plumb în pi
cioare, neglijase marcajul la 
om, oferise cu ochii închiși 
spații de manevră pentru ad
versar, își pierduse repede bu
sola avînd atîtea mediocrități 
în rîndul ei, lăsîndu-se măce
lărită de focoșii fotbaliști pe
ninsulari.

De pe tușă Irimescu țipa, 
înjura, amenința, huiduia pe 
arbitru, pe jucători, pe Dum
nezeu, dar echipa năucită, fără 
coerență internă, se spinteca 
lamentabil în toate comparti
mentele. Ii lipsi pînă și ambi
ția de a se opune scorului, ri
dicolului cu care acesta creș
tea fără ca să întărească de
fensiva, ceea ce era cel mai 
de neînțeles.

Catastrofa era fără prece
dent, căci naționala evitase 
contactul cu vîrful, cu aristo
crația fotbalului european, era 
dureroasă, dar nu și imposi
bilă, fapt dovedit cu prisosință.

De atunci Martin și antreno
rul orgolios, care nu-și recu
noscuse nici cea mai neînsem
nată vină, căzură în dizgrație. 
Selecționerii ce urmară la rînd 
pe carusel nu-1 mai convocară 
niciodată pe Martin, ceea ce 
însemna că acesta primise un 
certificat de incapacitate pe 
viață. Nespus de demn în izo
larea lui, avînd o conștiință 
vinovată, Martin rămase un 
bun sportiv și coleg, dar un 
al doilea necaz căzuse pe 
capul lui, tot atît de neprevă
zut .chiar la propriul său club. 
Rezerva lui, un băiat suplu și 
sfios, venit nu de mult din re
giune, de la o echipă foresti
eră de amatori, se dovedi un 
jucător constant, serios în viață 
și la antrenamente, stăpîn pe 
nervi și reflexe, prinse o for
mă excelentă și deveni titular 
după două meciuri în care 
Martin primise niște goluri ri
dicole, ca ultimul începător.

Presa începu să scrie tot 
mai elogios despre noul por
tar, descoperirea lui Alirr.ă- 
nescu, bucureștenii și fede
rația îl văzură tot mai des la 
lucru și în numai doi ani iliu 
intra victorios în lotul pri
mei echipe naționale, deși 
pentru acest post concurau, 
dintotdeauna cu cele mai mari 
șanse, portarii echipelor din 
Capitală.

Martin fu convins în sinea 
lui că nu merita cu nici un 
preț o asemenea soartă deplo
rabilă, și-și cheltui multă e- 
nergie, luptîndu-se din răspu
teri să nu fie uitat, se mînie, 
plînse, alergă pe la unul sau 
altul, confesîndu.-se, ajungînd 
în pragul panicii. Dacă ascen
siunea lui în echipa națională 
fusese barată, și el era pregă
tit să o accepte (călătoria fă
cută atunci, sejourul la Paris 
rămîneau însă subiectul lui 
preferat cu care își copleșea 
coechipierii, mîndru că este 
singurul care ajunsese deci în 
acea zonă atlantică europeană), 
disperarea că n-ar mai avea 
nici locul din echipa clubu
lui îl copleșea în forme 
grave. Martin pierduse meti
culoasa lui pregătire zilnică, 
își pierduse individualitatea, 
sensul durerii lui țîșnea prin 
fiecare gest și cînd era ală
turi de colegii lui în canto
nament, pe stradă sau pe sta
dion se simțea cel mai nă
păstuit.

Părea absurd, cu neputință 
de crezut că și alții aveau la
șitatea și inconștiența să-l 
renege pe acel om încă tînăr, ca
pabil să se redreseze, să se 
cheltuiască alți mulți ani 
pentru echipă. La Martin lip
sa de încredere a conducerii 
evolua cu rapiditatea unui 
cancer și pe fața omului se 
desena tot mai vizibil masca 
unui ins dezgustat și plicti
sit.

Din păcate, antrenorii, lip
siți de suplețe și înțelegere, 
nu-și puseseră prea multe pro
bleme. „E rezervă, să fie re
zervă”, și considerară cazul 
rezolvat, avînd sentimentul 
că de fapt fac o favoare. 
„Dacă nu acceptă situația a- 
șa cum se prezintă ea, în 
sfîrșit, să caute în altă par

te". Nu înțelegeau, ori nu 
admiteau că acel om, și așa 
nu prea stăpîn pe nervi, in
constant (după meciul excep
țional de la Viena primise in 
campionat un gol printre 
mîini, ca ultimul puștan de 
pe maidan), își pierde tot 
mai mult încrederea în el ? 
II puteau pune, dacă i-ar fi 
interesat cu adevărat zbuciu
mul acelui om, să apere cîte 
o repriză în meciurile mai 
ușoare sau din minutul cînd 
rezultatul favorabil era pe
cetluit și asemenea ocazii 
sînt destule, orice s-ar spu
ne.

Lucian Cursaru

•) Fragment dintr-un roman 
în curs de apariție.
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MODERNUL
E. LOVINESCU

Eticheta de impresionist a- 
plicatâ nediferențiat întregii 
activități a lui E. Lovinescu a 
produs confuzie, pentru unii 
impresionismul fiind tot una cu 
superficialitatea. In realitate, 
formația criticului, cu totul so
lidă, se refuză categoric su
perficialității și compromisului, 
orice afirmație bazîndu-se pe 
cunoașterea deplină a fapte
lor. Legătura cu Emile Faguet, 
maestrul său de la Sorbona, 
pare să fi lăsat mai puține 
urme asupra lui, față de Jules 
Lemaître, celălalt impresionist 
notoriu. Cel dinții se înscrie în 
cadrele criticii universitare, de 
erudiție și sistem, luînd în con
siderație elementele biografice, 
gîndirea și concepția literară, 
pent'U a încheia ia obiect cu 
studiul artei. Altceva e Jules 
Lemaître. Stilist seducător, poet 
și aramaturg, criticul speculea
ză „pe marginea vechilor cărți", 
preferind rigorii și aparatului 
expresia spontană impregnată 
de emoție. Savant în materie, 
opțiunea lui merge către ex
punerea artistică. In locui spi
ritului rigid, pozitivist sau sci
entist, criticul propune contem
plarea operei de artă în toa
tă libertatea. Nici sistem, nici 
prejudecăți, ci dezinvoltură to
tală, urmărind caracterizarea 
vie, metafora frapantă, surîsul 
ironic. Prin Jules Lemaître eseul 

critic, cu multiplele-i asociații 
de idei, cîștigă adeziunea unui 
public pe care spiritul doct îl 
ținea la distanță. In linii mari, 
E. Lovinescu acționează ca un 
Lemaître, susținînd fără echi
voc, cu propriile-i cuvinte, „ten
dința vizibilă de a face din 
critică o categorie pur litera
ră, un joc spiritual în jurul o- 
perelor de artă, o construcție 
personală, care să poată re
zista timpului chiar dacă pilo- 
ții afirmațiilor s-ar surpa" (Is
toria literaturii române contem
porane, 1937, p. 57).

Primele volume de Critice, 
datînd din etapa 1906—1916, 
stau, desigur, sub semnul im
presionismului, criticul făcînd 
lecturi comentate, interpretări 
pe marginea cărților, „cu e- 
vidente intenții de realizare ar
tistică", Un reviriment se pro
duce în etapa interbelică, pri
virile mergînd către un sistem. 
In esență, procesul de formare 
a civilizației române moderne, 
implică, după opinia criticului, 
tranziția de la aspectele tra
diționale la o literatură mo
dernă. A fi în pas cu civiliza
ția europeană înseamnă a pro
mova o literatură pentru pre
zent, cu perspective spre viitor. 
Tendințele paseiste ale sămă
nătoriștilor sînt cenzurate cu 
asprime în numele sincronismu

lui, realitatea istorico-socială 
impunînd scriitorilor să aparți
nă epocii. Modernismul lui E. 
Lavinescu nu e decît expresia 
rezonabilă a progresului în de
venirea sa neîntreruptă. Refrac
tar deopotrivă formelor peri
mate ca și exagerărilor avan
gardiste, criticul ia în conside
rație literatura contemporană, 
raportînd-o la imaginea socie
tății moderne. Spiritul modern 
reprezintă un ideal în mers, le
gat de factori diverși. Structura 
amplei Istorii a*  literaturii ro
mâne contemporane reflectă i- 
deologia de la baza eseului 
sociologic anterior Istoria civi
lizației române moderne.

Trecînd la definirea valorilor 
estetice, portretele devin mai 
complexe. Se remarcă tendința 
de a descoperi la scriitorii le- 
prezentativi trăsătura frapantă. 
Așa procedează în critică Emile 
Faguet ; în același mod va 
proceda, în domeniul biografiei 
literare, Andre Maurois. Astfel, 
nota frapantă la Tudor Arghezi 
ar fi individualismul, cu toate 
consecințele lui. La poetul Cu
vintelor potrivite, E. Lovinescu 
distinge cel dintîi „un suflet 
faustian, în care splășluesc nu 
numai «două suflete», ci se 
ciocnesc principiile contradicto
rii ale omului modern". La Lu
cian Blaga impresionează „cu
getarea plasticizată". In lumi
na modernismului, reflexivul 

Lucian Blaga e „unul din cei 
mai originali creatori de ima
gini ai literaturii noastre", ma
rea lui artă excelînd în des
coperirea corelației dintre idee 
și fenomenele din lumea mate
rială. Sensibil la „noul alfabet 
stilistic" al prozei argheziene, 
E. Lovinescu e ostil însă lui 
Sadoveanu, cu motivarea că 
nimic din literatura lui n-ar 
aparține creației moderne, in 
acest sens, argumentele devin 
stranii. Subiectele primelor două 
volume au „caracterele epicei 
populare : concepția simplistă 
și energică" ; iubirea e „pri
vită numai în sensualismul ei", 
fiind „zugrăvită numai în as
pectul ei fizic" : psihologia per
sonajelor aparține trecutului ; 
lirismul scriitorului constituie 
o „inferioritate" ; pînă și con
tactele cu natura sînt o „ex
presie a primitivității". Printr-o 
neiustificată eroare de optică, 
Sadoveanu e afiliat curentului 
sămănătorist.

La un critic lucid, cu oroare 
de sistem, asemenea execuție 
spectaculoasă, în numele unui 
sistem, e cu totul curioasă. Insă 
în ciuda alunecărilor de acest 
gen, posibile la oricine, E. Lo
vinescu e primul mare critic 
român după Maiorescu, impor
tant ca și acesta prin capaci
tatea directoare. înainte de G. 
Călinescu, E. Lovinescu a prac
ticat exemplar modalitatea ar
tistică a criticului. Mai mult decît 
<5. Călinescu, a fost un excelent 
descoperitor de talente, contri
buția Sburătorului constituind o 
tradiție de elevată spiritualita
te. Nu se poate studia litera
tura română contemporană fără 
a face apel la judecățile de 
valoare ale lui E. Lovinescu. 
Contactele cu paginile lui re
prezintă pentru degustătorul de 
asociații fine, o nobilă delec
tare spirituală. E. Lovinescu a 
demonstrat, cel dintîi la noi, 
capacitatea criticii de a fi ea 
însăși artă. Pentru aceasta, 
perspectivele viabilității lui sînt 
sigure.

Const. Ciopraga
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Profesorul N. Râmniceanu, 
ieșean de obtrșie, ginerele pro
fesorului Constantin Meissner, 
prieten cu Titu Maiorescu și 
membru al Junimii, ne-a co
municat pentru cititorii Cro
nicii următoarea scrisoare a- 
dresată de I. I,. Caragiale lut 
C. Meissner.

(Petru Comarnescu)

Stimate Amice,

îmi permit a-ți recoman
da pe aducătorul — Dl. I. 
Horinger — care este ho
tă rit să lucreze, pentru a 
face publicului german cu
noscută literatura noastră 
națională. După multă 
convorbire cu acest pro
fesor, m-am convins că 
are mare dragoste de lim
ba română și de spiritul 
original al autorilor noștri.

Omul acesta care ne-ar 
putea fi folositor pe tărî- 
mul criticei germane, are, 
pentru a trăi aci, în mij
locul nostru, nevoie de 
sprijinul unor bărbați ca 
domnia-ta. Foarte modest 
în pretențiuni, ca orice om 
care a trăit în Europa cea 
cuminte, în mijlocul mare
lui popor german, el s'-at

mulfumi cu cîteva lecțiuni 
particulare, de unde să-și 
cîștige existenta. Avînd 
strictul necesar, s-ar deda 
lucrărilor literare, cărora 
voiește să se devoteze.

Știu de la el că astăzi 
o să aibă onoarea să fie 
primit de D-ta și crez că 
nu abuzez de vechiul prie
teșug ce d-ta mi-ai arătat, 
dacă pui o vorbă bună 
pentru dînsul.

In speranța că omul meu 
va găsi o bună întimpina- 
re din partea dumitale, 
rămîn al dumitale cu toa
tă stima,

Vechi prietin
I. L. CARAGIALE

Mărfi 29 fevr. 1900

Nedescoperit suficient, 
taxat cu destulă ușurință 
ca „impresionist", prea pu
țin judecat obiectiv, nu o 
dată răstălmăcit, cercetat 
în suprafețele cele mai u- 
șor vulnerabile, E. Lovines
cu rămîne încă un mare 
necunoscut, o personalitate 
critică excepțională, seducă
toare prin spectacolul ide
ilor, intuifiei, un spirit de 
esenfă clasică, de comparat 
cu T. Maiorescu și G. Că
linescu. Este cumva ne jus
tificată „tăcerea" asupra 
imensei sale opere, asupra 
valorificării reflecțiilor sa- 
artei literare expusă într-un 

stil elevat, cu straturi de discretă muzicalitate și poezie. 
E. Lovinescu, citit fără prejudecăți, dintr-o perspectivă mo
dernă, este profund actual și ceea ce numaidecît se poate 
intui, extrage, este principiul valorii estetice aplicat cu stă
ruință în receptarea, judecarea opetei de artă, neexcluzînd, 
desigur, factorii sociali, ideologici. Esențial pentru critic este 
talentul, lucrarea elaborată, finită, viața estetică a struc
turii și infrastructurii operei interpretată și tradusă într-o 
formulă, imagine critică. Cu E. Lovinescu, fapt deja cunoscut, 
critica românească intră în faza sa modernă. Privită în to
talitate, opera criticului e unitară, cu toate că, sub aspect 
valoric, se întîlnesc fluctuații determinate de timp, evoluția 
gustului, sensibilitatea epocii și de aici reinterpretări, cu
noscutele „revizuiri".

E. Lovinescu n-a fost criticul fără concepții, fără o es
tetică și, încă in perioada Pașilor pe nisip, teoreticianul își 
schițează, fatal nesistematic — dar prin sinteză ajungem la 
un tablou aproape complet — o artă literară, critică pro
prie. Este, nici vorbă, și o influentă a criticilor străini, mai 
ales francezi. Conceptele sale (cultură, civilizație, literatură, 
critică, poezie etc), nu sînt schelete ideologice false, sterile, 
livrești, ci realități extrase din universurile deschise ale ope
relor. Nu conceptul este cel care face posibilă creația, ci 
opera ,arta face posibil conceptul. Toate conceptele lui E. 
Lovinescu sînt realități, reliefuri estetice ale creației tra
duse într-o altă expresie. Ideile sale despre literatură, critică, 
poezie — ca să nu ne referim decît la acestea — sînt texte 
ce comunică unele din principiile neexpuse într-un sistem 
închegat perfect, dar semnificative și luate izolat. Pentru un 
critic, definirea exactă, cit mai aproape de adevăr, a litera
turii este semn al unei puternice vocații, al unei maturități 
de gindire critică : „Literatura e produsul cel mai inalt al unui 
popor. Ea e inflorescența superbă ce absoarbe puterile inte
lectuale ale unui întreg neam. In flacăra ei se mistuie for
țele ascunse, zăcămintele bănuite dar necunoscute ale su
fletului național" (Pași pe nisip, I, p. 48). Cu toate exagerările 
voluntare sau involuntare din Istoria civilizației române mo
derne, E. Lovinescu a intuit specificul național, teoretizat une
ori excesiv în latura sincronismului dar recunoscut și cla
sat. Literatura română i-a oferit, în timp și spațiu, elemen
tele necesare pentru analiză. El introduce în concept o rea
litate justificată artistic și național: „O bună literatură tre
buie să fie o expresie națională. Pentru aceea, toate stra
turile națiunii au drept de a fi reprezentate în literatura 
neamului". Răspunzînd la întrebarea „Ce literatură ne tre

E. LOVINESCU: TEXTE CRITICE
buie11 ?, el pledează pentru „o literatură cu o bază curat na
țională". Definițiile sale nu exclud priviri mai largi, un scep
ticism nativ și o permanentă raportare la valorile clasice. 
Criticul este o autoritate morală, un artist, un om de gust. 
Decupate și organizate sistematic într-o „introducere", defi
nițiile sale asupra criticului — criticii sînt extrem de va
riate, dar toate se întîlnesc la o idee fundamentală: cri
tica este artă și nu știință.

Esteticianul Lovinescu pare să domine în unele cazuri pe 
critic. Spirit speculativ, cu o dispoziție psihologică, intelec
tuală, îndreptată spre sinteză, criticul este însă un sceptic, 
un temperament tragic. Nostalgia descoperirii marelui Izo
lat, noului Eminescu, este de esență transcendentală, ușor 
metafizică dar, hotărît, un act de suprem sacrificiu și chip 
înțelept, superior, de a-și organiza viața, existența. Profe
siunea de critic presupune un act moral, satisfacție nelimi
tată de a fi unicul care descoperă, definește pe necunoscut. 
E. Lovinescu a făcut din ea scopul cel mai înalt, dramatic 
de adevărat al întregii sale existențe.

La E. Lovinescu, noțiunea de critică este imens de largă, 
deschisă tuturor completărilor, posibilității de a ii mereu 
altceva și totuși numai... artă. Extrag doar cîteva definiții: 
„Critica, prin înțelesul ei, conține ideea unei judecăți, ce 
poate fi după împrejurări bună sau rea. Se cere numai ca 
această judecată să fie modul dezinteresat al unei sforțări 
cinstite de a înțelege". Căci „frumusețea o simte oricine, 
explicarea o dă numai criticul" (Pași pe nisip, I, p. 88). Allun-
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deva, E. Lovinescu este un structuralist, nu departe de cri
tica lui Roland Barthes : „Critica este raza ce sfredelește în
tunericul ca să poarte bucuria luminii pretutindeni, și să arate 
fațetele înmiite ale lucrurilor (s.n.). Datoria ei principală este 
ae a spori, printr-o acțiune simpatică, emoția estetică..." (Cri
tice, II, p. 85—86). Principiul acesta nu e deloc inactual. Me
toda critică lovinesciană crește, se cristalizează simultan cu 
analiza operelor. Conceptul se identifică, trăiește în același 
regim spiritual cu opera. Fiind amîndouă la același nivel, 
arta criticii (criticului) concurează arta literară, impunîndu-și 
dreptul Ia autonomie : „...reclamăm pentru critică, întocmai ca 
și pentru orice expresie a simțirii omenești, dreptul și dato
ria de a fi artă, adică de a se analiza în forma cea mai de- 
săvîrșită cu putință" (Critice, VIZ, p. 7). Fatal, trebuie să 
renunțăm Ia alte idei estetice acceptînd o concluzie valo
roasă, profund realistă: „Critica este, (.. .) știință, istorie 
și poezie" (Critice, VI, p. 7) — frază ce sedimentează o 
concepție, justifică o vocație, o activitate. Repetăm: critica 
este, după E. Lovinescu, artă, impresie, intuiție estetică, 
gust, un exercițiu al sensibilității, o stare muzicală a sune
tului înconjurat de respirația internă, ascunsă a vieții ope
rei. Fixarea acestei respirații, înțeleasă ca spor estetic, emo
ție, este un proces fundamental, imposibil de ocolit și E. 
Lovinescu, efectiv, l-a realizat dintr-o necesitate de ordin 
existential. El este în toată opera sa, un muzician ce dă 

concerte de idei și simfonia executată are proporții de epo
pee^ și de imn sacru, sfîșietor de trist în iilozoiia lui soi 
tică. Nu greșesc spunînd că Lovinescu este cel mai muzical 
critic român, un enescian cu sufletul lui Sadoveanu și mis
terioasa lui muzică trebuie ascultată, înțeleasă într-o depli
nă detașare, singurătate a gîndirii.

Critic de poezie, estetician al ei, Lovinescu o concepe 
tot ca pe o muzică dominată de sugestie, de abstracție, 
sentiment: „Poezia adevărată fără un sentiment puternic nu 
poate să existe. Ceea ce interesează într-o poezie e tocmai 
acest sentiment exprimat într-o formă concretă", și „poezia 
nuternică fără pasiune și entuziasm nu se poate". Definirea 
poeziei simboliste, a curentului este suficientă pentru ilus
trarea capacității, psihologiei percepției critice : „Simbolis
mul este de o natură mai speciiică : în esenfă el reprezintă 
adincirea lirismului în subconștient prin exprimarea, pe cale 
mai mult de sugestie, a fondului muzical al sufletului ome
nesc" ; „Sugestia constituie (...) estetica simbolismului", el 
„se reduce Ia un element unic: la expresia unei sensibili
tăți muzicale" (Critice, IX, p. 17, 40, 76).

Ediția de Texte critice — prima încercare de revalori
ficare, reactualizare a operei lovinesciene — e o selecție, 
un mozaic și nu oferă, din rațiuni de... conținut, o imagine 
completă, edificatoare. Ea nu satisface din mai multe moti
ve : opera lui Lovinescu nu trebuie fragmentată, distribuită 
pe porțiuni, unele, cum e de așteptat, nesemnificative. 
Rupte de contextul general ele apar ca străine, plutind stîn- 
jenite într-o realitate ce nu le aparține întrutotul și al că
rui mai e de negăsit. Cine cunoaște cît de cît ceea ce a 
rămas de Ia E. Lovinescu nu se poate împăca cu gîndul că 
fragmentul trebuie s-o ia înaintea întregului — aceasta cu 
atît mai mult cu cît este vorba de un critic total ca și Ibră- 
ileanu, Călinescu. Dialectica editării științifice este posibilă 
cind sînt excluse, retezate cu rapiditate concepțiile îngust 
filologice, dogmatice, neprincipiale. Edităm ceea ce cores
punde epocii moderne, dar o facem într-un spirit deschis 
înțelegerii, condițiilor istorice, ideologice existente. Tre
buie spus că, editînd opera lui E. Lovinescu, automat se 
ridică nivelul, exigența criticii actuale, se înlătură jurna
lismul plat, sociologismul vulgar, improvizațiile, didacti
cismul.

Au fost incluse în ediția apărută fragmente din: T. Ma
iorescu și contemporanii lui, Istoria literaturii române con
temporane (1900—1937), Critice și Memorii, Răspunsul lui E. 
Lovinescu la manifestul „Cercului literar" din Sibiu, cu cea 
mai scăzută exigență — dacă cumva mai poate fi vorba de 
așa ceva — incit nu reușim să-l cunoaștem integral pe Lo
vinescu. Ar, trebui renunțat Ia asemenea ediții (care pot ii 
justiticate doar în colecția Lyceum) nesatisfăcătoare, incom
plete și iăcute la întîmplare. Dificultatea întocmirii unei 
ediții Lovinescu este, recunosc, greu de învins, dar e ne
cesar să fie depășită.

Informat, dens, scris cu pătrundere analitică este stu
diul introductiv. I. Negoițescu, lovinescian mărturisit, elabo
rează o introducere notabilă, la care avem cîteva rezerve 
și o nedumerire: după sondări efectuate fructuos, cu bune 
rezultate, la sfîrșit, în Arta lui Lovinescu el se „pierde", 
nu mai este de recunoscut; în loc să concretizeze, să defi
nească o artă critică, se rătăcește printre citate și, în final, 
„dispare" și nu mai știm despre ce „artă" e vorba. Este 
nepotrivit ca un proces analitic bine condus să nu se în
cheie printr-o sinteză.

Zaharia Sângiorzan



CLASICII
SÎNT MODERNI
cronica ideilor literare

SĂPTĂM1NA

Se discută mereu despre clasici, despre actualitatea 
clasicilor, despre studiul clasicilor în școală, nu mai de
parte din nou în Gazeta literară (13 iunie 1968) și tot 
n-am reușit să ne lămurim bine, bine de tot. Va trebui 
probabil, îmi zic, în ce mă privește, să reiau întreaga 
problemă de la capăt, s-o reiormulez cu metodele și po
sibilitățile mele. Pînă atunci, mă informez, mă documen
tez, adun materiale și idei, nu fără surprize din cele mai 
diferite. Satisfacțiile nu lipsesc, unele în imediată apro
piere. S-au reeditat de curînd Pagini de critică literară 
(Buc., E. p. 1, 1968, 2 vol.) de Vladimir Streinu, unde 
eseul din 1937 Boileau și timpul nostru atrage numaide- 
cît atenta. Observ, deocamdată în treacăt, că Vladimir 
Streinu este un critic serios, cu experiență, mult mai pu
țin discutat decît ar merita. Personal, îl socot superior 
lui Pompiliu Constantinescu, ale cărui volume de Scrieri, 
reeditate anul trecut, n-au avut — fapt explicabil — 
mare ecou. Pată de acest cronicar literar, Vladimir Stre
inu, chiar dacă nu sistematizat în construcții ample, adu
ce un orizont mai larg, unele finețe de detaliu, și, mai 
ales, un număr de idei literare, care au adesea consis
tența lor. De pildă, mi se pare evident că Vladimir Stre
inu știe ce este un clasic și cum trebuie citit un clasic. 
La drept vorbind, nu-i puțin lucru.

Actualizarea scriitorilor clasici nu este posibilă fără 
deplasarea continuă a semnificațiilor și, mai ales, fără 
integrarea lor în sisteme moderne de lectură. In măsura 
Vi care valorile și principiile clasice pot fi convertite în 
valori și principii moderne, clasicul devine viabil, con
tinuă să spună „ceva' epocii noastre. Ce poate fi mai 
„clasic", mai acceptat, mai banal, declt aforismul lui 
Boileau, Rien n'est beau que le vrai, „nimic nu este mai 
frumos declt adevărul' ? Dar cînd principiul clasic al 
„adevărului' este asimilat ideii moderne de autenticitate 
— cum face cu pătrundere Vladimir Streinu — perspec
tiva se schimbă. Peruca lui Boileau nu mai supără. Iată 
o idee foarte clasică, a cărui conținut se relevă, dintr-o 
dată, foarte modern. Fără acest Joc nou de lumini, isto
ria ideilor literare ar rămîne erudiție goală.

Principiul clasic al ..adevărului" se numără printre 
noțiunile estetice fundamental ambigui, cu ajutorul că
rora se pot întemeia cele mai contradictorii estetici. 
Clasicii-,filasici" se pronunțau în favoarea adevărului 
universal, în timp ce romanticii premiau adevărul particu
lar, istoric, și al culorii locale. Dar, în egală măsură, 
esteticienii autenticității pot să-l revendice și în sensul 
lor, nu fără serioase temeiuri Căci „natură' și „adevăr 
la Boileau, faptul pare a fi indiscutabil, nu înseamnă nu
mai cunoașterea naturii umane, ci și percepția acestui 
adevăr sub unghiul spontaneității, al observației și im
presiei imediate, directe, „sincere", „adevărul fiind ade
vărul simțirii, adică sinceritatea în exprimare, ceea ce 
implică fără îndoială moderna autenticitate'. Pierdusem 
dl" vedere observația lui Vladimir Streinu cînd am re
da :tat articolul de „dicționar", Autenticitatea (lașul lite
rar, nr. 6, 1967). Acum îmi dau seama că va trebui nea
părat s-o înregistrez, s-o incorporez într-un fel oarecare 
definiției mele.

Această mică „descoperire" mă îndeamnă să-mi a- 
runc ochii și peste alte texte de Vladimir Streinu, scrise 
pe aceeași temă. Se constată că ideea „clasică" primește, 
peste tot, accepții regenerate, întemeiate. In „Clasic" și 
„modern" (Luceafărul, nr. 30, 1966), actualizarea scriito
rului clasic se produce prin asimilare cu noțiunea crea
torului de valoare exemplară. Se numește deci „clasic" 
(în spiritul lui Sainte-Beuve : Qu'est-ce qu'un classique ?, 
1850), orice autor — indiferent de epocă, estetică, stil, 
structură — care a sporit avutul spiritual al lumii cu 
valori estetice proprii. Tragicii antici fac parte, prin ur
mare, din aceeași familie cu Shakespeare, cu marii ro
mantici, cu marii moderni, Rilke de pildă. Orice creator 
român este sau are posibilitatea să devină clasic, Blaga 
alături de Eminescu, Ion Barbu alături de Macedonski. 
Disocierea noțiunii de valoare de cronologie, duce în 
chip firesc Ia concluzia că există scriitori „clasici" și 
„moderni" deopotrivă de mediocri și deopotrivă de valo
roși, după împrejurări. Vladimir Streinu nu crede în com
partimentele didactice ale manualelor și bine face. Sînt 
scriitori moderni (aș observa într-o paranteză) care nu-mi 
par a avea mari șanse să devină „clasici", ca Ion Lăn- 
crănjan, de pildă, mai ales cu scrieri echivoce de tipul 
Din scrisorile lui I. J. Anecdotica travestită nu este 
„clasică".

Orice valoare de prim plan, exemplară, durabilă, 
rupe și, poate mai bine spus, reface structurile tradițio
nale, canonice. Prin urmare, prima condiție ca să devii 
clasic este să fii inovator, să aduci în literatură un co
eficient de îndrăzneală, inconformism, originalitate. Și 
această idee, aparent paradoxală, apare la Vladimir Stre
inu, în Modernii vechi și noi (L., nr. 23, 1967), sub forma 
sublinierii „tradiției milenare a imitării, care dublează 
tradiția clasicistă, fiind de o vîrstă cu ea". Orice act de 
creație clasică, ratificată ca atare de posteritate, presu
pune un act latent de rebeliune antinormativă. Creația 
Infringe legea estetică, este prima condiție a creației. 
Răsfoind o serie de articole de G. Călinescu, regăsesc în 
Spontaneitate și meșteșug (Contemporanul, nr..47, 1957), 
aceeași constatare. Dovadă că spiritele critice se întîl- 
nesc, vrînd-nevrînd, în sfera marilor adevăruri:

„O operă nu este realistă și clasică fiindcă se con
duce după canoane fixe, ci fiindcă rupe uneori canoa
nele vechi, spre a pătrunde și mai adine în inima naturii. 
Prin această răzvrătire împotriva regulelor clasice, o 
operă devine la rîndul ei clasică. Toți clasicii au lost 
niște rebeli, și au rămas neînțeleși, măcar la începuturile 
lor".

Este un principiu cum nu se poate mai verificat de 
istorie, de experiența literară cea mai evidentă. Adevă
ratul clasic nu imită, nu pastișează, nu poate fi nici mim, 
nici epigon. Acestea sînt atributele scriitorilor minori, 
clasicizanți, academici, plat conformiști, care abundă în 
toate epocile. Ideea preocupă, cum se cuvine, și pe Vla
dimir Streinu, care participă Ia masa rotundă a Gazetei 
literare (nr. 42, 1965) consacrată Actualității clasicilor, 
unde contestă imitarea directă a clasicilor tocmai pe mo
tivul garantării actualizării lor deschise.

Adrian Marino

Orice definiție a poeziei 
văzută, firește, ca realitate 
estetică, conține neapărat cî- 
teva idei fundamentale : li
rism, gîndlre poetică, structu
ră, noutate stil stică. Lirismul 
este sentimentul depășit de 
sinceritate, obiectul tradus de 
subiect într-o formă inedită. 
Gîndirea poetică este ideea, 
sensul și emoția care fuzio
nează, se contopesc șl nu se 
resping, formînd imaginea re
ală a poeziei. Existînd toate 
acestea și încă altele deocam
dată neanunțate, luate în a- 
tenție, organizarea universu
lui, structurii sub impulsul 
sensibilității, noutății se pro
duce, fără prea mare întîr- 
zlere. Stilistic, poezia nu este 
numai percepție a elemente
lor, ci limbaj, denumire a 
obiectului cu valoare de sem
nificație directă, potențială.

La Demostene Botez — tra
diționalist dar și poet mo
dern, simbolist — apar foarte 
des, sedimentate metaforic, a- 
semenea idei poetice. In Al
gele mării ce nu există li
rismul nu este învins de 
conceptualismul inert, ci se 
regrupează în stări invadate 
de tristețe, de sentimentul 
copleșitor al scurgerii vremii, 
regretul neputinței de a i se 
opune. Poetul trăiește viața 
ca vis al nopții și descoperi
rea unei alte realități îl tre
zește spaima : „Mă tem să 
închid ochii și s-adorm / Că 
intru Iar în lumea viselor / 
Șl farmecul lor, ce mă îm
bie, I E farmecul suav al 
Inexistenței. / Mă tem șl to
tuși le simt vraja tulbură
toare / De droguri și stu
pefiante ; / Mă tem că-n ele-1 
ademenirea morțli, / Vitrina 
el ispititoare*.  Identificarea 
visului cu moartea ne-ncepu- 
tă e însuși sensul existențial 
al poemului, natura Iul spe
cifică, excepțională în sub
stanțialitatea ei filozofică : 
„Viața nu mal are-n ființa 
mea consistența ei sigură, / 
Trufașă. / 8e clatină ca 
de-un vînt, venit din altă 
lume. / Mă umilesc dimensiu
nile realității, — / Schelet 
estropiat al unei neființe 
care a fost totul. / Aștept 
mereu noaptea șl visele el, —/ 
Paradisul meu pierdut, / Tul
burător, / Chinuit, / Obse
dant, I Să mă-nfășoare ca 
o mantie a cosmosului, / Dar 
mă tem, / Șl mă afund în 
teama mea. / Abandonat, / 
Fără putere, / Ca-n voia u- 
nul crud destin*.  („Viața ro
mânească", «, p. 37).

Aceeași idee — visul ca 
înștiințare a morțli, apropie
rii de apele Styxulul — o 
găsim și la Zaharla Stancu 
(In cazanul drăcesc, „Con
temporanul, nr. 28. p. 1), însă 
mai tragică, mal cu bruta
litate comunicată : „In caza
nul drăcesc al morțli, / Sub 
care ard flăcări de smoală, / 
Mi-am topit toate zilele, / 
Toate nopțile ml le-am to
pit. / / In cazanul de-ntune- 
ric al morțli / Cîte zile mai 
am de topit 7 / Cîte nopți 
mai am de topit 7 / De vrei 
să afli întreabă iarba, / în
treabă pămîntul, întreabă ciu
linii, I întreabă ștevia șl ur
zicile".

Nu mai pot fi definite ca 
artă, nu au o existență pro
prie, autentică, poeziile fă
cute unde eul liric nu mal 
este temă de contemplație, 
ci o formă a nesincerității. 
Tot mai mult întîlnim meș
teșugul, cuvinte puse într-o 
anumită ordine și rar sau 
deloc poezia ca imagine, 
simbol. Metaforele sînt așa 
de volt complicate, intențio
nat confuze, îneît nu se mai 
înțelege nimic. E un mijloc 
de a „salva" textul și de a 
da impresia că ne aflăm în 
preajma unei poezii ermeti
ce, greu de receptat. Reali
tatea 7 Lipsa talentului, vo
cației poetice, deci superfi
cialitate, confuzie de noțiuni, 
Inexistența emoțiilor, ideilor. 
Ce plăcere estetică produc 
aceste versuri : „Imaculată ca 
o iarnă / Așteaptă-acasă coa
la albă. I Pe care gîndul 
să-și aștearnă / Eflorescente 
foi de nalbă". 7 (Coală albă, 
„Tribuna", nr. 28, p. 1). Stro
fa e corectă ca versificație, 
dar Negoiță Irimle n-a reu
șit decît să confecționeze cu 
pricepere o realitate pe care 
n-a trăit-o, îi e indiferentă, 
străină sensibilității. Negoiță 
Irimie nu e poet, ci versi
ficator de o corectitudine su
părătoare. Din aceeași fami
lie fac parte și alți pseudo- 
poețî. E de prisos să mai co
mentăm asemenea banalități : 
„Am mai pierdut puțină can
doare I și am făcut rost de 
un perete. I După această 
experiență / am dat crîncen 
din coate / strivind sub căl- 
cîie bunele intenții / și lată 
și al doilea perete". (Toma 
Biolan, Independentă, „Ate
neu", nr. 6, p. 10). Cîtă simu
lare ! Cîtă sărăcie de inte
ligență artistică, de artă !

Sorin Zamfir

, n vara anului 1940, 
1 pictorul leningrădean

Balașov a plecat să 
vîneze și să lucreze în 
nordul nostru sălbatic.

La primul cătun ce-i plăcu, 
Balașov coborî din vechiul va
por și poposi la casa învăță
torului din sat.

In sătucul acela trăia îm
preună cu taică-său — pădu
rarul — dantelăreasa Nastea, 
vestită în acele locuri prin 
frumusețea și măiestria sa. Nas
tea era tăcută din fire și avea 
ochi cenușii, ca toate fetele 
Nordului.

Odată la vînătoare tatăl fe
tei l-a rănit din greșeală pe 
Balașov, nimerindu-1 cu un 
glonte în piept. Rănitul a fost 
adus în casa învățătorului. 
Mîhnit de această nenorocire, 
bătrînul a trimis pe Nastea să 
îngrijească de rănit.

Nastea l-a salvat pe Bala
șov și, din mila față de rănit, 
a luat naștere prima ei dra
goste feciorelnică. Dar senti
mentul acesta se manifesta atît 
de timid, îneît Balașov n-a 
observat nimic.

Balașov avea soție la Le
ningrad, însă nu> vorbise ni
ciodată despre ea, nici chiar 
Nastei; în sat toată lumea 
era convinsă că Balașov nu e 
căsătorit.

Cînd rana s-a cicatrizat, Ba
lașov plecă la Leningrad, îna
intea plecării, fără a fi che
mat, veni în căsuța Nastei și-i 
aduse daruri, drept mulțumire 
pentru grija ce-i purtase. Nas
tea le-a acceptat.

Balașov nimerise pentru pri
ma oară prin părțile Nordului 
și nu cunoștea obiceiurile băș
tinașilor.

In Nord ele sînt trainic în
rădăcinate, persistă îndelung 
și nu cedeazăi ușor vremurilor 
noi. Balașov nu știa că băr
batul, care vine nechemat în 
casa fetei și-i aduce daruri, 
devine mire, de i se acceptă 
darurile. Așa se înțeleg în- 
drăgostiții prin părțile Nor
dului.

Nastea doar îl întrebă ti
mid, cînd se va reîntoarce în 
sat. Nebănuind nimic, Balașov 
ii răspunse în glumă că se va 
întoarce curînd.

Balașov plecă. Nastea îl aș
tepta. Trecu luminoasă vara, 
trecu și toamna cea umedă și 
tristă dar Balașov nu se mai 
întorcea. Bucuria și nerăbda
rea așteptării făcură loc în ini
ma Nastei neliniștii, disperării, 
rușinii. Prin sat umblau vorbe 
că mirele a părăsit-o. Nastea 
nu credea. Era convinsă că lui 
Balașov i se întîmplase o ne
norocire.

Primăvara tîrzie și lungă îi 
aduse noi suferințe. Rîurile 
larg revărsate nu vroiau nici
decum să reintre în albii. Pri
mul vapor țrecu pe lînigă că
tun fără să se oprească, abia 
pe la începutul lunii iunie.

Nastea hotărî în tainăi să fugă 
la Leningrad și să-l găsească 
pe Balașov. Plecă din sat noap
tea. Peste două zile ajunse la 
calea ferată și la gară află, 
că în acea dimineață începuse 
războiul. Fata de țăran, ce nu 
mai văzuse tren în viața ei, 
răzbătu prin imensa țară în 
clocot pînă la Leningrad și 
află locuința lui Balașov.

I-a deschis soția lui Balașov, 
o slăbănoagă în pijama, cu 
țigara între dinți. O măsură 
nedumerită pe Nastea cu pri
virea și-i zise că Balașov nu-i 
acasă. E pe front, lîngă Le
ningrad, .

Nastea aflase adevărul — 
Balașov era însurat. înseamnă 
că a amăgit-o, și-a bătut joc 
de dragostea ei. Ii era groază 
să-i vorbească soției lui Bala
șov. Ii era groază de locuința 
de oraș cu sofale de mătase 
prăfuite, cu. pudră împrăștiată 
peste tot, cu chemări insistente 
de telefon.

Fugi de acolo. Rătăci dispe
rată pe străzile mărețului oraș, 
prefăcut în tabără militară. Nu 
observă nici tunurile antiae
riene din piețele orașului, nici 
monumentele acoperite cu saci 
cu pămînt, nici răcoarea parcu
rilor seculare, nici clădirile 
solemne.

Ajunse la malul Nevei. Rîul 
își purta înalt apele negre, a- 

tingîrd malul de granit. In 
apa aceasta, Nastea văzu iz
băvirea de rușinea nemeritată 
și de chinurile dragostei. Iși 
scoase basmaua veche, dăruită 
de maică-sa, și o agăță de ba
lustradă. Apoi își trecu mîna 
peste cozile grele și puse pi
ciorul pe marginea balustra
dei. Cineva o înșfăcă de mînă. 
Se întoarse. Zări un om slab, 
cu niște perii de parchet sub
țioară, cu salopeta mînjită de 
vopsea galbenă.

Ceruitorul de parchete dădu 
din cap și-i zise :

— Ce ți-a venit în aseme
nea vremuri, proasto!

Ceruitorul de parchete Tro
fimov o luă la el acasă și i-o 
încredința nevestei sale care 
lucra ca liftieră. Era o femeie 
curajoasă, hotărîtă, și-i dispre
țuia pe bărbați.

Familia Trofimov a adăpos
tit-o pe Nastea. Boli îndeiung, 
culcată în cămăruța lor. De 
la liftiera Nastea auzi pentru 
prima oară că Balașov nu e cu 
nimic vinovat, că nimeni nu-i 
dator să cunoască obiceiurile 
lor nordice și că numai așa 
.lelițe" ca Nastea pot să-și 
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piardă mințile, îndrăgostindu-se 
de primul ieșit în cale.

Liftiera o tot probozea, dar 
Nastea era veselă. Se bucura 
că n-a fost amăgită și tot 
încă mai spera să-1 întîlnească 
pe Balașov. Și ceruitorul de 
parchete a fost curînd mobili
zat, iar liftiera cu Nastea ră
maseră singure.

După însănătoșire, liftiera o 
înscrise la niște cursuri de su
rori de caritate. Medicii — în
vățătorii Nastei — admirau is
cusința degetelor ei subțiri și 
puternice în pansarea rănilor. 
.Doar sînt dantelăreasă" — Ie 
răspundea Nastea, dezvinovă- 
țindu-se parcă.

Trecu și iarna blocadei Le
ningradului, cu nopțile-i tăioa
se zguduite de canonade. Nas
tea absolvi cursurile, așteptă 
să fie trimisă pe front, iar 
noaptea se gîndea la Balașov, 
la bătrînul taică-său, care pînă 
la sfîrșitul vieții probabil nu 
va înțelege de ce fata-i ple
case pe furiș de acasă. Nu o 
va certa, ÎL va ierta totul, dar 
de înțeles nu o va înțelege.

Primăvara, Nastea a fost 
în sfîrșit trimisă pe front, lîngă 
Leningrad. Peste tot — prin 
parcurile părăginite ale pala
telor, printre ruini și incendii, 
prin blindaje, pe la baterii, 
prin crînguri și cîmpii — îl 
tot căuta pe Balașov, întreba 
de el.

Pe front se întîlni cu cerui
torul de parchete și acest fle
car le-a povestit apoi ostași
lor din unitatea sa despre fata 
nordică, ce-și căuta iubitul pe 
front. Vestea despre fata a- 
ceasta începu să crească, să 
se răspîndească ca o legendă. 
Trecea din unitate în unitate, 
de la o baterie la alta. O 
transmiteau motocicliștii, șofe
rii, sanitarii, agenții de legă
tură.

Ostașii îl invidiau pe necu
noscutul căutat de fată, și-și 
aduceau aminte de iubitele lor. 
Fiecare avusese o femeie iubită 
în anii de pace, și fiecare îi 
păstra în suflet amintirea. Po- 
vestindu-și unii altora despre

fata nordică, ostașii adăugau 
noi amănunte, în dependență 
de imaginația fiecăruia.

Și fiecare jura că Nastea e 
o fată de prin părțile lui. 
Ucrainienii o considerau de-a 
lor, siberienii la fel, cei de 
prin părțile Reazanului susți
neau desigur, că Nastea e din 
Reazan, pînă și cazahii din în
depărtate stepe asiatice spu
neau că fata aceasta a venit 
probabil pe front din Cazah- 
stan.

Vestea despre Nastea ajunse 
și pînă la bateria de pe țărm, 
unde lupta Balașov. Ca toți os
tașii, pictorul a fost profund 
emoționat de istoria fetei ne
cunoscute, ce-și căuta iubitul, 
a fost zguduit de dragostea ei 
puternică. Se gîndea adeseori 
la fata aceea, și începu să-l 
invidieze pe omul iubit de ea. 
De unde putea să știe că se 
invidiază pe sine însuși ? Ba
lașov nu era fericit în viața 
personală. Din căsătorie n-a 
ieșit nimic bun. In schimb alții 
au noroc! Toată viața el visa 
la o dragoste mare, acum însă 
era prea tîrziu să se gîndească 
la așa ceva. Avea tîmplele 
cărunte...

Nastea găsi în sfîrșit bateria 
lui Balașov, dar nu l-a mai 
găsit pe Balașov, era mort de 
două zile și îngropat în pă
durea de pini de pe țărmul 
golfului.

Rudnev tăcu.
— Și ce-a mai fost ?
— Ce-a mai fost — reluă 

Rudnev — A fost aceea, că 
ostașii au luptat cu disperare 
și în cele din urmă au sfarî- 
mat linia de apărare a nemți
lor. Am ridicat-o în aer și am 
izbit-o de pămînt, de s-a ales 
din ea praf și pulbere. Rar mi 
s-a întîmplat să văd oameni 
cuprinși de o ură atît de sfîntă 
și atît de neîmpăcată.

— Și Nastea ?
— Nastea 1 S-a dedicat ră- 

niților. Era cea mai bună soră 
de caritate pe întreaga linie a 
frontului.



F iind cea mai „impură" dintre toate disciplinele teo
retice estetica presupune și cele mai multe distincții 
ți delimitări.

Pentru ca discuția să fie inteligibilă trebuie să 
plecăm aristotelic, de la precizarea termenilor și a 
sferei lor de manifestare. Dintru început trebuie să

distingem între estetică (ce pleacă de la studiul fenomenului 
artistic concret-istoric, de la atitudinea estetică, în genere, pre- 
cizîndu-i autonomia potrivit unor categorii și relații specific 
estetice și explicindu-i corelațiile in limitele păstrării acestei 
autonomii) și filozofia, sociologia, sau psihologia artei care 
vin spre artă cu categoriile și principiile lor specifice studiind 
manifestarea acestora în sfera operei de artă sau în sfera 
esteticului în genere. Dacă filozofia e științifică, atunci filo
zofia artei poate fi științifică ș.a.m.d.

Lucrările de estetică pe care istoria culturii omenești le 
cunoaște pînă acum reprezintă nu lucrări de estetică proprîu- 
zise, ci simbioze între estetică, sociologia artei, filozofia artei, 
psihologia artei ș.a.

Așa că, dacă estetica este sau nu știință nu putem spune 
aeoarece nu avem pînă în prezent o estetică.

Nu vin aici să mă asociez celor care susțin posibilitatea 
unei estetici pure, posibilitatea „punerii în paranteze" a tot 
ceea ce este neartistic în opera de artă pînă la obținerea 
„esteticului pur“, ci doar să afirm ideea că o estetică ade
vărată,, autonomă și științifică nu poate pleca decît de Id 
practica artistică concret istorică, de la analiza principalelor 
momente și realizări ale fenomenului artistic de la origini 
pînă în prezent, (esteticianul avînd, bineînțeles, un univers 
filozofic general care să permită o viziune și o metodă, și 
care univers filozofic general, după părerea mea, nu poate 
fi decît marxist).

Estetica rămîne in continuare (și în această „estetica nova" 
pe care o propunem) „impură", dar de o impuritate a șa, 
specifică, autonomă. In sfera esteticii intră toate corelațiile 
existente constitutive și necesare ale artei, dar tipic estetică 
este cercetarea acestor corelații plecînd de la artă : relația 
artă-filozofie = estetică, dar relația filozofie-artă = filozofia 
artei ; relația artă-sociologie = estetică, dar relația sociolo- 
gie-artă — sociologia artei ș.a.m.d.

Dacă nu avem o estetică generală ca atare, avem în 
schimb o serie de idei estetice al căror caracter științific ne 
îndreptățește să spunem că o estetică științifică este posibilă. 
Dacă nu există un adevăr artistic, a vorbi despre o estetică 
științifică este o absurditate. A putea vorbi despre o estetică 
științifică înseamnă a putea considera arta din punctul de ve
dere al unui adevăr artistic.

Adevărul artistic numește modul în care omul real ca pu
blic al artei se regăsește în omul imaginar al operei de artă. 
De la el plecînd, discutăm despre frumos, urît, tragic, comic, 
absurd, expresiv etc.

O estetică științifică nu se poate constitui decît avînd în 
centru aouă categorii fundamentale : adevărul artistic (estetic) 
și valoarea artistică (estetică) ; decît acordînd rolul ce se 
cuvine publicului (prin care conținutul operei de artă poate 
trece in adevăr artistic, iar forma ei în valoare artistică, da
torită „practicii" estetice a acestui public) ; decît considerind 
opera de artă ca un factor activ, căci opera nu vine numai 
să satisfacă anumite gusturi și idealuri, ci ea are capacitatea 
de a genera (nu numai de a educa) gusturi ți idealuri artis

tice noi, de unde și caracterul inovator al artei, capacitatea 
sa de a determina o evoluție spirituală.

La întrebarea : „Valoarea generalizărilor estetice are un 
caracter explicativ sau normativ mi-aș îngădui să adaug 
încă o întrebare : „Pentru cine

Valoarea explicativă a „generalizărilor estetice" mi se 
pare incontestabilă și universală, fie că este vorba de publi
cul obișnuit, de criticul sau istoricul de artă sau de însuși 
artistul creator Ea aduce un spor de cunoaștere și, ca orice 
informație, satisface dorința specific umană de a cunoaște 
și a înțelege.

Sensul normativ al „generalizărilor estetice" mi se pare a 
privi în primul rînd și în principal așa-zisele estetici particu
lare sau de ramură, critica și istoria artei și, in genere, între
gul proces de receptare a artei de către public.

Problemele principale ale „esteticii" contemporane sînt 
cele direct legate de cerințele și perspectivele fenomenului 
artistic contemporan („modernism" ; „realism" ; artă ți socie
tate, știință, tehnică ; figurativism și nonfigurativism ; judecată 
și valoare estetică ; artă și ideologie : problemele creației și 
receptării artistice: originalitate ; inovație etc.), de așa nu
mitele domenii ale „esteticii cotidiene", „industriale" etc. Deci, 
deopotrivă ale esteticii teoretice, cît și ale esteticii „aplicate"' 
Deși deosebirile de opinii există, ele sînt mai puțin nete îrt 
estetică, decît în sociologia, filozofia sau psihologia artei.

Principalul teren al polemicii cu esteticienii nemarxiști mi 
se pare a fi, printre altele, cel al polemicii cu „iraționalismul" 
și „antiraționalismul" estetic, după care arta este un fenomen 
sensibil, senzorial, emoțional, biologic inaccesibil rațiunii, pen
tru că ea ar releva un domeniu al sensibilității și energiilor 
libidinale. De bună seamă, nici una dintre teoriile estetice de 
circulație (chiar la cele iraționaliste referindu-ne) nu este în 
întregime, absolut falsă, de aceea în jocul polemicii nu tre
buie distrus, cum se spune, și sîmburele ei de adevăr. Dacă 
ar exista teorii absolut false, cef mai ușor lucru pe lumea 
asta ar fi să polemizezi.

Dacă „estetica marxistă" a dat suficiente răspunsuri pro
blemelor principale ale artei și literaturii contemporane I ? Es
teticieni marxiști ca : G. Lukacs, Roger Garaudy, Ștefan Mo- 
ravski, Ernst Fischer, Galvano della Volpe ș.a. au răspuns la 
foarte multe probleme ale artei și literaturii contemporane, dar 
răspunsurile nu sînt niciodată suficiente. De altfel, aici, 
diferențierile între esteticienii marxiști și o serie de esteticieni 
nemarxiști ca Etienne Souriau, Sartre, P. A. Michelis ș.a. sînt 
de foarte multe ori neglijabile, dialogul dovedindu-se foarte 
fructuos și „împrumuturile" extrem de folositoare de ambele 
părți. Participarea esteticienilor români la circuitul nou mondial 
al ideilor estetice este, însă, foarte săracă. Mă întreb, une
ori, de ce ? Cînd reviste de mare circulație și prestigiu ca 
„British Journal of hesthetics", „Revue d'Esthetique", „Rivista 
di Estetica", „Les temps modernes" ș.a. îți deschid paginile 
cu atita noblețe oricăror colaborator!.

Promovarea pe plan inter
național a ideilor estetice 
românețti tradiționale sau a 
lucrărilor originale recente 
de elaborare pozitivă, trebuie 
să intre în sfera de pre
ocupări a esteticienilor de 
la noi. Pentru aceasta, ne 
dăm cu toții seama, cola
borarea la „Revista română 
de științe sociale" (în limbi 
străine) nu este suficientă. 
Se cere aici și o oarecare 
cunoaștere a ideilor cu care 
estetica noastră poate veni 
în context internațional, a cerințelor, a sferei de interes ac
tual a circulației ideilor estetice.

Un alt teren care-și așteaptă teoreticienii este, la noi, 
acela al esteticilor de ramură. Critici de film sau de teatru 
mai inimoși, mai sar din cînd în cînd dincolo de limitele 
cronicii, ale recenziei sau ale articolului, dar acest lucru nu 
este suficient. Să ne gîndim, de pildă, la o estetică cinema
tografică. Ce utilă ar fi la noi și aceasta și chiar o sociologie 
a filmului care să studieze toate verigele prin care trece 
un film, de la proiectul de scenariu pînă la contactul cu pu
blicul • criteriile după care se acceptă sau se respinge un 
scenariu, sau după care se acordă cuiva regia — rămîne aici 
talentul unicul criteriu ?

Prin aceste estetici de ramură, dar nu numai prin ele, 
„estetica" noastră este chemată să fie mai aproape de fe
nomenul nostru artistic actual, să elucideze contradicțiile care 
împiedică pătrunderea și promovarea noului și a valorii ar
tistice autentice, să constituie un îndreptar realist ți actual 
pentru criticai de artă.

In articolele multor critici se observă o foarte slabă cu
noaștere a esteticii generale, un mod de a opera greoi, iar 
alteori de-a dreptul nostim, cu categoriile estetice, o necu
noaștere a principiilor elementare ale evaluării estetice.

A fi nou și original se confundă, de către unii, cu a fi 
modern, sau a fi modern cu a mima o personalitate modernă. 
Valoarea socială a unei opere artistice este confundată- cu 
valoarea în sine, economică sau socială, a obiectului operei 
(la unii critici de artă plastică întîlnești de multe ori afirmații 
de-a dreptul ridicole, cum că un tablou care reprezintă o fa
brică, să zicem, ar avea prin însuși această „temă majoră*  o 
valoare mai mare decît unul care reprezintă un portret saul 
un peisaj).

Susținînd pe plan teoretic general tendințele noi, inova
țiile autentice pe care artiștii noștri le aduc, fiind mai aproa
pe de necesitățile teoretice actuale ale artei, „estetica" noa
stră generală sau de ramură, ar contribui direct la elevarea 
creației artistice.

Legătura cu mișcarea noastră artistică reală aduce în dis
cuția esteticienilor o temă extrem de interesantă și actuală, 
aceea despre specificul național românesc, despre relațiile 
lui cu modernul ți cu universalul. Să însemne specificul na
țional un cumul de „trăsături specifice" sau și o atitudine în 
genere față de creație, față de nou, de uman etc. ? Cît de 
modern poate fi elementul nostru național, au demonstrat-o 
creațiile lui Brâncuși, Enescu, Țuculescu ș.a. Mă întreb une
ori : există oare vreun sculptor mai universal decît Brâncuși ? 1

Despre meritele sau lipsurile cercetării estetice de la noi 
n-o să vorbesc, deoarece cei ce m-au precedat în această 
pagină au vorbit cu destul de multe referiri și exemple.

Mi-am îngăduit să mă refer în ultimele rînduri și la unele 
„sarcini actuale" (cum li se spune în întrebarea a cincea a 
Cronicii) ale esteticii noastre. Mă gîndesc însă și la o sar
cină care unora s-ar putea să li se pară ceva mai „lucife- 
rică", aceea a elaborării unui tratat de estetică generală : 
fie la nivelul de amalgam estetico-sociologico-psihologico-filo- 
zofic cu care istoria „esteticii" ne-a obișnuit (acesta fiind u, ' 
imperativ cît se poate de realist) fie la nivelul elaborării i*-  ei 
estetici generale autentice, nutrite și apropiată de solul veș
nic viu și în mișcare al artei. Aceasta e o sarcină indiviauală. 
Un colectiv care să scrie o carte unitară, atît sub raportul 
ideii, cît și al stilului, al viziunii și patosului creației pe care 
o asemenea lucrare îl pretinde, este o utopie. Un curs 

de estetică elaborat de un colectiv este însă un travaliu fruc
tuos și util. Adrian Marino era poate prea aspru cu broșu
rile ce includ „prelegerile de estetică" ale viitorului rvs 
destinat învățămîntului superior care este cu totul altcc va 
decît o „estetică". Personal doresc ca în următorii 5-10 ani 
să încerc a realiza acel imperativ al unei „estetici noi" care 
să plece „de la artă spre...", încercînd o sinteză a ideilor 
de acest gen pe care istoria esteticii prin filozofii, artiștii, 
criticii de artă etc. le cunoaște.

Adrian Radulescu

DOCUMENTE INEDITE
PRIVIND MiNJINA

Prin Costache Negri, Min- 
jina, moșia părintească, devine 
un important centru al mișcă
rii revoluționare din Moldova. 
Fără îndoială că principalul 
animator al intîlnirilor de aici 
a fost Costache Negri „deca
nul tinerimii" — cum îl nume
ște Alecsandri — care încă din 
aprilie 1841 elaborase un „pro
gram", desigur cu caracter re
voluționar, trimis lui Ion 
Ghica. Vasile Alecsandri este, 
se pare, primul dintre tinerii 
prieteni ai lui Negri, care în
cepe să-l viziteze la Mînjina 
de prin februarie — martie 
1840. Nu știm ce vor li discu
tat și plănuit cei doi amici, dar 
sigur este că ceva mai tîrziu 
„compuneau" poezii naționale 
pe care aveau să le comunice 
celorlalți prieteni „la momen
tele oportune", cum mărturise
ște Negri într-o scrisoare tn- 
misă, din Mînjina, lui Costă- 
chiță Filipescu.

Probabil că peste doi ani, în 
1842, loan Ghica face si el 
prima vizită la Mînjina, după 
stabilirea sa la Iași ca profesor 
la Academia Mihăileană. Prin 
1844, în iulie, îl vom găsi și 
pe M. Kogălniceanu la Mînji
na, zăbovind „o noapte și o 
zi", în drum de la Vie na spre 
Iași. S-ar putea, totuși, ca a

ceasta să nu fi fost prima vi
zită, vor fi fost poate altele 
mai înainte, în anii cînd, după 
1838, M. Kogălniceanu vine de
seori la Galati In calitate de 
aghiotant al lui Sturza.

Nu se cunosc condițiile în 
care Negri l-a cunoscut pe 
Bălcescu și nici dacă acesta a 
mai fost ia Mînjina înainte de 
21 mai 1845, data cunoscutei 
întîlniri a revoluționarilor mol
doveni și munteni. Sigur este 
că Bălcescu a rămas profund 
impresionat de onestitatea și, 
totodată, puternica personali
tate a lui Negri. Coresponden
ta lui Bălcescu, referitoare la 
Negri, din anii următori, ca 
și intenfia de a-1 impune ca 
șef al emigrației române, sînt 
dovezi grăitoare.

Mai puțin cunoscută este si
tuația acestei moșii, ca și e- 
forturile depuse de Negri pen
tru a o putea menține. De 
aceea socotim că este utilă 
prezentarea unor informații 
inedite, extrase din documen
tele aflate la Arhivele statului 
Iași, care vor lămuri, în parte, 
unele aspecte din viața lui 
Negri, necercetate încă.

Deocamdată, nu se poate 
preciza data la care Mînjina 
ajunge în posesia familiei Ne
gri, sigur este însă că Negri

începe să o stăpînească direct 
din ianuarie 1838, cînd, o dată 
cu căsătoria Elenei, se mai îm
parte restul de avere rămasă. 
Datorită probabil unor ani 
deficitari și a cheltuielilor 
făcute cu desele călătorii în 
străinătate, moșia era împovă
rată de o datorie de 259.250 
lei, sumă care va scădea 
prin darul de 114.750 lei 
făcut de Costache Conachi.

Descumpănit, oarecum, de 
această grea situație, Negri în
cearcă în iulie 1838, să vîndă 
Mînjina, dar renunță, ofertele 
ne fiind prea avantajoase și 
face o serie de împrumuturi 
pentru care amanetează Mînji
na. Astfel, ia bani de la prin
țesa Hrisoverghi, hatmanul 
Grigore Ghica, viitorul domn, 
și cneazul Gheorghe Canta- 

•cuzino.
La primele datorii se mai a- 

d'augă cele din anii emigrației, 
cînd Negri oferă sume mari de 
bani. Mărinimia lui Negri este 
remarcată de Bălcescu într-o 
scrisoare către I. Ghica : „am 
și scris Iui Negre, cerîndu-i a 
ne căpăta bani pentru revistă", 
și de G. Sion: „Cît despe 
greutatea lipsei de bani în cu- 
rînd ne puserăm la cale. Ne
gri, al cărui nume avea cre
dit între români, găsi de a se

împrumuta cu o sumă bunișoa- 
ră. Cu asemenea sacrificiuri, 
cu asemenea liberalități, acest 
nobil bărbat își pierduse fru
moasa avere ce moștenise de 
la părinți".

Numai așa se explică „ve- 
chilimea" dată lui Răducanu- 
Roset, în septembrie 1853, pen
tru a scoate la „mezat' Mînjina. 
Moșia n-a fost vîndută, Negri 
făcînd peste trei ani o nouă 
încercare, fructuoasă pentru 
moment. La 3 mai 1856, Negri 
cerea Divanului de întărituri 
să facă formele pentru vînza- 
rea Mînjinei, deși încă de la 
14 martie primise un acont de 
12.000 galbeni de la clucerul 
Hristodor Alecsandri. Inter
vine, la 1 noiembrie 1857, M. 
Kogălniceanu „plenipotentul" 
Catincăi Negre, sora mai mare 
care, în baza dreptului de pro- 
timisis, cere anularea vînzării, 
restituind lui Hristodor Alec
sandri avansul dat. Mînjina va 
rămîne totuși în posesia aces
tuia. căci Catinca se învoise 
să-i vîndă, la 16 ianuarie 1858, 
2740 de fălci cu prețul de 14 
galbeni falcea.

Deși înstrăinată în ultima 
parte a vieții lui Negri, Mînji
na rămîne un simbol al lup
tei pentru libertatea și unita- 
tatea poporului român căci 
aici, așa cum afirma G.
Missail primul biograf al
lui Negri, „moldoveanul Și
munteanul care se ducea la
Mînjina se întorcea numai ro-
mân, soldat al țârei și apostol 
al idei mari: Unirea celor două 
Principate".

Paul Paltinea



A PREVEDEA
OMUL
DE MÎINE

Pornind de la procesul de „accele
rare", care a cuprins societatea noa
stră și de la- marile „salturi" ale științei 
și tehnicii, tot mai numeroși oameni își 
pun întrebarea: spre care zări evolu
ează lumea de azi ?

Unele spirite, surprinse de „expansi
unea științei și tehnicii" și de „moder
nizarea" imensă a civilizației, au pro
pus lumii drept tovarăș de drum for
mula : mai multă reflexiune în actele 
ce săvîrșim; o reflexiune prospectivă, 
o „intuiție prospectivă". E vorba de 
gînditori ca G. Berger (L'homme mo
derne — 1967), sau J. Fourastie (Idees 
majeures — 1966).

începutul unor astfel de preocupări 
este totuși ceva mai vechi. Un grup 
de personalități, impresionate de rit
mul rapid de evoluție al științei și 
tehnicii, și, inclusiv, al societății, au 
fundat la Paris, încă din mai 1957, 
„Centrul Național de Prospectivă", grup 
constituit pentru studiul cauzelor tehni
ce, științifice, economice, sociale care 
accelerează evoluția societății moderne 
și pentru prevederea situațiilor care ar 
putea decurge de aici, din influențele 
lor conjugate" (D. Foulquiă, Diction- 
naire de la langue philosophique).

O dată pusă problema „prevederii 
lumii de mîine", a apărut a doua pre
ocupare : cum va trebui să pregătim 
lumea de mîine, pentru ca ea să fie 
net superioară celei de azi și de ieri. 
Astfel, din raționament în raționament, 
de la o' idee la alta, s-a ajuns la- con
cluzia că, în acest scop, societatea de 
azi are nevoie de o pedagogie nouă: 
de o pedagogie prospectivă.

Această formulă s-a lansat, circulă 
și deșteaptă un tot mai viu interes, 
nu numai în rîndul pedagogilor și al 
oamenilor de școală, dar și în acela 
al tuturor oamenilor de cultură și al 
conducătorilor politici. Faptul este fi
resc, căci este vorba de pregătirea con
știentă și competentă a lumii de mîine, 
pro emă care a deștepta-t întotdeauna 
un /iu interes.

Ce înseamnă această „pedagogie pros
pectivă" ?

Sistemul de idei și norme de educa
ție pentru pregătirea omului de mîine 
și, inclusiv, a societății de mîine. Unii 
dintre teoreticienii respectivi redau a- 
ceastă idee prin formula: pedagogia 
prospectivă studiază munca de pregă
tire a tînărului pentru viitor și pentru 
o atitudine prospectivă în viață" (G. 
Mialaret, Introduction ă la Pedagogie, 
Paris, 1967).

In esență, această pedagogie repre
zintă teze de adîncă pătrundere filo
zofică: „Omul e chemat să se ocupe 
de destinul și viitorul să)u" (G. Berger); 
„Tineretului să i se asigure o decisivă 
și profundă încredere în el însuși și 
în destinul și viitorul său"; „Cea mai 
mare primejdie pentru un popor sau 
o societate este un tineret fără idea
luri".

Pornind de la astfel de teze de an
tropologie filozofică, reprezentanții pe
dagogiei prospective se opresc asupra 
procesului educativ, exprimînd idei 
deosebit de interesante: un educator, 
conștient de chemarea lui, nu se va 
lăsa antrenat de formula integrării 
sociale, urmărind să facă din elev un 
simplu „șurub" dintr-o uriașă mașină, 
ci un om activ și conștient, care, la 
locul lui de muncă, intervine conștient 
și creator (noi am adăuga: condus de 
o înaltă conștiință morală, pentru a fi 
de folos economiei și culturii socie
tății).

In centrul procesului instructiv-edu- 
cativ, să stea grija pentru a forma 
reflexiunea prospectivă, dar nu numai 
ca meditație asupra- interiorului pro
priu, nici ca meditație filozofică asu
pra esenței lucrurilor (care nu-s nici 
ele excluse), ci ca intuiție prospecti
vă, ca putere de a privi în viitor. 
Cînd societatea evoluează în salturi, 
nu avem dreptul de a rămîne pasivi 
și lipsiți de orientare.

Dar educația prospectivă nu se va 
limita la o simplă intuire a ceea ce 
va fi — lucru desigur esențial, — ci 
va trebui să procedeze la „construcția 
respectivă", la întocmirea de planuri 
de activitate și chiar la lucrări efec
tive. Această interesantă teză se aso
ciază cu o nouă idee: educația are o 
nouă și dublă obligație: să pregăteas

că spiritul uman pentru o continuă vi
gilență, pentru a fi într-o stare de per
manentă trezire; a doua: să-l pregă
tească pentru „opțiuni" ; a-dică să ia 
poziție împotriva șovăielii și a tergi
versării lucrurilor. In acest scop, edu
cației îi stă în față datoria de a pro
mova la tineri o conștiință a energiei, 
a acțiunii, „o gîndire împletită cu ac
țiunea".

Totodată, exponenții acestei noi te
orii subscriu cuvinte de laudă pentru 
filozofie, căreia îi recunosc o mare mi
siune : aceea de a chema pe om la me
ditație — factor esențial în gîndirea 
prospectivă,• ca urmare, ei cer și un 
contact activ și susținut cu filozofii 
și operele lor.

In această ordine de idei, pedago
gia- prospectivă fixează două principii 
esențiale. Primul: să facă din individ 
un om apt la transformările rapide, 
un „suflet deschis pentru nou" (după 
Bergson) ■, al doilea : pentru a cîștiga 
bătălia vieții, să orientezi pe elevi spre 
sectoarele de avangardă, pentru pro
ductivitatea înaltă (G. Mialaret, op. 
cit. p. 46—47).

Pus în fața unor astfel de teze — 
spiritul nostru critic ar putea obiec
ta acestei direcții de gîndire că încu
rajează pentru o operă de fantezie și 
pentru o filozofie idealistă, care ar 
putea duce la o revenire la faza pre- 
științifică din istoria culturii.

Conștienți de perspectiva unor astfel 
de opinii, exponenții noii gîndiri vin 
cu precizarea că ei dezaprobă con
strucția fantezistă a viitorului, făurirea 
fantezistă de idealuri, întrucît astfel 
de operațiuni sînt „moartea omului". 
Ei rămîn ferm pe poziția că liniile vii
torului trebuie desprinse pe baza unei 
cercetări asidui și adînci a cauzelor 
tehnice, științifice, economice și socia
le din care decurg schimbările societă
ții. Ca urmare, ei formulează în mod 
repetat cererea: să nu lucrăm cu 
utopii!

O dată cu toate aceste probleme și 
idei interesante, luminoase și sugesti
ve, se pune și o altă mare problemă : 
încotro trebuie să evolueze școala ? 
Spre didacticism, adică în direcția spo
ririi materiilor de studiu, a- numărului 
anilor de studiu, a școlarității, sau spre 
soiocrație, spre o mai mare cultivare 
a spiritului, pentru a face din elev un 
om orientat, isteț, „deștept" ? Punîn- 
du-și această interesantă problemă, pe
dagogia prospectivă vine cu prezen
tarea unei soluții noi și originale. Ea 
pare să rămînă la formula clasică a 
dezvoltării multilaterale a personali
tății, a formării omului sub toate as
pectele (G. Mialaret, op. cit.). Dar 
formula lor merită discutată.

Cerînd „dezvoltarea multilaterală", 
exponenții pedagogiei prospective pre
tind, în fond, mai mult. Pornind de la 
constatarea că omul a aprobat, cu fie
care epocă educativă, forțe noi și con- 
chizînd că forțele bio-psihice umane 
se pot dezvolta mult mai mult și pe 
o scară mai înaltă, acești pedagogi pro
pun o educație care să dezvolte și mai 
mult forțele ființei umane. In cererea 
lor, ei se sprijină pe constatarea evi
dentă oferită de „specializări", în 
cursul cărora omul își dezvoltă apti
tudini și talente nebănuite. In aceeași 
ordine de idei, acești pedagogi ajung 
la directive care merită să fie înde
lung meditate. De exemplu, tratînd 
despre educația fizică, ei cer una co
respunzătoare viitorului: una care să 
asigure o adaptare rapidă la viața de 
mîine, o soliditate fizică, ritm de mun
că, rezistență la voiajurile și deplasă
rile rapide ale societății de mîine și 
ușurință în suportarea fluctuațiilor 
vieții noi.

Pe plan de educație socială — ca să 
luăm alte exemple — acești pedagogi, 
pornind de la fenomenul deplasărilor 
uriașe cerute de societatea de mîine, 
propun o educație pentru dezvoltarea 
spiritului de sociabilitate, care să-1 fa
că pe individ propriu să evite tensiu
nile și conflictele din interiorul gru
pelor de muncă.

In ce privește dezvoltarea vieții in
telectuale, care s-ar putea sufoca de 
prea multe cunoștințe, se propune în
viorarea ei și prin opere de știință, 
scrise cu multă artă, prin contactul cu 
frumusețile artei etc.

Reținînd toate aceste indicații valo
roase și prețuindu-le, socotim că toc
mai pentru incitarea și dezvoltarea for
țelor bio-psihice din om mai trebuie 
ceva: dacă înviorarea și dezvoltarea 
culturii grecești n-a fost posibilă fără 
relații cu folosirea dialogului, a meto
dei socratice, dacă cultura Renașterii 
n-a putut apărea fără o relație cu marea 
cultură a antichității, iar aceea a se
colului al XIX-lea fără opera pedagogică 
a unui Rousseau, Pestalozzi, Herbert, 
tot așa nici azi lumea nouă nu va fi 
posibil să devină creatoarea unei cul
turi noi, originale, fără o pedagogie 
nouă. Noi considerăm că pedagogia 
prospectivă va deschide porțile unei 
epoci noi în istoria educației omenirii.

Prof. dr. docent

Ștefan Bîrsânescu
membru coresp. al Academiei

Așa numita „casă a ele
fantului" din Iași e bine cu
noscută datorită faptului că 
aici s-au ținut ședințele di
vanului ad-hoc al Moldovei 
care în 1859 l-a ales pe 
Alexandru Ioan Cuza ca 
domn al Moldovei. Dar în 
afară de acest prim și deci
siv pas spre unire, casa a- 
ceasta istorică prezintă 
importanță prin aceea 
că în 1833 aici a luat 
ființă prima Societate de me
dici și naturaliști din țară, 
iar în 1834 a fost înființat 
la etaj primul Muzeu de 
istorie naturală din țară. 
Ambele instituții continuă 
să funcționeze și astăzi în 
vechiul sediu. De curînd. 
prof. univ. N. Macarovici 
a dat la iveală un intere
sant ghid-monografic al mu
zeului din Iași. (Fotografia : Const. Barbu)

UN „OM“ Șl O FEMEIE
Iți dai seama, desigur, că recunoașterea egalității 

de nivel axiologic intre cele două jumătăți ale ome
nirii nu s-a eiectuat de la sine, prin simpla scur
gere a timpului; ea este rezultatul unor lupte dirze 
și sacriiicii imense tăcute în trecutul tău de iemeie.

Portretul tău de azi diferă mult de cel de ieri. 
Intr-o „Cronică a optimistului", consacrată „zilei 
femeii", G. Călinescu, plecînd de Ia întrebarea 
„ce-ar fi fost, de-ar fi fost, o „zi a femeii" pc vre
mea lui Dante Alighieri ?" ne prezintă un fragment 
biogiufic de Datru secole al femeii, pentru a a- 
junge la caracterizarea zilelor de azi. Pe fondul 
tău permanent s-au succedat sensuri afective diver
se, atitudini variate față de lume, societate și față 
de tine însăți. Conștiința de sine este inseparabilă 
de sentimentul valorii eului, sentiment polarizat 
pe linia afitmare-negare, superioritate-wfenoritate, 
prețuire-detestare, orgoliu-umilință, încredere-des- 
curajare.

Rolul acestor sentimente este imens; fericirea 
sau nefericirea vieții tale, tînăra mea prietenă, se 
clădește pe această gamă afectivă. Ea variază în 
funcție de aprecierile societății, a familiei tale, a 
poziției tale sociale, a înfățișării tale fizice etc. De 
aceea aș dori să mergem împreună Ia cileva din 
izvoarele din care ai băut. Ca „filtrul" din legen
dele antichității, ele te-au făcut să fii mulțumită sau 
mai puțin mulțumită de tine; apele lor au con
tribuit la cristalizarea sentimentelor față de pro
pria ta personalitate.

Unele sentimente ale tale de azi față 
de tine sînt o reminiscență a vremuri
lor vechi, un ecou al durerilor înscri
se adine în sufletul tău.

Credințe orientale au precizat locul 
femeii în ordinea reîncarnării. (Iți cer 
iertare pentru reproducerea enunțului). 
„Acest loc se află cu șapte trepte de
desubtul bărbatului, cu trei trepte sub 
cămilă și cu o treaptă este inferior porcului" (Ed
mond Demaîire, Fakirs et Yogis des îndes, Hachette, 
1936).

îmi permiți acum să-ți deschid o pagină dinlr-un 
roman închinat vieții femeii japoneze (Ellen Forest, 
Yuki-San, Pion, 1926). Femeia japoneză allă despre 
o întîmplare nenorocită : o barcă cu un bărbat și 
o femeie se răstoarnă în mare; bărbatul reușește 
cu mare trudă să salveze femeia ; el, însă, epuizat 
de efortul făcut, se îneacă. Japoneza, în comenta
riul făcut, blamează acțiunea bărbatului astfel: „El 
ar fi trebuit să se salveze pe el; un bărbat este 
mai util țării sale; femei sînt destule". Iată o 
apreciere a unei femei despre femeie, apreciere 
în care inferioritatea este acceptată, adoptată cu 
resemnare, fără împotrivire și iără durere I

Istoria este plină de exemple în care femeii i se 
atribuie o valoarea minoră. Nu pot renunța, însă, 
încă la un exemplu interesant prin generalitatea 
ideii ce o conține. Știm că în poporul nostru mai 
persistă, pe plan lingvistic, deosebirea dintre „om" 
și „femeie" ; femeia se duce la tîrg cu „omul" ei; 
„a venit la mine un om și o femeie", se spune etc. 
întrebarea dacă cuvîntul latin „homo" desemnează 
în același timp pe bărbat și pe femeie este veche ; 
ea a luat, în evul mediu, mari proporții teologice. 
Dacă femeia nu este om, înseamnă că n-are suflet. 
Consiliul episcopal de la Mâcon (585), în urma 
aprinselor dezbateri și a unei hotărîri solemne, a 
conferit și femeii, cu o majoritate de cileva voturi, 
dreptul de a aparține speciei umane și, în conse
cință, de a avea suflet și prerogativa nemuririi I

Nu te-ai întrebat, oare, de ce personificarea su
premei puteri divine se concretizează într-o ființă 
bărbătească, cu nume de gen masculin ? Pe această 
linie istorică a superiorității masculine și a infe
riorității feminine se situează poziția ta, și este 
greu să-ți expulzezi din conștiință resentimentele 
față de umilințele suferite, să-ți înăbuși revolta, 
să-ți frînezi ostilitatea față de injusta deposedare 
a valorii și demnității tale I Aceste sentimente față 
de injustiție te fac uneori să fii injustă față de pre- 
zumptivii vinovați, responsabili ai durerilor tale: 
natura, familia, societatea.

Sentimentul acut al nedreptății și revolta împo
triva acesteia, însă, începe adesea o dată cu pri
mele licăriri ale conștiinței de sine. De aceea sper 
că mă vei însoți și de data aceasta, în anevoiosul 
pelerinaj retrospectiv al vieții tale pînă la primii 
ani ai copilăriei.

Această excursie retrospectivă te va ajuta să în

dialoguri
necesare

țelegi numeroase suferințe morale, resentimente și 
frămîntări care au atins uneori dimensiuni de dra
mă sau tragedie.

Descoperirea eului este, după cum am văzut, un 
proces lent și anevoios. Ea începe la o vîrsta si
tuată dincolo de granițele memoriei tale de astăzi, 
în regiunea negurilor și a fluidității, in împărăția 
ambiguității și metamorfozelor. Să încercăm a trece 
granița. Asistăm la prima revelație a propriului 
tău corp. Descoperi trupușorul tău ceva înainte de 
a împlini vîrsta de doi ani, concomitent cu contro
lul ce ți l-ai impus asupra nevoilor tale organice 
fundamentale.

Imediat după năștere, cu toată separația ta fi
zică de mamă, existența ta psihică era dizolvată 
sau „diluată" în lume, ființa ta era contopită cu 
obiectele lumii externe și mai ales cu ființa ma
ternă. „Sugînd — spune un psiholog despre copilul 
din primele luni după naștere — el își absoarbe 
mama pierzîndu-se în același timp în ea ; finind la 
impresiile plăcute pe care i le procură, ei se iu
bește pe sine și pe ea în aceiași timp" (Paul Os- 
terrieth, Introduction â la psychologie de l'enfant, 
1966, p. 65—66). Treptat „eul", ca ființă fizică și 
unitate psihică, începe să se decupeze, să se des
prindă, să se delimiteze de ambianța imediată. În
cepe să se contureze „eul" cu cerințele sale impe
rioase, cu tendința de a-și face un drum indepen
dent, într-o lume plină de surprize, de opreliști și 

amenințări neprevăzute și chiar de 
„capcane" insidioase. Este grav, însă, 
dacă din această confruntare și cioc
nire cu lumea ai ieșit cu convingerea 
că ai aparține unei categorii sau pă
turi inferioare, în comparație cu cei 
din jur, fiindcă una este să-ți dai sea
ma că ești fată și alta — să-ți fie ru
șine că ești fată.

Descoperirea eului tău fizic a fost 
primul pas spre autocontrol și independență, pri
mul triumf al afirmării tale corporale. O dată cu 
aceasta, ți s-a trezit și curiozitatea față de orga
nele respective, față de zonele controlate. Cu a- 
ceastă ocazie, comparîndu-te, mai ales cu un fră
țior sau alt băiat, ți-ai dat seama singură, sau ți 
s-a atras atenția, asupra anumitor diferențe corpo
rale ; arh surprins originea conștiinței tale de iden
titate feminină.

Pînă acum totul a decurs normal. A devenit însă 
grav faptul că deosebirile constatate ai început să 
le simți ca „lipsă", ca insuficiență și inferioritate. 
Acest sentiment legat de noua semnificație a deo
sebirilor de sex și a conștiinței de sine, apărută 
în jurul vîrstei de 3 ani, creează și o nouă ati
tudine diferențiată față de alții, în primul rînd 
față de părinți. Integrată în perspectiva generală 
și dominantă a independenței, ea explică nume
roase explozii de mînie, furie și agresivitate, ca 
răspuns la interdicțiile suferite, toate simțite ca 
„frustrații" din partea celor din jur.

Acest sentiment de frustrație, agravîndu-se, devi
ne, la vîrsta ta, de tinerețe, supărător ; el provoacă 
disonanțe în armonia finală și firească a persona
lității tale și un permanent factor de dezechilibru 
în procesul tău de integrare în societate, în con
textul relațiilor tale interindividuale. Agravarea se 
datorește mai ales unor greșeli de educație asupra 
cărora vreau să mă opresc. Poate că ți s-a întîm- 
plat să auzi, în familie sau în afară de casă, opinii 
defavorabile asupra fetelor, preferințe manifestate 
față de băieți. Mama sau tatăl, în așteptarea unui 
copil, și-au exprimat dorința de a avea un băiat 
și nu și-au ascuns dezamăgirea de a constata în 
fața noului născut că „nu-i decît fată". Iată ce po
vestește Simone de Beauvoir în „Amintirile unei 
fete cuminți" (1965) despre sora ei Poupette, cu 
doi ani și jumătate mai mică : „Nașterea ei fusese 
o dezamăgire: toată familia aștepta un băiat; fi
rește, nimeni nu i-a purtat pică dar se prea poate 
ca atîtea oftaturi in jurul leagănului ei să fi lăsat 
urme". Preferințe la naștere, privilegii în educație, 
discriminări în drepturi și datorii, toate strecoară 
în tine un sentiment de umilință, o conștiință de 
ființă inferioară.

Este ușor de înțeles că asemenea sentimente de 
inferioritate provoacă fie resemnare, adoptare in
tegrală a opiniei sociale, fie reacții de opoziție, de 
revoltă, de protest. Printre numeroasele mijloace 
de echilibrare, se impune acel de compensație : in
ferioritatea se stinge prin superioritate.

V. Pavelcu
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 întem la Odeon, unul dintre cele mef
solide edificii social-culturale ale Pa
risului. Vechiul teatru din foburgul 
Saint-Germain nu este numai un mo
nument asemănător prin măreție ce
lui atenian, ci un vestit laborator de 

creație. De aproape zece ani oficiază aici in 
deplină armonie Jean-Louis Barrault, soția sa, 
Madeleine Renaud și vestita lor trupă. Ei 
au venit să adauge vechilor tradiții și bunu
lui renume de care se bucură Odeon-ul — 
astăzi THEATRE DE FRANCE - marele lor 
entuziasm și, mai ales, marele lor talent.

Discutăm în biroul administrației de la eta
jul I. In ramele de pe vremea bunicii : Sarah 
Bernhardt, Rejane, Mounet-Sully, Signoret și 
mulți alți actori vestiți. Odeon-ul, teatru al 
amintirilor, recucerește astăzi favorurile Pari
sului și ale lumii grație acestui pasionat om 
de teatru care este Jean-Louis Barrault, ac
tor, mim, regizor, dar mai presus de toate 
om de idei, om de acțiune, aflat mereu în 
avangarda mișcărilor novatoare din teatrul 
francez.

Se așeză într-un fotoliu. E foarte atent la 
întrebările noastre. De aproape patru decenii 
de cînd slujește scena le-a tot auzit și o 
reflectat la ele. Ar putea să ne vorbească 
zile și nopți despre zbuciumul căutărilor sale„. 
„Gustul pentru invenție teatrală l-am moștenit 
de la Dullin I — se apără el. Știți că Atelierul 
lui a fost poate cea mai înaltă școală pari
ziană de teatru, căreia ii sîntem aproape toți 
redevabili**...

petăm acest postulat mai ales astăzi. Cineva 
imi spunea că vom renunța poate la cuvinte. 
Nu cred. Vorbele în teatru sînt ți vor rămins 
cînd calde și îmbietoare, cînd mieroase sau 
triste, cînd pumnale in inimi...'.

— Dar forma în care vor fi turnate cuvintele 
în teatrul ae mîine ?...

— Aceasta va evolua, fără îndoială. Vom a- 
vea piese mai dinamice, mai scurte, cu o des
fășurare aproape cinematografică^ altele vor 
fi simple jocuri de cuvinte care ne vor pune 
totuși pe ginduri. Toate genurile vor continua 
însă să fie prezente. Punerea în scenă va cu
noaște salturi deosebite. Sînt convins că vom 
asista la multe surprize în această direcție, 
mergind de la „miniteatrul" contemporan Ia 
„teatrul de arenă"...

In tot timpul discuției, actorul are aerul cel 
mai preocupat din lume. L-am întrebat dacă 
întotdeauna este atît de grav... „Munca este 
un lucru foarte serios, chiar și pentru un actor, 
susține el. Aflu că în fiecare dimineață cînd 
se trezește cîntă. Aruncă Parisului o privire, își 
ia agenda și. ■ . la muncă. La ora 9, mîine, 
are o întîlnire cu un reprezentant al postu
lui de radio C.B.C., la 10 inaugurează un curs 
la Institutul de cinematografie, la 11 repetiție 
la Odeon, la 13 convorbire cu un impresar 
latino-american, la 16 matineu, seara specta
col... „Cînd mă gîndesc la diversele figuri în 
tilnite în decursul a 24 de ore - spune el - 
sînt tot mai convins că viața este o imensă

„PROVOCARE LA NEÎNCREDERE-,
Titlul acestei antologii su

nă, poate, puțin cam ciudat, 
finind seama de bogata varie
tate de manifestd ti pozitive în
registrate de cultura austriacă 
de după 1945. Neîncrederea 
autorilor nu se referă, însă, la 
aceste manifestări. Ei consideră, 
dimpotrivă, acest motto, extras 
dintr-un eseu de Use Eichinger, 
apărut în 1946, drept o coordo
nată esențială a vieții spiritu
ale austriece, și anume : neîn
credere față de clișee, de pre
judecăți, de provinciaiizare.

Tradiția care, după cum se 
știe, joacă în Austria un rol 
foarte important, nu este, în 
multe din aspectele ei, decît 
un balast lipsit de valoare, 
care trebuie, în sfîșit, înlătu
rat, pentru ca să poată ieși 
la iveală acele valori ascunse 
a căror cultivare se dovedește 
a fi necesară și fructuoasă. 
Este vorba de o atitudine scep
tică față de formele moștenite 
și nicidecum de înlăturarea lor 
necondiționată, procedeu reco
mandat cu mare plăcere de că
tre o serie de tineri dezorien
tați.

Cei doi autori, reputatul cri
tic și fotogral Otto Breicha și 
Gerhard Fritsch, poet șl roman
cier, s-au străduit să dea o 
imagine cit mai completă a 
acestui interval de timp, cu- 
prinzînd aproape 25 de ani, 
astfel că găsim, în volumul 
acesta antologic, nu numai 
texte cunoscute, care pot fi 
considerate drept momente prin
cipale sau de cotitură ale evo
luției culturale din Austria, 
ci și materiale numeroase, pe 
nedrept neglijate, care aruncă 
o lumină plină de semnificații 
asupra diferitelor împrejurări 
ale epocii. Cartea conține tex
te și ilustrații aparținînd unui 
număr de 155 de autori și ar
tiști. O prezentate antologică 
atît de cuprinzătoare nu a mai 
fost alcătuită pînă în prezent, 
iar în privința interesului pe 
care 11 trezește în străinătate, 
se pare că importanța ei este 
deloc neglijabilă, deoarece este 
îndeobște cunoscut faptul că 
mulți scriitori, artiști și muzi
cieni austrieci au reușit să 
fie apreciați în străinătate, în 
timp ce în patria lor erau res
pinși sau ignorați.

Pentru a proceda mai siste
matic, autorii ait renunțat la 
o prezentare evolutivă și au 
recurs la o împărțire în trei 
perioade, după criteriul cro
nologic, împărțire care se do
vedește a fi îndreptățită de 
faptul că anul 1950 a marcat 
într-adevăr un punct de cotitu
ră în progesul culturii. Perioa
da premergătoare se afla încă 
sub semnul unei recuperări cu 
orice preț a ceea ce nu se 
putuse dezvolta în timpul răz
boiului sau fusese întrerupt 
prin pierderea contactului cu 
străinătatea. In literatură șl în 
artele plastice a fost descope
rit acum, pentru Austria, su- 
prarealismul, dar, în același

timp, s-a putut observa și o 
îndepărtare de formele sale 
ortodoxe de manifestare, cit și 
o anume adaptare la condi
țiile din Austria. Aceasta s-a 
produs atunci cînd marele scri- 
itor-pictor Albert Paris von 
Giitersloh, în calitatea sa de 
profesor la Academia de artă 
și președinte al Art-Clubului, 
a început să exercite o influ
ență considerabilă asupra unui 
grup de discipoli. Fritz Wotru- 
ba, reîntors la Viena, încerca 
să-i apropie pe concetățenii săi 
de plastica europeană contem
porană. Otto Basil a crea*,  cu 
revista sa Plan, un for al noii 
literaturi austriece, care a fost 
stimulată, prin utilizarea tutu
ror mijloacelor, și de către 
criticul Hans Weigel, reîntors 
și el, de puțină vreme, în Aus
tria. Paul Celan și-a tipărit 
acum primul său volum de ver
suri. O oarecare stagnare pu
tea fi observată încă în arhi-

corespondentă 
din Viena

tectură, deoarece imensele ce
rințe nu reușeau să fie aco
perite cu fondurile disponibile. 
Și în muzică nevoia de a recu
pera era mare, dar, exceptînd 
o inițiativă particulară, care se 
dezvolta în cadrul unor cer
curi restrînse, în spiritul Șco
lii vieneze (Schonberg, We
bern, Berg), nu s-a putut înre
gistra nimic important, pînă 
cînd apăru, în 1948, la Viena 
romanul lui Thomas Mann, 
„Doktor Faustus", pregătind o 
deslușire.

In jurul anului 1950 s-a pu
tut remarca o treptată con
solidare a noilor forțe -.revista 
culturală Neue Wege și-a 
deschis coloanele tinerei ge
nerații de scriitori, au putut 
fi înregistrate primele succese 
în străinătate, în special la e- 
diturile din R.F.a Germaniei, 
în 1954 s-a constituit gruparea 
de avangardă Wiener Gruppe, 
avîndu-1 în centrul ei pe H.C. 
Artmann, în 1955 Rudolf Henz 
a fondat revista de literatură 
Wort in der Zeit, care astăzi 
nu mai apare, și în 1956 a a- 
părut, ca operă centrală a de
ceniului al 6-lea, romanul lui 
Heimito von Doderer, „De
monii". In domeniul artei 
suprareal ismul ortodox își 
pierde valabilitatea, Școala vi- 
eneză a realismului fantastic, 
care îi urmează, este împinsă 
și ea pe un plan secundar de 
către proaspăt importanta artă 
abstractă. Arnulf Rainer își 
expune monocromiile și suora- 
picturile Wolfgang Hollegha și 
Fritz Hundertwasser reușesc 
să atragă atenția, iar Andreas 
Urteii dă plasticii impulsuri 
noi. Muzica acestor ani se

leagă de tradiția Școlii vie
neze, tradiție care începe să 
fie revalorificată, treptat, și în 
arta spectacolelor. In 1956/67 
a luat ființă ansamblul „Die 
reihe", care a avut meritul de 
a cîștiga pentru muzica nouă 
un public pînă atunci neintere
sat. Deoarece melomanii Aus
triei sînt, poate, cei mai con
servatori din întreaga lume, 
acest fapt trebuie considerat 
drept un mare succes și nu 
putem pretinde ca și produc
țiile contemporane care, în
tr-adevăr, există, să se impună 
cu toată rapiditatea.

Perioada de după 1960, cel 
mai copios reprezentată în 
volum, aduce cu sine fonda
rea „Societății austriece pen
tru literatură" (1961) care este 
și astăzi, sub conducerea lui 
Wolfgang Kraus, o instituție în 
cadrul căreia se desfășoară 
convorbiri constructive și unde 
se întîlnesc oameni din est și 
din vest. Noua literatură aus
triacă se preocupă în măsură 
tot mai mare de limbă și, a- 
lături de membrii grupului 
Wiener Gruppe (Konrad Bayer, 
Gerhard Ruhm, Oswald Wie
ner), încep să se bucure de 
succes în public și Ernst 
Jandl și Friederike Mayro- 
cker. Peter Handke reușește 
să atragă atenția unor editori 
din R.F. a Germaniei, iar scri
itorii Erich Fried, Jakov Lind, 
Max Holzer, Elias Canetti și 
Franz Tumler, care trăiesc în 
străinătate, sînt apreciați și în 
patria lor. In domeniul arte
lor plastice, abstracționismul 
încă nu a fost înlocuit cu alt
ceva. Firește că și Op- și Pop- 
Arta și-au cîștigat o serie de 
adepți, iar Happening-ul um
ple din cînd în cînd coloane
le ziarelor. „Școala vieneză" 
(Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, 
Erich Brauer, Rudolf Hausner 
și Anton Lehmden) este eva
luată la sume într-adevăr 
fantastice. Plasticienii Rudolf 
Hoflehner și Joannis Avrami- 
dis, cît și graficianul Peter 
Pongratz înregistrează succese 
frumoase. Numai arhitectura a 
căpătat un caracter specula
tiv și lupta de opinii care se 
duce aici pe plan teoretic 
este deosebit de ascuțită.

Volumul antologic de care 
ne ocupăm servește, în orice 
caz, celui interesat pentru do- 
bîndirea unor informații demne 
de încredere și constituie o 
sursă importantă pentru spe
cialist, căruia i se oferă aici 
pentru prima dată posibilitatea 
de a privi fenomenele artisti
ce în mod paralel.

Max Demeter Peyfuss
(In românește de C.A.)

*) Aufforderung zum Mis- 
strauen, antologie editată de 
Otto Breicha și Gerhard Fritsch 
Salzburg, Restdenz—Verlag, 
1967.

Prima sa reușită regizorală a avut 
loc într-adevăr cu Numancia de Cer
vantes, în 1936, pe scena acestui 
teatru, piesă în care și compatriotul 
nostru Marcel Lupovici a deținut un 
important rol... „Această tragedie de 
mare suflu romantic - spune Barrault 
- mi-a oferit prilejul să demonstrez 
parizienilor că un popor nu se poate 
dezice de trecutul său, că acest tre
cut este oglinda în care se reflectă 
virtuțile sale permanente, un izvor 
de unde-și trage seva înnoitoare...

Cine dintre noi - o dată ce a 
trăit emoția sincerelor aplauze din 
sală — nu s-a simțit învăluit de acest 
amok care este pasiunea pentru 
teatru ? Mă gindeam să pun mina 
pe Ambasador, abandonat de Alice 
Cocea ți Roger Capgras, voiam să 
colaborez cu Jouvet la Comădie des 
Champs-Elysees, in fine, doream să 
fac ceva, să joc măcar un rol în fi
gurație după ruptura cu cei de la 
Comedie. Am optat pentru teatrul 
Marigny, una din rarele bijuterii ar
tistice ale Parisului. Deși nu aveam 
o lețcaie în buzunar, am format cu 
Madeleine Renaud o companie pro
prie. Contam mult pe entuziasmul 
noilor angajați ca ți pe cei al soți
lor Barrault. Cu decoruri simbolice, 
sugerate — deoarece finanțele com
paniei erau cam șubrede — am în
scris în repertoriu piese clasice și 
moderne. Nu voiam să șochez pe nimeni (și 
totuși, am șocat I) - în teatru, asemenea acte 
gratuite sînt pernicioase - ci să susțin niște

LOUIS
BARRAULT

ODEON
scenă... Da, viața e cel mai serios lucfel ien- 
tru un actor. Devine tragică atunci cu. : a- 
cesta se ia! prea mult în serios... Mais, sait-on

adevăruri, de altfel recunoscute de orice om 
de bun simț. Susțineam și susțin că acolo 
unde există franchețe, pasiune, muncă și, în 
fine, idei, artistul nu poate să nu reușească. 
Eu am reușit. Am jucat și pus în scenă Ham
let, Amfitrionul și alte piese ca Ocupâ-te de Ame
lia, Repetiția, Cristofor Columb. Cum jucam în stu
dioul acestui teatru, a trebuit să mă acomodez 
cu ambianța unei săli de cîteva sute de locuri. Am 
lansat atunci formula unui „teatru intim" (a- 
propiată de cea a lui Max Reinhardt), preluată 
astăzi de cei care susțin „miniteatrul" sau 
teatrul de buzunar. Voiam ca între spectatori 
ți actori să nu mai existe bariere de ceremo
nial protocolar, ci o directă fraternizare. Fie
care trebuia să se simtă în același timp și 
actor și spectator. Porneam de la ideea că 
în viață toți sîntem mai mult sau mai p țini 
actori, buni sau proști. Și Balzac spusese ace
lași lucru, înfățișind sub diferite ipostaze co
media umană. Am renunțat deci la costisitoa
rele și fastuoasele decoruri ale marilor teatre, 
dar nu și la figurație, la elementul uman. Di
verse accesorii grafice puteau prea bine sugera 
grandoarea, pasiunea, neverosimilul, gigantis
mul de care aveam nevoie. Am căutat să in
tegrez spectatorii în spectacol. Și deodată^ am 
simțit cum Parisul fraternizează cu mine, cu 
noi, cum dragostea sa pentru teatru nu era o 
vorbă goală**...

— Era de fapt materializarea unei vechi de
vize : curajul...

jamais ?... Deși nu ar fi vrut să fie luat prea 
mult în serios, Kafka este astăzi un autor din
tre cei mai serioși**...

- Sînteți totuși un vitalist, cum se exprima 
deunăzi — un confrate parizian într-o revistă...

- „Da^ Căci viața, din păcate, e destul ds 
scurtă și arta destul de lungă. Eu, unul, n i 
vreau să pierd nici o clipă. Mă privesc in 
oglindă uneori ți mă întreb : Ai aerul . trist, 
amice I Ai pierdut ceva ?... Mă uit în jur și 
în mine și-mi servesc singur replica : Da, am 
pierdut o clipă do viață I E adevărat că din 
cînd în cînd mai și pierdem în viață !"...

Pînă la începerea spectacolului mai sînt cî
teva minute, prilej pentru interlocutorul meu de 
a-și aduce aminte de călătoria făcută la Bucu
rești împreună cu Thăâtre de France... „Nu 
pot uita interesul și simpatia cu care am fos! 
primiți I... Sînt bucuros să constat că legăturile 
tradiționale dintre țările noastre sînt pe un 
făgaș prosper !"... A sunat de intrare în scenă. 
Paravanurile, piesa lui Jean Genât e un spec
tacol dificil, iar confruntarea cu publicul pare 
vijelioasă. Dar, interlocutorul meu este acum în 
rol ; de pe înălțimile geniului .domină scena 

și sala cu figura de vultur majestuos.

George Cuibuș

ESI

— „Și da și nu I Parisul nu este o simplă 
noțiune geografică, ci însăși viața! — pentru 
noi, aici la noi. Vrea mereu să fie sub ten
siune, să rîdă, să plingă, să aplaude, să în
jure. Cei tineri vor să vibreze aerul de idei și 
entuziasm. Or, una din maladiile epocii, in lu
mea noastră, se referă în artă la găunos, la 
lipsa de idei, la falsele idei, lai ipocrizia idei
lor etc. in fine, cei în vîrstă se vor mereu 
tineri. Eu, am încercat să săvîrșesc opere care 
să răspundă tuturor chemărilor și exigențelor. 
Las contemporanilor mei grija de a mă ju
deca"...

— Ce destin va avea teatrul, mîine ?
— „Același destin din totdeauna. Teatrul tre

buie să-l facă pe om mai om decit este, să-l 
oblige să reflecteze la condiția sa și a celor
lalți, să-l determine să deosebească binele de 
rău, să se gîndească că pe lume sînt și bucu
rii, dar și tristeți. Nu e ceva nou, firește ți 
fiecare dintre noi știe aceasta. E bine să re-
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