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Pentru considerentul că definițiile nu sînt totdeauna 
complete sau definitive, nu există pînă astăzi o definiție 
general acceptată asupra unui fenomen, complex cum 
este cultura. Sînt tot atîtea definiții cîți filozofi ai culturii. 
Dacă am reuni la un loc diversele trăsături formulate după 
o mie nouă sute, am ajunge la o caracterizare ca urmă
toarea : Cultura este modalitatea de manifestare pro. 
prie a unui popor sub forma cea mai cuprinzătoare, de la 
tradiții și credințe religioase, limbă și aptitudini artisti
ce, pînă la valorile morale și instituții. Cultura, remar
ca E. Lovinescu, „transformă o aglomerare de indivizi 
într-un organism unitar', diferențiind o națiune de alta. 
„Nu e deci operă individuală, ci colectivă; nu e pro
dusul unei singure generații, ci al unei succesiuni de 
generațiij urzită) din trecut, nu are, totuși, decît valoarea ac
tualității sale' *).  In vreme ce E. Lovinescu consideră căi 
valoarea unei culturi naționale ține de originalitate, un alt 
cercetător, G. Ibrăileanu, e de părere că influentele sîr’ 
inerente. v

*) Istoria civilizației române moderne, II, Ed. „Ancora*, 
1925, pp. 178—179.

Fenomen istoric în perpetuă mișcare, însuși concepi' 
tul de cultură a evoluat. Pînă la al doilea război mon
dial, noțiunea de cultură avea o sferă mai restrînsă, în- 
globînd totalitatea trăsăturilor intelectuale și etice. Fon
dul cultural al unui popor era raportat la viata sufle
tească. In prezent, sfera culturii tinde către o cuprindere 
mai largă, făcînd loc, progresiv, cuceririlor tehnice și 
descoperirilor științifice. Cu alte cuvinte, ceea ce altă
dată aparținea civilizației — tehnicei în ansamblu — se 
integrează, potrivit realităților, în domeniul culturii. De. 
pășind cadrul strict tehnic, realizări ca zborurile inter
planetare și televiziunea intră de drept în aria de preo
cupări ale culturii.

Schimburile de idei devin tot mai mult o formă de 
manifestare a epocii contemporane. Niciodată nu s.au 
angajat dialoguri mai interesante pentru progresul uma

nității, ca în ultimele decenii. Nu e vorba de estomparea 
diferențelor dintre diversele culturi naționale, ci de afir
marea unor puncte de vedere comune. Caracterul națio
nal al culturii rămîne o necesitate fundamentală pentru 
orice popor care aspiră să aducă o notă specifică în con
certul universal. Nici o națiune constituită istoricește nu 
poate renunța la fizionomia ei fără riscul de a-și pierde 
prestigiul. Mare sau minoră, o cultură națională se înte
meiază mai întîi în substanță. Exprimă ritmul comunității 
de teritoriu, de factură psihică, de limbă; sintetizează dez
baterile istorice și tradițiile, cristalizate de-a lungul se
colelor. Pe fondul originar se adaugă elemente noi — u. 
nele din afară — care, asimilate, îi conferă relief, fără 
să pericliteze structura națională.

Problema raporturilor dintre national și universal în 
cultură e o dezbatere fundamentală. Cu cît este mai spe
cific națională, o cultură are șanse să intereseze pe pian 
universal. Fenomenul trebuie văzut în mare, adică în con
text istoric și social. Căci forța de difuziune a unei cul
turi este tot atît expresia geniului colectiv, cît și a con
dițiilor istorice în care se manifestă un popor sau altul. 
Nici cultura clasică greacă, nici Renașterea italiană n-au 
putut ajunge la înflorire decît în condiții speciale, pe 
care un cercetător reputat ca Jakob Burckhardt le-a sem
nalat printre cei dintîi. Secolul al nouăsprezecelea a cu
noscut o largă mișcare de afirmare pe plan european a 
diverselor culturi naționale, aspect legat de mișcările pen
tru independență. Fenomenul continuă în secolul al două
zecilea, cu rezultate notabile după fiecare din cele două 
războaie mondiale. Se poate spune că după al doilea răz
boi mondial teoria europo-centristă, în ce privește valoa
rea culturii, a fost serios zdruncinată. Suficient să cerce
tăm harta politică a lumii pentru a observa că zeci de 
state dau astăzi o altă înfățișare continentului african, ca 
și celui asiatic Puse în situația de a se manifesta multila. 

teral, e de presupus că popoarele eliberate aspiră să dea 
culturii lor naționale un stil propriu. In orice caz, așa zi
sele culturi arhaice sau primitive influențează de mult a- 
supra culturii europene și americane, infuzîndu-le energie 
și prospețime.

S-a demonstrat căi din elementele eteronome ale cul
turii mediteraniene vechea Heladă a reținut și adaptat tot 
ce convenea spiritului ei geometric. Coloane egiptene și 
măști chaldeo-asiriene au fost stilizate altfel, dobîndind 
melodie și ritmuri noi. Clasicismul, ca stil de creație și 
normă de viață, reprezintă cea mai vastă sinteză din anti
chitate. Cînd puterea elină se încovoaie sub puterea mili
tară a Romei imperiale, cultura clasică își imprimă am
prenta asupra culturii romane, rămînînd biruitoare prin 
spirit. Nu ne-am putea imagina nici Renașterea italiană, 
nici clasicismul francez fără contactele peste secole cu 
umanismul greco-latin. Există un cult al clasicismului, ne
contestat pînă astăzi, ca unul care traduce nevoia de echi. 
libru, de claritate și măsură a umanității. Fascinația pe 
care spiritul clasic o exercită asupra întregii lumi are ex
plicații multiple. Intre constructorii Partenonului și astro- 
nauții erei atomice se găsesc puncte de contact variate. 
Aceeași pasiune pentru monumental, la unii și la alții, tra- 
ducînd sentimentul măreției umane. Aceeași sete de ab
solut: la unii orientată spre mituri, la ceilalți sprijinindu-se 
pe încrederea în rațiune. Spiritul prometeic al moderni
lor nu încetează de a descoperi în cultura celor vechi o 
lecție de proporționalitate, de frumusețe și armonie cu na
tura. Iată de ce clasicismul greco-latin, cu adaosurile ul
terioare, binemerită elogiul posterității.

Const.Ciopraga



jurnal CEHOSLOVACIA, 
PRIETENA NOASTRĂ

Urmărim cu atenție evenimentele din Cehoslovacia, țară 
frățească prin socialism și istorie și spunem că tot ce se 
petrece acolo, în acea minunată parte a Europei, este 
firesc. Și spunem aceasta cu credință și sinceritate, expri- 
mîndu-ne deopotrivă și cu metafore grele de încărcătură 
emoțională și cu noțiuni reci, de analiză științifică : po
poarele acestei țări, și numai ele, au dreptul să aprecieze 
ce este bine sau ce este rău pe pămintul lor, să-și aleagă 
legile și conducătorii, să spună da și nu, ca stăpîni ce 
sînt pe propria lor viafă, pe istoria și prezentul lor, pe 
visele lor. Nimeni, și pentru nimic, nu are dreptul, să-și 
impună voința în altă (ară. Pe pămintul fiecărei țări tre
buie să domine la modul absolut, numai voința, numai 
hotărârea poporului respectiv. Acesta este sentimentul să
dit în ființa fiecărui popor, este o condiție hotă'rîtoare a 
existenței Iui. Și întotdeauna istoria a fost de partea aces
tui sentiment nemuritor. Mai repede sau mai Urziți el a 
triumfat. De aceea, evenimentele din țara frățească, Ceho
slovacia, ni se par firești.

Privind peste ele, așa cum au fost și cum sînt, cum evo. 
luează, ne gîndim la istoria acestei țări, mult zbuciumată 
ca și a noastră, a românilor, și gîndim la eroii cehilor și 
slovacilor, cei care au udat cu singe pămintul și istoria 
țării lor, la. cărturarii și artiștii care au exprimat umanis
mul acestor popoare, la efortul de a construi o nouă so
cietate în care dreptatea și libertatea să circule fără 
opreliști și spunem din nou că ceea ce ei consideră acum 
bun este și adevărat. Ei sînt singurii care își cunosc ca 
nimeni alții ceea ce trebuie să triumfe și ceea ce trebuie 
să apună în țara lor, ei își cunosc pe deplin prietenii ca 
și dușmanii, atît din țară cit și din afara hotarelor. Animat 
de aceste gînduri, poporul nostru, prin glasul partidului 
său, și-a manifestat simpatia și sprijinul absolut față de 
popoarele țării frățești, față de Partidul Comunist Ceho
slovac.

Ceea ce se petrece acum în Cehoslovacia este în nu
mele socialismului, în numele celor mai sfinte aspirații 
ale omului, înscrise în lupta pentru noua orînduire și noi 
nu putem decit să ne manifestăm simpatia și spri
jinul. Toate mesajele care ne vin de acolo, fie că este o 
cuvîntare a unui conducător de partid și de stat, fie că 
este o scrisoare deschisă, ca cea a scriitorilor slovaci, 
sînt receptate aici, la noi, cu maximă atenție și sinceritate 
și spunem Ia sfîrșit că tot ce se petrece în țara aceasta, 
este firesc. Este firesc să fie înlăturat tot ce ar umbri so
cialismul, toate piedicile și toate nedreptățile care i-ar sta 
în cale. Recepționăm sincer și avem încredere în tot ce 
întreprind cehoslovacii acum, fiindcă însuși partidul no
stru nu a ezitat să analizeze cu luciditate greșelile comise 
în trecut, demascînd și izgonind practicile și mentalitățile 
antidemocratice, deschizînd procesul unei reale democrati
zări în toate domeniile vieții sociale, în așa fel ca tot 
ce-a lost, tot ce-a însemnat durere și lacrimi, încălcări de 
drepturi și demnitate, dogmatism și mistificare de adevăr, 
să nu se mai repete.

Pentru noi, pentru partidul nostru, dreptul de a judeca 
singuri, de a hotărî în propria țară, de a aplica după op
tica proprie marxism-leninismul, este o condiție vitală a 
poporului romăn. Acționînd astfel, Partidul Comunist Ro
mân este convins că ajută în mod real relațiilor frățești 
dintre țările socialiste, dintre toate partidele comuniste, la 
unitatea mișcării comuniste și muncitorești din întreaga 
lume. De aceea noi recepționăm sinceri, ca niște frați, 
mesajele care ne vin din Cehoslovacia, de la frați. Certi
tudinea noastră este că izbînda Cehoslovaciei, a partidu
lui său comunist, va dovedi lumii încă o dată superiorita
tea orînduirii socialiste, superioritatea a ceea ce va fi în 
această țară, față de ceea ce a fost, față de trecut. Dena
turarea realității din Cehoslovacia, fie din necunoaștere 
deplină, fie din alte cauze, nu servește și nu va servi so
cialismului, ideii de libertate și demnitate umană, așa cum 
o cunoaștem ca marxiști. Mai mult, imixtiunea în trebu
rile proprii ale acestei țări ar atrage după sine consecințe 
foarte grave. De aceea noi nu putem să nu împărtășim 
speranțele și certitudinile marelui efort cehoslovac, fiindcă 
sînt propriile noastre certitudini și convingeri. La fel nu 
putem să nu ne alăturăm temerilor lor, că orice întîrziere 
a procesului din Cehoslovacia, orice amestec în treburile 
acestei țări, ar aduce prejudicii nu numai popoarelor ceh 
și slovac, ci tuturor popoarelor care construiesc acum 
socialismul, sau luptă pentru instaurarea lui.

Popoarele Cehoslovaciei își aleg acum singure legile 
țării lor, pe cei ce trebuie să-i conducă și acest fapt nici 
într-un caz nu ne poate provoca neliniște. Ci dimpotrivă : 
stimă, admirație, bucurie. Ele sînt stăpîni unici pe bogă
țiile țării și pe viața lor. Ele trebuie să fie singurii stă- 
pîni și să hotărască așa cum cred, fiindcă nimeni nu cu
noaște mai bine istoria acestei țări, prezentul și viitorul ei.

Aceasta este convingerea noastră, a partidului nostru, 
izvorîtă din încrederea în ideile marxist-Ieniniste, din 
propriul nostru efort. Aceasta este atitudinea noastră, care 
înseamnă în cuvinte sincere, în cuvinte de frate : înde
plinirea tuturor năzuințelor și aspirațiilor popoarelor Ce
hoslovaciei 1... Fiindcă nouă, evenimentele din Cehoslo
vacia, țară frățească prin socialism și istorie, ni se par 
firești, după legile omului, după legile lui cele mai drepte.

Corneliu Ștefanache

reflecții : 
legitimitatea diversității

înnoirile — mai mult ori mai 
puțin zgomotos lansate — tre
buiesc considerate produs al u- 
nor sensibilități de factură de
osebită, fin ,,acordate“ la ecoul 
celor mai intime mutații petre
cute în universul sufletesc al» 
omului modern, străbătînd pînă 
și în tainițele subconștientului, 
în virtutea îngustării spectacu
loase a fascicolului investigației. 
Legitimitatea inovației iese din 
discuție ca orice adevăr axio
matic ; cu atît mai mult legiti
mitatea experimentului care își 
propune ca scop (mărturisit ori 
nu) sondarea unor lumi interi
oare infinit mai complexe decît 
aceea pe care ne-o atestă — să 
spunem — trăirile eroilor lui 
Rabelais. Știința, lipsită de cer
cetare consecventă, creatoare, ar 
deveni cel mult obiect de stu
diu din familia de interes a lim
bilor moarte ; literatura văduvi
tă de căutări, inovări, re-eva- 
luări și redimensionări, s-ar au- 
to-condamna la o lîncezeală ce 
nu poate eșua altfel decît în
tr-un enorm hiatus carte-cititor. 
Și dacă acceptarea cvasi-unani- 
mă a necesității căutărilor, 
deci înnoirilor, deci, experimen
tului (poate că termenul de ex
periment nu mai acoperă, în 
momentul de față, totalitatea 
sensurilor pe care le implică 
noțiunea ca atare) este o rea
litate certă, nu mai puțin rea
le ni se par anumite vicisitu
dini de mentalitate ce însoțesc, 
din păcate, un fenomen normal, 
necesar, salutar. Dar, mai întîi, 
cîteva precizări. Ne permitem 
să excludem din sfera experi
mentului autentic o seamă în
treagă de pseudo-căutări bazate 
pe mimare epigonică ori pur 
și simplu pe teribilism de pa
radă,lipsit de caratele acoperirii 
artistice. Cît de fertil ar fi, 
solul românesc nu poate oferi 
ospitalitate indiferentă oricărui 
răsad străin doar pentru că este 
etichetat ,,atenție, nou !". Așa
dar, ne permitem să restrîngem 
cercul discuției doar la acele 
manifestări artistice fundamen
tate pe autenticitate, probitate, 
talent. Cînd vorbeam de anu
mite vicisitudini, aveam în ve
dere în primul rînd exclusivis
mul extremist care tinde, pe 
alocuri, să nege în bloc tot ceea 
ce iese din sfera unui „moder- 
nism“ destul de vag precizat^ și 
delimitat, intransigența acționînd 
și. . . retroactiv, asupra creației 
înaintașilor. Apoi, mai credem că 
dăinuiește o confuzie, atributul 
„modern" ori calificativul „expe
riment" atribuindu-se nu în 
virtutea unor criterii profunde, 
ținînd de universul investigat, 
de rezultatele acestei investigații, 
de cantitatea de autenticitate 
polarizată de factorul catalizator 
al- talentului, ci mai degrabă în 
baza unor firave și neconclu
dente indicii de ordin formal, 
ținînd de construcția propriu- 
zisă, de aria de referințe posi
bile (de cele mai multe ori li
vrești), de anumite ticuri stilis
tice și sofisticate arabescuri de
senate prin încolăcirea firului 
epic. Dacă ar fi să ne referim 
la poezia suprarealistă ceva mai 
veche, s-ar putea constata ușor 
că lectura unor versuri de Arp, 
DUprey, Ivsic, P6ret se efectu
ează realmente cu interes, dar 
dacă se continuă imediat cu 
(să spunem) Gracq, Malrieu, Paz, 
Unik, Prassinos ș.a.m.d., încep 
să se ivească articulațiile inti
me, schemele imagistice, detali
ile arhitecturale cu aplicabilita
te generală — și aceasta în ca
zul unei poezii despre care se 
afirmă că posedă „mijloace de 
expresie ce variază la infinit" și 
că „nu poate fi redusă la o for
mulă" (Jean Louis-Bedouin, SE- 
GHERS. 1964). Cu atît mai mult 
poate fi pusă în evidență, la o 
cercetare atentă, osatura unei 
proze „făcute", iar nu „născu
te", voit modernă, dar de fapt 
formal modernă. (Chiar și ex
primarea noastră — „formal mo
dernă" — denotă încetățenirea 
unor criterii neesențiale de a- 
preciere a gradului de nou a- 
testat de cutare nuvelă, în fun
cție nu de substanță, ci de a- 
parențe). Pot exista însă foarte 

bine proze aparent „tradiționa
le" în formă și profund moderne 
în esență ; nu numai cum se 
investighează interesează, ci mai 
ales ce și cît de adînc se son
dează. Unii îl contestă pe He
mingway ca scriitor modern, 
dar nu credem că această con
testare s-ar putea extinde și în 
cazul Truman Capote ori John 
Hawkes. Și Capote și Hawkes 
și Robbe Grillet sînt moderni, 
deși uneltele scriitoricești sînt 
absolut deosebite, intențiile (măr
turisite) la poluri opuse, con
cepțiile privitoare la actul crea
ției, ireconciliabile.

Cine lucrează într-o redacție 
ajunge la un moment dat să 
detecteze cu precizie schema u- 
nor contrafaceri, dar a le de
nunța înseamnă, uneori, a risca 
o „corrida" cu un întreg grup 
gălăgios de susținători ai conde
ierului cutare, care se auto-in- 
titulează cu nonșalanță „modern" 
fiindcă se pricepe să combine 
atmosfera kafkiană cu ceva ru
diment de analiză proustiană, 
absurd ionescian, indeterminare 
grilletiană ș.a.m.d. Și tot acti
vitatea într-o redacție te face 
să te gîndești — nu în ultimul 
rînd ! — și la configurația pre
ferințelor, instrucției, avizării 
marii mase de cititori. S-a în
cetățenit, pe ici-colo, obiceiul 
de a-1 transforma pe cititor în
tr-un soi de acar Păun și a-1 
face vinovat de eșecurile cută- 
rui scriitor. Nu contestăm legi
timitatea invitației la efort crea
tor adresată cititorului, dar nici 
n-o să-1 putem obliga să dez
lege la infinit rebusuri â la 
Robbe-Grillet ; este amuzant și 
instructiv că citești „Gumele" 
străduindu-te să descifrezi în 
cutare paragraf vreo referire a- 
dînc disimulată la tragedia lui 
Oedip, jubilînd cînd ai aflat-o. 
Dincolo de rebusuri, căutări for
male și sisteme abil construite, 
dincolo de jocuri propuse inte
ligenței și lumi create de cir
cumstanță, există universul ne
cuprins, lumea secolului XX, a 
confruntărilor revelatorii, a ma- 
șinismului, a primejdiei unei a- 
nume însingurări, a elanurilor, 
reținerilor, izbînzilor, decepți
ilor. . . Acreditîrd numai o a- 
numită literatură înseamnă a 
știrbi un peisaj literar care s-a 
știut dintotdeauna bogat, di
vers, chiar spectaculos de di
vers. Iar diversitate nu înseam
nă eta j are valorică după cri
terii formale și preconcepute. 
Dacă am avea astăzi un Emi- 
nescu, ar fi el oare desuet da
torită doar formelor cultivate ? 
Sorescu este poet demn de in
teres pentru că folosește versul 
liber si asociații imagistice fri- 
zînd un anume absurd, ori fi
indcă îsi propune probleme gra
ve, deosebit de grave si de in
contestabilă generalitate ? Dacă 
ne-am conduce după cronicile 
ultimilor 3—4 ani, am constata 
că proza lui Tepeneag (pe care 
îl stimăm) este apreciată ade
seori prin contrast cu proza „al
tora", rezultînd o ciudată scară 
valorică. în vîrful căreia s-ar 
afla tînărul autor al ,,Frig"-ului 
si undeva, ne treapta a 7-a. pro
zatori ca Zaharia Stancu, D. R. 
Ponescu, Fănuș Neagu, Eugen 
Barbu. Aceste exagerări si idio- 
sincrazii Ia alte modalități decît 
cele propuse de cutare scriitor 
si grup de critici pot să dău
neze. Cititorul este. în ultimă 
instanță, un consumator — si 
nv-i nimic jignitor în această 
exprimare. Iertată fie-ne com
parația, poate ireverențioasă, dar 
ce părere ați avea dacă la toate 
cantinele și restaurante1 e din 
România ar exista aceiași me
niu ? Indiferent de calitate, de 
„modernitatea" bucatelor, ar fi 
plictisitor, plictisitor. . .

căldură mare!
Am fi fost gata să acordăm 

calificativul „excelent" ultimului 
număr (27—28) al revistei „Viața 
Studențească", dacă nu am fi 
parcurs cu atenție deosebită și 
grupajul „umoristic" din pagina 
a 18-a. Se vede că temperatura 
prea ridicată (grupajul este in
titulat „căldură mare") a dău
nat profund calității umorului, 
alterînd poantele și depreciind 
efectul general al foiletonului 
„Curierul inimilor de ambe 

sexe". Acest „curier" reușește 
pe deplin să lezeze bunul simț 
al cititorului prin vulgaritatea 
puțin obișnuită a așa ziselor 
glume, puse în circulație cu o 
nonșalanță demnă de răposata 
publicație „Papagalul". A res
pinge un „umor" de genul „gă
sitorului bună recompensă și 
fata nevastă. Dacă e fată" 
ori „ofer locuință și întreținere 
la o studentă (...). Acces tu
riști străini garantat. Nu cer 
mai nimic în schimb" — nu 
credem că înseamnă... exces 
de pudoare. Sîntem curioși ce 
efect pot avea în rîndul stu
denților asemenea „confesiuni" 
ale unui cadru didactic : „abia 
aștept septembrie examene res
tanțe (...). Poate trec fată sim
patică, genunchi sferic, vreau 
calculez volumul. Făcut cu o- 
chiul pe sub ochelari și răspuns 
cu genunchiul pe sub bancă"...

In aceeași pagină, autorul a- 
nonim (! !) propune spre lectură 
asemenea anunțuri fals-echivo- 
ce : „Primesc în gazdă încă doi 
studenți și două studente indi
ferent nude. Pot fi și mai mulți, 
asigurat spațiu dormit pe-o par
te. Preț ieftin, stabilim înțele
gere 50 lei noapte__ “.

De multă vreme n-am mai ci
tit asemenea mostre de prost 
gust și vulgaritate crasă !

P.S.

Și fiindcă tot sîntem la capi
tolul „reviste studențești", am 
dori să ne exprimăm nedumeri
rea în legătură cu reproduce
rea „Altarul muncii", publicată 
în pagina 521 a revistei „Amfi
teatru". Nu înțelegem : ori au
torul (Știrbu Ștefan), auzind de 
anumite experiențe similare 
(Chagall), a găsit de cuviință 
să-și plaseze personajele cu 
capul în jos, ori redacția „Am
fiteatrului" a introdus un nou 
sistem de lectură, recomandînd 
cititorilor poziția cu capul pe 
fotoliu și picioarele pe tavan. . .

Argus, cruță-ți ochii!
Nu înțelegem și n-am înțeles 

niciodată de ce unele persoane 
se cred obligate să privească 
toate emisiunile televiziunii, pînă 
și pe cele școlare sau cu evi
dent caracter instructiv, mirîn- 
du-se că nu sînt toate pe gustul 
lor, firește mai evoluat decît al 
acelora, să zicem, care se $flă 
la senina vîrstă a școlarității. 
Deși celui care semnează Argus 
în „Gazeta literară" nu-i plac 
banalitățile (cel puțin așa de
clară în nr. din 25 iulie 1968, 
sub titlul Didactice), ne obligă 
să-i servim acest sfat, departe 
de a fi altfel decît foarte banal. 
Cînd nu vă place o emisiune, 
închideți televizorul sau, în ca
zul cînd sînteți telecronicar, 
treceți pe celălalt program. La 
București se poate, mai rău e 
la Iași ! Dar de unde atîta în- 
dîrjire împotriva „ofensivei di
dactice", „a sadismului didactic 
care ne încurcă toate socotelile", 
chiar în rubrici care, credem 
noi, izvorăsc tocmai din necesi
tăți didactice, încît să poată fi 
preferate emisiunile de muzică 
ușoară cu aceiași foarte mo
dești cîntăreți, serialele cu trei 
asasinate pe minut și chiar „cu
rierul inimilor" ? Nici nouă nu 
ne place platitudinea, de care nu 
scapă nici unele emisiuni lite
rare ale televiziunii (de-ar fi 
numai ele !), dar nu ne place 
nici să generalizăm pripit. In 
loc să aruncăm cu ceva fn tele
vizor cînd apare „curierul ini
milor" (Șidonia Drăgușanu și Oc- 
tav Pancu-Iași n-au nici o vină 
pentru rolul pe care au accep
tat să-1 joace o dată cu riscul 
lui), închidem televizorul, gîn- 
dindu-ne că sînt și telespecta
tori interesați totuși să le as
culte sfaturile. Așadar, stimate 
Argus, cruțați-vă ochii, chiar 
dacă ați avea o sută ca ilustrul 
dv. confrate din antichitate. Nu 
de alta, dar se supără Hera. Nu 
intrăm în detalii asupra întîm- 
plării în care ochii lui Argus 
au ajuns pe coada păunului pen
tru că bănuim că miturile vechi 
vă sînt cunoscute la izvoare 
mai puțin didactice decît emi
siunile televiziunii.

observații mici 
la un tratat mare

Am așteptat, ca toată lumea, 
cu mult interes apariția celui 
de al doilea volum al tratatului 
academic de Istoria literaturii 
române. In sfîrșit, îl avem. Este 
și aceasta o realizare. De acum, 
ne-am zis, nu va mai fi nevoie 
ca pentru fiecare detaliu de is
torie literară românească să 
parcurgem colecții întregi de 
reviste și ziare, să ne pierdem 
vremea cercetînd izvoare la care 
se ajunge mai greu, să citim 
volume întregi pentru a culege 
nu știu ce informații asupra ac
tivității literare a unui scriitor 
sau altul. Adresîndu-ne, așadar, 
cu încredere tratatului pentru a ne 
informa asupra începuturilor li
terare ale lui Kogălniceanu (care 
nu-i un Gheorghian Hagi Toma 
Peșcov oarecare, onorat cu două 
pagini pentru că, cităm din tra
tat, „rămîne numai un versifi
cator onest, dar nu și poet" 
(p. 141), nu mică ne-a fost mi
rarea citind următoarele la pa
gina 434 : „In domeniul literar, 
debutul a fost dintre cele mai 
promițătoare. Preluînd suplimen
tul literar al „Albinei", Kogăl
niceanu dă, pe lîngă o traducere 
din Biirger (împăratul și bra- 
minul), o excelentă schiță sati
rică : Soirees dansantes (Adunări 
dănțuitoare)". Cum se poate a- 
ceasta, ne-am zis, neîndrăznind 
să contrazicem o autoritate 
cademică, pentru care noi aver 
vom continua să avem o deose
bită stimă, parcă „Alăuta", se
ria scoasă de Kogălniceanu, a 
apărut între 1 iulie și 1 sep
tembrie 1838, iar „schița satiri
că" Soirees dansantes s-a tipă
rit în foiletonul „Albinei" în a- 
nul următor, deci după ce „A- 
lăuta" devenise pentru Kogălni
ceanu, care medita deja scoa
terea „Daciei literare", doar o 
amintire frumoasă. Cu tot tra
tatul academic, ne-am văzut 
nevoiți să ne adresăm direct 
izvoarelor (regretînd că autorii 
lui au lucrat, măcar în cazuri 
ca acesta, cu informații de mîna 
a doua și a treia). Colecția „Al
binei românești" (este adevărat 
că nu-i prea ușor s-o cercetezi) 
pe anul 1839 ne-a lămurit defi
nitiv și ne face plăcere să ofe
rim aceste informații și autori
lor tratatului : Soirees dansantes 
(Adunări dănțuitoare) au a- 
părut în foiletonul gazetei lui 
Asachi, după cum urmează : în 
„Albina românească", X, nr. 81, 
din 12 oct. 1839, p. 331—334 ; 
nr. 82, din 15 oct. 1839, p. 33-6— 
338 ; nr. 83, din 19 oct. 18 ', 
p. 337—342 : nr. 84. din 22 oct. 
1839, p. 343—345. Ca să știm că 
o bucată literară a apărut în 
nr. cutare din „Alăuta", din 
„Albina", sau din altă publica
ție, va trebui, așadar, deși avem 
acest prețios „instrument de 
lucru", să ne adresăm tot di
rect izvoarelor. De unde cre
deam că noi vom fi informați 
de tratat, sîntem obligați să-i 
informăm noi pe autorii tra
tatului. Straniu paradox. In fi
nal adresăm. de aceea, două 
întrebări autorilor : 1. De ce nu 
se fac trimiteri direct la apara
tul critic decît în capitolul, te
meinic și foarte informat, con
sacrat lui Al. Russo ? ; 2. Cum 
se explică si această fericită 
inconsecvență ? Așteptăm răs
punsul.

logică!
Cineva își manifestă nedume

rirea (în „Scînteia") în legătură 
cu existența unei Case memo- 
riale Bacovia la Bacău. Cică 
ce rost ar avea. . . cîtă vreme 
există o asemenea Casă memo- 
rială la București ? !

Cu aceeași logică, s-ar putea 
propune desființarea statuii lui 
Eminescu din Iași (există una 
la Constanța !), mutarea bojdeu
cii lui Creangă la Muzeul Sa
tului, închiderea Casei memo
riale Enescu de la Liveni (se 
va înființa una la Paris) ș.a.m.d. 
Nu ?

N. Irimescu

SPORT CONCURSURI-FULGER
Poate c-a sosit vremea să ne punem — în materie de sport 

și problema SINCERITĂȚII FINANCIARE (este adevărat, suna 
cam bizar, dar, la urma urmei, nu termenii contează). Practica 
jumătăților de măsură, a semi-legalităților și a jocului „de-a 
mijoarca" nu poate avea alt rezultat decît furtul propriei căciuli. 
Toată lumea știe că pretutindeni, la orice meridian, cluburile 
neprofesioniste puternice (și nu numai ele) au la dispoziție anu
me fonduri bănești lichide pe care le mînuiesc în scopul reali
zării unor achiziții, stimulării deosebite a jucătorilor valoroși 
ș.a.m.d. „Imprumutîndu-i“ pe Nunweiller și Ion lonescu, am in
trat și noi în acest complicat joc. m

Ia să vedem cam cum ar fi reușit clubul „Balonul avintat 
din orașul Plopenii-joseni să urmeze — la scară,~ bineînțeles, — 
exemplul clubului „Fenerbache" (care, în paranteză fie spus, nu-i 
chiar atît de bogat pe cît vrea să pară). Clubul „Balonul avîn- 
tat" l-ar fi convocat mai întîi pe contabilul șef, care, ~ arătîn- 
du-și preferința pentru somnul la domiciliu („vreau să dorm 
acasă" !) și vorbind din nou despre ulcerul său sîcîitor, va de
clara cu mîna pe — să spunem —• conștiință, că nu există nici 
o posibilitate legală să i se ofere lui Fane Mazilescu, viitor 
Pele, cei 815,35 lei pe care-i pretinde pentru transfer (costul 
camionului ce-i va transporta mobila — de pildă), deși bugetul 
clubului este, în momentul de față, destul de bine garnisit. Și 

atunci, încep „soluțiile", adică semi-legalitățile, adică jocul „de-a 
mijoarca" : „Balonul avîntat" va organiza niște reuniuni cu bi
lete „vîrîte pe gît" salariaților de la I.G.O. Plopenii-joseni, se 
vor cumpăra niște treninguri inexistente, care vor fi date „la 
reformă", apoi re-re-re-evaluate ș.a.m.d., se va organiza un 
meci cu echipa surdo-muților, în loc de bilete înseriate folosin- 
du-se iar așa-zisele „invitații la chermeză". Fane Mazilescu își 
va primi cei 815,35 lei, toată lumea va ști ceva despre treaba 
asta dar, cîtă vreme hîrtiile sînt în regulă, nimeni nu se va 
gîndi că astfel se încurajează tacit ilegalitatea și delapidarea și 
alte rele pe care ne străduim acum din răsputeri să le com
batem în alte domenii ale vieții sociale. Să fim bine înțeleși : 
nu pledăm pentru haos în activitatea financiară a cluburilor, 
ci pentru realism și sinceritate, pentru eradicarea stupizeniilor 
formularisticii uluitoare. Vreți să știți cîte rezoluții și semnături 
trebuie să poarte, de pildă, cererea pe care un rugbist-student 
o face în fiecare lună pentru primirea banalei indemnizații de 
efort, cuvenită prin lege fiecărui jucător ? Iată :

1. Mențiune scrisă din partea antrenorului că nu are absențe 
Ia antrenament ;

2. Viză din partea secției că n-a fost în deplasare ;
3. Apostilă din partea clubului precum că „are dreptul" ;
4. Mențiune din partea serviciului social că „n-a luat cartelă" ;

5. Apostila decanatului precum că este bursier (dacă nu este, 
tot ia indemnizația) ;

6. Referat de la serviciul social (ce sumă a ridicat pe statul 
de burse) ;

7. Referatul contabilității ;
8. Avizul conducerii institutului ;
9. Semnătură proprie.
'Referate privind clima din orașul de naștere și vaccinarea 

lo£ licei, precum și avizul Policlinicii că nu suferă de palu- 
disi-., nu sînt, din fericire, necesare pe cererea de acordare a 
indemnizației de efort).

Cu alte cuvinte, păzim strașnic leul și ne prefacem a nu 
ști cum se „realizează" miile. Oare n-ar fi mai logic, avîndu-se 
în vedere modul în care se lucrează pretutindeni în lume, să 
existe un mic capitol în buget, strict, extrem de strict supra
vegheat, consacrat unor cheltuieli neprevăzute și „neîncadra- 
bile" ?

Aud că nu știu care club din provincie a socotit necesar să 
dea curs cererii celui mai bun jucător al său de a i se acorda 
un împrumut (se pregătea de nuntă). După obișnuita „con
sultare", s-a găsit... „calea legală" : clubul a organizat un con
curs „Cine știe geografie, (! !) cîștigă", cu premii în obiecte ; 
locul I a fost ocupat de sportivul nostru (cum — nu interesează, 
nu ?) obiectele au fost „valorificate" etc., etc.

Decît asemenea legalități, prefer oricînd instaurarea unei 
depline sincerități financiare : labilitatea, în asemenea cazuri, 
nu constituie o invitație la ilegalitate, ci dimpotrivă.

Oare „Fenerbache" a organizat, pe ..Mithat Pașa", un con- 
curs-fulger pe tema „Cunoașteți istanbulul ?", locul I fiind 

ocupat de Nunweiller III ? Mă cam îndoiesc. . . o ■
AA» R • !•



Continulnd discuția cu privire la „Cultura elevului" 
(„Cronica" nr. 27), profesorii V. Mitrofan și V. Ioil au 
trimis pe adresa redacției intervențiile de mai jos.

Este vorba de materiale propuse de inspectoratul șco
lar, concepute in sens sintetic, ca o binevenită suplinire 
a lipsei de participare la discuție a cadrelor didactice, 
așa cum de altfel semnalam. In ceea ce privește unele 
dintre afirmațiile cuprinse in articolele de mai jos, vom 
reveni.

n numărul 27 (126) din 
6 iulie a.c. revista Cro
nica a publicat o inte
resantă anchetă pe tema 

Cultura elevului. Am vrea de 
la început să ne exprimăm 
satisfacția pentru faptul că în 
paginile revistei ieșene își fac 
loc, din ce în ce mai mult, 
preocupările privind viața 
școlii, instituție în care se 
formează întregul tineret al 
patriei noastre. De altfel, este 
reluarea unei vechi tradiții a 
publicațiilor periodice care 
au apărut la Iași de-a lungul 
vremurilor, de a sprijini 
Boala și pe slujitorii ei în 
opera de instruire șl educare 
a tineretului școlar. Am dori 
ca problemele majore ale în- 
vățămintului să fie cit mai 
mult supuse dezbaterilor in 
viitor șt poate că, o rubri
că ..Școala*,  destinată aces
tui scop de revista Cronica, 
ar contribui in mod eficient 
la îmbunătățirea și perfec
ționarea muncii de învăță- 
mint și educație și ar antre
na principalii factori educa
tori — cadrele didactice, pă
rinți. organizațiile de tineret, 
instituțiile culturale etc.

Fără îndoială că, în proce
sul de cunoaștere de către 
elevi a valorilor materiale și 
spirituale create de omenire 
de-a lungul istoriei, însușirea 
cunoștințelor de literatură 
modernă, națională și univer
sală, are un rol deosebit. 
Cerințele vieții contemporane 
impun însă lărgirea orizontu
lui cultural al tineretului 
școlar și în domeniul mate
maticii, fizicii, chimiei, bio
logiei, învățămîntului artistic 
etc.

Recentele măsuri luate de 
partid și guvern cu privire 
la dezvoltarea și perfecționa
rea învățămîntului de toate 
gradele din țara noastră, vor 
duce la modernizarea siste
mului învățămîntului de stat 
și creează toate condițiile pen
tru ridicarea Iui Ia nivelul e- 
pocii actuale.

Societatea socialistă cere 
școlii generații efectiv și te
meinic culturalizate, cu o in
formație bine selectată și po
larizată de idealul umanist- 
socialist, cu ferme convingeri 
moral-civice și cu un auten
tic respect față de om. Din a- 
cest punct de vedere. în pre
gătirea unor elevi se mani
festă încă lacune serioase. Ne 
referim nu atît la materia 
prevăzută de programele șco
lare, cit Ia valorile culturii 
naționale și universale, pe 
care un elev de liceu trebuie 
să Ie cunoască, chiar dacă nu 
sînt cuprinse în programe și 
manuale. Cauzele acestei si
tuații nu pot fi reduse numai 
la deficiențele programelor și 
manualelor școlare, cum sînt 
tentate să facă unele cadre 
didactice, sau la stilul defec
tuos de muncă al profesorilor 
și inspectorului școlar. Ele 
sînt mult mai profunde și 
complexe. In defecțiunile care 
au existat pînă nu de mult 
în rețeaua școlară, neglijarea 
tradițiilor școlii românești, 
greșelile săvîrșite în elabo
rarea planurilor de învăță- 
mînt, programelor și manua
lelor școlare, posibilitățile 
reduse de informare științifică 
a cadrelor didactice, interpre
tarea simplistă și unilaterală 
a personalităților și fenome
nelor culturale naționale șiu- 
niversale etc., au influențat 
în mod negativ procesul de 
formare a elevilor ca viitori 
oameni culți. In prezent, ca 
urmare a măsurilor luate de 
partid pentru aplicarea în 

viață a programului trasat de 
Congresul al IX-lea, în toate 
domeniile de activitate există 
un suflu înnoitor, capabil să 
asigure progresul societății, 
combaterea spiritului rutinier, 
conservatorist, a formelor 
sclerozate, înlăturarea tipare
lor și metodelor anacronice.

In această acțiune, un spri
jin prețios pot să acorde re
vistele de specialitate prin 
organizarea unor consfătuiri, 
dezbateri publice, studii etc 
De asemenea, cadrele didac
tice din învătămintul supe
rior pot da un ajutor compe
tent în direcția informării 
științifice a profesorilor și 
învățătorilor din învătămintul 
general și local prin organi
zarea unor cicluri de conierin- 
te. Poate nu ar fi lipsită de 
interes reluarea unei vechi 
tradiții din orașul Iași, aceea 
a prezentării unor prelegeri, 
în mod periodic, pe teme de 
actualitate din domeniul cul
turii contemporane. Eficiente 
sînt și întîlnirile '"adrelor di
dactice din învățămîntul ds 
cultură generală,, profesional 
și tehnic, cu scriitorii, criticii 
literari, oamenii de știință, 
artă și literatură. S-ar putea 
afirma că asemenea mijloace 
de informare științifică au fost 
folosite și pînă acum și că 
ideea nu este de loc nouă, 
dar trebuie să recunoaștem 
că multe din ele au fost 
formale, improvizate, la un 
nivel științific necorespunză
tor. fiind dăunătoare nu nu
mai prin timpul pierdut ca a- 
tare, dar și prin indiferenta 
cadrelor didactice din învă
țămîntul general fată de a- 
ceste pierderi de timp.

Numărul redus de ore nre- 
văzut în planurile de învăță- 
mînt pentru predarea diferi
telor obiecte nu constituie un 
impediment, așa cum îl pre
zintă unii profesori. Rolul e- 
ducatorului este de a explica 
fenomenele culturale în sconul 
de a cultiva gustul elevilor 
pentru studii, dorința de a 
cunoaște, de a cerceta, de a 
studia. O dată creată aspirația 
spre cunoaștere, e'evul tre
buie să fie îndrumat spre a- 
cele valori care au valabili
tate universală. Deoarece 
timpul elevului în anii de 
școală este foarte limitat, el 
trebuind să-și însușească toa
te cunoștințele de cultură ge
nerală care să>-i permită spe
cializarea superioară într-un 
anumit domeniu de activitate, 
nu putem să-i oferim orice. 
Elevul de liceu nu are nici 
pregătirea și nici timpul ne
cesar pentru a disocia valo
rile culturii de încercările 
caduce. In clasă, profesorul 
nu este specialist în fizică 
sau biologie, ci este pedagog 
al acestor specialități și tre
buie să-și încadreze activita
tea în pregătirea idealului pe
dagogic, să lucreze în lumi
na unei concepții clare și 
fecunde despre valoarea for
mativă specifică a obiectului 
predat.

Faptul că unii elevi cunosc 
mai bine artiștii de estradă, 
cîntăreții de muzică ușoară, 
fotbaliștii, decît valorile au
tentice ale culturii, dovedeș
te, fără îndoială, că profe
sorii nu au reușit să dezvol
te gustul și sensibilitatea lor, 
pasiunea, dorința de a cu
noaște. Datorită acestui lucru, 
el tind spre o artă facilă sau 
chiar pseudo-artă. Dar, se 
pare, că și ceilalți factori e- 
ducativi, instituții culturale — 
teatru, cinematograf, radio, 
televiziune și uneori perio
dicele — acordă mai multă a

tenție acestui gen de „artă*,  
decît valorilor culturii națio
nale și universale. Așa, de pil
dă, a existat în Iași un ci
nematograf al tineretului, în
ființat cu scopul de a pre
zenta filme adecvate vîrstel, 
gustului, idealurilor copiilor 
și tineretului. Intr-o foarte 
mică măsură a reușit să-fă 
realizeze menirea sa, ijir în 
ultimul timp și-a schimbat 
profilul. De asemenea, pe mi
cul ecran al televizorului s-au 
putut viziona cîteva elnisiuni 
destinate aceluiași scop. Pre
zentarea lor s-a făcut și se 
mai face și acum într-un stil 
supărător didactic. Așa. de 
pildă, în emisiunea „De la 
Giotto la Brâncuși", explicarea 
operelor de artă s-a făcut a- 
mintind doar uneori, în mod 
statistic, cîteva date despre 
autorii lor și apoi prezentîn- 
du-se adevărate pre'egeri seci, 
lipsite de elemente emoționa
le. Același lucru se poate 
spune și de „albumele de 
poezie*  unde, în majoritatea 
cazurilor, nu se spune nimic 
cu privire la viața și opera 
creatorilor, iar cît privește e- 
Iementul nou, absolut nimic. 
Situația este similară și în 
prezentarea pieselor de teatru, 
atît la televizor cît și la ra
dio.

Dar cît de emoționant sînt 
redate fazele „palpitante*  ale 
jocurilor de fotbal, cîte amă
nunte se dau cu privire la 
fotbaliști în timpul jocului, 
cîte precizări cu privire la 
viața cîntăreților de muzică 

DIN NOU DESPRE
CULTURA ELEVULUI

ușoară, care au participat la 
festivalul de la Brașov, sau 
sînt prezentați (destul de des) 
la radio și televiziune. In a- 
celași timp, în pauzele dintre 
actele unei piese de teatru 
sau ale unui spectacol de o- 
peră, se pot viziona desene 
animate. Aproape la fiecare 
jurnal de actualități prezen
tat la cinematograf se poate 
vedea o fază dintr-un joc de 
fotbal, box etc. Și toate aces
tea se prezintă pe un ton 
cald, emoționant, admirativ. 
Nu credem să existe vreun 
profesor de limba română, sau 
de orice altă specialitate, care 
să le fi vorbit elevilor des
pre Eusebio, Pele, Dalida, 
Dan Spătaru etc. Dar, aproa
pe zilnic, la radio, televiziu
ne, cinematograf etc. se dau 
amănunte din viața lor.

Este adevărat însă că, de 
multe ori, școala nu se pre
ocupă în suficientă măsură 
de petrecerea timpului liber 
de către elevi, în mod plă
cut și util. Unele din activi
tățile organizate nu sînt in
teresante și atractive, ci au 
forma unor obligații școlare. 
Activitatea extraclasă și extra- 
școlară trebuie să întregească 
educația realizată în cadrul 
procesului de învățămînt, dar 
formele și metodele de des
fășurare trebuie să fie altele. 
Ceea ce nu poate profesorul 
să demonstreze elevului, să-I 
informeze în timpul orei de 
curs, poate să facă în cadrul 
activităților extraclasă și ex- 
trașcolară, dar mult mal pa
sionant, mai emoționant, fără 
a se îngrădi de anumite re
guli. Dacă la ora de fizică 
i-a vorbit elevului despre 
principiul lui Arhimede, acum 
poate să-i relateze amănunte 
din viața și munca marelui 
savant al antichității, să-i 
demonstreze practic experien
ța. De asemenea, dacă la 
lecția de limba română i-a 
prezentat opera lui Lucian 
Blaga sau I. Barbu, acum îi 
poate vorbi despre arta mo
dernă, poate să-î explice tai
nele tehnice ale acestei arte. 
In felul acesta îi poate stimu
la curiozitatea și-1 va deter
mina să caute cu înfrigurare 
operele marilor autori. Este 
timpul să se reia tradițiile 
societăților literare și științi
fice, care existau altădată în 
toate liceele și care desfășu
rau o activitate foarte variată, 
atît în direcția informării e- 
levilor, cît și în direcția dez
voltării talentelor și aptitudi
nilor lor creatoare.

In încheiere, referindu-mă 
la ancheta întreprinsă de 
Cronica, aș dori să fac o 
precizare. Sîntem întru totul 
de acord ca problemele ma
jore ale învățămîntului din 
județul nostru să fie supuse 
dezbaterii publice, pentru că 
numai în felul acesta se vor 
aduce serioase îmbunătățiri 
in conținutul și tehnica didac
tică. Materialele faptice și 
concluziile rezultate dintr-un 
număr însemnat de cercetări 
și analize efectuate de inspec
torii școlari supuse discuțiilor 
colectivelor didactice și tutu
ror factorilor educativi com
petent!. vor conduce către 
căile și mijloacele cele mai e- 
ficiente pentru îmbunătățirea 
gradului de pregătire a ele
vilor.

Prof. V. Mitrofan

Publicarea în paginile 
„Cronicii" a unei ast
fel de anchete mi se 
pare foarte interesantă, 
pentru că ea pune în 

dezbatere cultura elevului în 
raport de clasă și chiar de 
școală, venind cu anumite for
mulări, concluzii și propuneri. 
Este așadar salutară inițiativa 
redacției și, în ceea ce mă pri
vește, mă obligă să intervin, 
pentru a mai adăuga cîte ceva 
la cele relatate sau a lămuri 
unele din afirmațiile făcute îh 
cuprinsuil respectivei anchete.

Nu poate fi nimănui indife
rent să știe că elevul nostru 
de liceu nu reușește să-și în

sușească în orele de curs si 
prin lecturile personale o soli
dă cultură umanistă.

Profesorul de literatură și-a 
pus deseori întrebări în aceas
tă direcție, dar de cele mai 
multe ori, limitat de programă 
si manuale, n-a putut face tot 
ceea ce a dorit.

Un adevăr mă obligă să 
spun că elevul nostru este ast- 
tăzi foarte solicitat la toate 
disciplinele școlare, ceea ce îi 
frînează pentru un iimp pat te 
din înclinațiile sale.

Dacă la cele de mai sus mai 
adăugăm și existența televi
zoarelor, care îi captează p- 
cei mai mulți elevi și îuti-o 
perioadă activă de studiu indi
vidual, precum și marele nu
măr de filme gen western, ob
ținem răspunsul că elevii no
ștri obosesc zilnic și uneori în 
scopuri diferite, nu totdeauna 
pentru realizarea unei temeini
ce culturi umanistice.

Drumul didactic este destul 
de arid, deși plin de satisfacții; 
arid pentru că trebuie de lup
tat cu programa școlară, foarte 
încărcată în cele mai dese ca
zuri și apoi si cu manualele 
de clasa X-a și a Xl-a, pe care 
le găsesc inaccesibile pentru 
elevi, ca să nu zic și pentru 
profesor. S-a relatat în artico
lul precedent că nici dicționa
rul nu-1 poate ajuta pe profe
sor în explicarea unor termeni 
pe care autorii manualului i-au 
luat din diferite literaturi sau 
din critica călinesciană. fără 
a da vreo explicație în subsol.

Profesorului de literatură îi re
vine așadar sarcina să intervină 
în, distribuirea orelor prevăzute 
de programă, pentru a acorda 
un plus de ore scriitorilor mai 
puțin cunoscuți dar importanți, 
și a face reduceri, de la aceia 
pe care elevii îi cunosc și din 
clasele precedente, iar pentru 
facilitarea înțelegerii unor ca
pitole sau a unor termeni să 
intervină cu comentarii perso
nale. îmi întemeiez aceste afir
mații pe cîteva date : capitolul 
despre Titu Maiorescu a soli
citat intervenția insistentă a 
profesorului, pentru ca expli
cațiile din manual au fost des
tul de greoaie iar materialul 
bibliografic editat a fost insu
ficient sau greu de pus la dis
poziția elevilor. Mai trebuie de 
spus că și profesorii au trebuit 
să se reintormeze în legătură 
cu Titu Maiorescu, deoarece 
ani în șir acest om de mare 
cultură a fost prezentat în altă 
lumină.

Cu Eugen Lovinescu situația 
a fost și mai grea, întrucît 

profesorul a fost obligat să fa
că o predare teoretică, opera 
nefiind tipărită și neexistînd 
nici o culegere de texte. De 
fapt, nici prea multe articole 
n-au apărut, decît în ultimul 
timp în presă, în legătură cu 
Eugen Lovinescu, de care să 
se fi putut servi profesorul în 
predare.

Ne permitem să afirmăm că 
o situație similară, dacă nu mai 
grea, este și în legătură cu 
Luciani Blaga, Ion Barbu, lor» 
Minulescu și alții, care sînt 
numai amintiți în manual, dar 
despre care elevul în formația 
sa umanistă trebuie să cunoas
că suficiente lucruri.

Răspunsurile evazive sau 
confuze date de elevi la an
cheta revistei „Cronica*  tre
buie explicate prin această 
stare de lucruri. De fapt și in
formarea profesorului este in
suficientă într-o asemenea si
tuație, cînd se introduc scrii
tori pentru prima dată în pro
gramă și în manualul școlar, 
fără să se fi realizat în același 
timp și o editare corespunză
toare a operelor lor.

Profesorul care vrea ca ele
vii lui să fie bine informați tre
buie să recurgăi în dese cazuri 
la activitatea din cercurile de 
literatură sau să facă din timp 
în timp (dacă nu chiar săptă- 
mînal) ore suplimentare, spre 
a comenta cu elevii activitatea 
unor astfel de scriitori... în a- 
ceste condiții, care însă nu au 
un caracter general, cei mai 
mulți elevi ar putea da răspun
suri bune la o anchetă de a- 
cest gen, dar depinde și de 

modul cum este ea concepută.
Mi se pare că n-a fost pro

cedura cea mai fericită în for
mularea tuturor întrebărilor în 
cadrul anchetei precedente, în
trucît s-au pus întrebări în le
gătură cu Lucian Blaga, Ion 
Barbu, despre care am spus 
cum stau lucrurile mai înainte, 
sau despre Ion Gheorghe. Ma
rin Sorescu și alții, despre ca
re nici nu s-au organizat dis
cuții, acești scriitori fiind pro
babil încluși în programa cla
sei a XII-a.

E de dorit să se întreprindă 
o anchetă mai largă, cu formu
larea unor întrebări legate de 
vîrfurile literaturii noastre și 
universale, alături de întrebări 
despre mișcarea modernistă și 
despre liniile noi din literatura 
contemporană română și uni
versală.

îndrăznesc să afirm că nici 
Lucian Blaga și nici Ion Bar
bu nu reprezintă apogeul lite. 
raturii noastre într-o anumită 
perioadă. Elevul trebuie însă 
să urmărească fondul realist 
al literaturii, modul de împle
tire a bunelor tradiții cu înno
irile literare. Trebuie să se re
țină creația scriitorilor citați, 
dar fără pretenții la amănun
te. Elevul nostru socot că are 
o bună cultură umanistă dacă 
este informat competent des
pre activitatea patruzecioptiș- 
tilor, dacă a înțeles contri
buția adusă de Odobescu, Has. 
deu și Filimon la dezvoltarea 
literaturii realiste, dacă acor
dă atentia cuvenită activită
ții marilor clasici: Eminescu, 
Creangă, Caragiale. Coșbuc, 
Slavici. De asemenea, o bună 
cultură umanistă implică cu
noașterea activității artistice 
desfășurată de Sadoveanu, Ar- 
ghezi, Rebreanu, Cezar Pe
trescu, Camil Petrescu, precum 
și a scriitorilor contemporani 
care s-au afirmat în mod de
osebit.

Nu pot rămîne în afara in
teresului nici informațiile des
pre cîntăreții de muzică ușoa. 
ră, despre vedetele sportive 
etc. Se pare că elevii sînt mai 
bine documentați în aceste di
recții, pentru că populariza
rea acestor vedete se face 
prin cele mai diverse forme 
de care, din păcate, nu bene
ficiază nici un scriitor clasic 
sau contemporan.

Mă simt obligat să relatez 
cîteva lucruri și despre litera
tura universală, pentru că stu
dierea ei a început în clasa a 
Xl-a numai pentru secția u- 
manistă, din anul școlar 1967— 

1968. E de apreciat această 
măsură, întrucît îl obligă pe 
elev să cunoască — e drept 
în general •— comorile lite
raturii universale și să vadă 
ce influențe s-au exercitat a. 
supra culturii noastre sau în 
ce măsură a influențat cultu
ra românească fondul univer
sal.

Profesorul de literatură are 
prilejul să coreleze fenome
nul literar național cu cel u- 
niversal, să demonstreze re
lațiile noastre cu diferite po
poare de-a lungul istoriei, să 
explice anumite mișcări lite
rare în raport de mișcările din 
țările în care au apărut pen. 
tru prima dată acestea.

Parcă e prea încărcat ma
nualul de literatură universa
lă și are multe neclarități mai 
ales la capitolele despre ro
mantism, simbolism și litera
tura secolului XX; s-a mers 
telegrafic chiar în explicarea 
unor fenomene și în prezen
tarea unor scriitori.

In partea introductivă aș 
vedea necesară o lecție în 
care să li se ofere elevilor 
panorama literaturii univer
sale, pentru ca pe baza ei să 
se poată preda capitol cu ca
pitol și elevii să urmărească 
și să înțeleagă în același timp 
întreaga evoluție a iiteraturd 
universale.

Eu personal am realizat o 
lecție schemă, dar la sfîrșitul 
anului școlar, pentru a-i per
mite elevului să poată urmări 
în sinteză cursul milenar al 
evoluției culturii mondiale.

Cultura umanistă a elevului 
nostru a crescut simțitor prin 
acest curs, dar mai mult sun 
latura informativă și mai pu
țin sub cea formativă, întru
cît cele mai multe opere nu 
pot fi citite din lipsă de timp 
și apoi și pentru că n-au fost 
tipărite în ediția Lyceum sau 
în nici o ediție. In 1968 a în
ceput această acțiune de ti
părire, tîrzie pentru predarea 
primului an de literatură uni. 
versală, dar valoroasă pentru 
anii următori așa îneît elevii 
vor avea la îndemînă operele 
literare necesare.

S-ar putea interveni atît în 
program, cît și în manualul 
de literatură universală, în 
sensul reducerii timpului a- 
fectat studiului unor scriitori 
cum ar fi Thomas Morus, 
Montesquieu, Plautus, Machia
velli, Ariosto și alții, care nu 
sînt cei mai reprezentativi 
pentru înțelegerea literaturii 
perioadelor respective.

O bună informare privind 
activitatea desfășurată de Ho
mer, Pindar, Aristofan, Sofo- 
cle, Petrarca, Dante, Moliere, 
Balzac, Dickens, Shakespeare, 
Goethe, Heine, Schiller, Cer
vantes, Gorki, Tolstoi etc. tre
buie făcută de către profesor, 
întrucît aceștia reprezintă vîr
furile literaturii universale. De 
aceea trebuie discutați cu in
sistență Eminescu, Sadoveanu, 
Arghezi, L. Rebreanu, C. Pe
trescu, care au intrat în fon
dul literaturii universale și 
care reprezintă mîndria po
porului nostru.

Cultura umanistă a elevului 
implică însă și cunoașterea 
valorilor culturale naționale 
și universale prin intervenția 
directă a studiului individual 
al elevului, fără îndrumarea 
profesorului. Apariția în libră
rii a operelor literare, popu
larizarea la radio și televiziu
ne a activității scriitorilor, pu
blicarea în presa literară a u- 
nor recenzii și studii de acest 
gen, sînt căi informaționale 
pentru orice elev.

Aș propune în încheiere să 
nu se abandoneze problema
tica anchetei pentru că, prin 
participarea și a altor specia
liști se vor putea propune că
ile cele mai bune pentru in
formarea și formarea elevului 
nostru de liceu nu numai în 
problemele de literatură na
țională și universală, ci și în 
alte domenii ale culturii uma
niste.

Prof. Virgil Ioil



STRUCTURI și
Trebuie să recunoaștem că, în prezent, critica muzicală - 

muzicologia în general — se află în situația de a înregistra 
doar evenimentele și fenomenele muzicale, că, deși s-au făcut 
oarecari eforturi, procesul teoretic de sinteză a diverselor as
pecte și laturi ale culturii muzicale contemporane se află încă 
în faza studiilor concrete, particulare, de amănunt. De aceea 
ni se pare deosebit de utilă o discuție asupra prezenței muzicii 
românești în contemporaneitate. Desigur, opiniile ce se vor ex
prima în cadrul acestei dezbateri nu vor elucida problemele ge
nerale ale evoluției creației muzicale din țara noastră în ulti
mele decenii. Indiferent de rezultatul teoretic al unei asemenea, 
înfruntări de idei, important este contactul pe care îl vom pu
tea realiza pe această cale cu publicul larg, cu iubitorii de 
artă, pe care destinul culturii muzicale românești nu-i lasă 
indiferenți.

Gîndul la raporturile subtile și uneori contradictorii pe care 
conștiința și sensibilitatea artistului ie realizează cu mediul so
cial și problematica umană a contemporaneității ridică întrebări 
importante și definitorii pentru orientarea și dezvoltarea artei, a 
muzicii noastre. In primul rind, credem că astăzi, mai mult ca 
oricînd poate, se cere a fi abordată și dezbătută cu toată răspun
derea profesională și cetățenească ideea specificului național, 
a acelui timbru unic pe care creația compozitorilor români tre
buie să-l impună în contextul culturii universale. In același 
timp, se discută insuficient despre procesul de cunoaștere și 
însușire a elementelor de limbaj și a tehnicilor de creație 
cucerite de cultura muzicală în ultimele decenii. Cineva spu
nea laconic : „mai puține vorbe și mai multă muzică". De a- 
cord, dacă îndemnul se referă la atitudini critice subiective, in
tolerante. Credem însă că discuțiile principiale, deschise pot 
contribui, dacă nu la orientarea faptelor de creație, cel puțin la 
dezvoltarea gustului pentru cunoașterea muzicii și facilitarea 
procesului de apropiere și înțelegere a valorilor artei muzicale 
contemporane.

In al doilea rind, merită o atenție sporită problema semnifi
cației operelor create astăzi. Fără îndoială, în procesul intim de 
elaborare a lucrărilor muzicale, importanța primordială revine

efortului de structurare a mijloacelor de expresie. Micro— și 
macro-structurile șr chiar componentele elementare ale limba
jului muzical acordă originalitate și putere de sugestie operei 
de artă. Și,' din acest punct de vedere, cum subliniam și cu 
altă ocazie, muzica românească se află într-un progres conti
nuu și constant. Compozitorii noștri, reprezentanți ai unor ge
nerații diferite, au reușit să îmbogățească și să lărgească» 
sfera mijloacelor de exprimare muzicală. De pildă, chiar și o 
analiză superficială constată, printre altele, o evoluție substan
țială a conceptului de specific național, ale cărui elemente 
concrete se integrează, uneori cu rezultate elocvente, în ansam

blul foarte divers al structurilor muzicii contemporane. Spațiul 
nu ne permite să cităm cîteva exemple sau să adîncim dis
cuția. Dar, cu toate bunele rezultate obținute în această di
recție, remarcăm totuși faptul că, în multe cazuri, efortul lăuda
bil de înnoire a limbajului este orientat, în primul rind spre ex
perimentarea structurilor muzicii contemporane universale, ne- 
glijîndu-se experiența și tradițiile muzicii noastre populare și 
culte. Există încă, în sfera cîntecului popular mai ales, potențe 
structurale prea puțin cunoscute și valorificate. Ne gîndim, bu
năoară, la formulele modale sau la variatele structuri simetrice 
descoperite și studiate încă mai de mult de G. Breazul sau 
S. V. Drăgoi și recent de muzicologul T. Mîrzai Muzica româ
nească de astăzi va fi definitorie pentru spiritualitatea poporu
lui nostru și se va impune în ansamblul muzicii europene și 
universale, numai dacă va ști să păstreze și să dezvolte crea

tor acele elemente de expresie muzicală specifice, făurite și ci
zelate, aduse la perfecțiune de experiența artistică a colectivi
tății românești. Exemplul creației lui G. Enescu este grăitor.

Am dori ca rîndurile de mai sus să nu fie înțelese ca un apel 

la resuscitarea „citatului folcloric" deși, sincer vorbind, nu ni se 
pare de loc anacronică o asemenea valorificare a tezaurului 
muzical național. In fond, dacă Stravinski, pentru împrospătarea 
structurilor melodiei secolului nostru, a reînviat intonații și for
mule melodice caracteristice creației unor compozitori ca J. S. 
Bach, Pergolese sau Ceaikovski, de ce compozitorii români nu 
ar folosi încă izvorul mereu proaspăt al cîntecului popular ? 
Aceasta este o problemă care ar merita a fi discutată. Deo
camdată, să insistăm asupra atitudinii de înnoire a structurilor 
muzicale. Este, credem, limpede că nimeni nu poate recomanda 
sau impune metode, sisteme de creație. Sensibilitatea, tempera
mentul, cultura, în general concepția de viață, îl vor îndruma 
pe compozitor să-și aleagă, pentru a comunica cu semenii săi, 
mijloacele corespunzătoare. Se întîmplă, însă, ca, în procesul 
căutării și elaborării unor elemente de limbaj sau a unor prin
cipii de organizare a discursului muzical, artistul creator să de
pășească sfera intențiilor de comunicare. Concentrarea intelec
tuală este atît de puternică, tentația obiectivării este atit de 
fascinantă, încît actul de creație se transformă într-o autentică 
reacție de laborator. Rezultatul poate avea calitățile perfecțiu
nii structuraTe. Nu însă și pe acelea ale frumuseții și inteligibi- 
lîtății.

Desigur, activitatea de creație nu mai presupune astăzi ace
lași procent de sinceritate și spontaneitate ca în secolele tre
cute. De altfel, și la clasici de pildă, structura generală a unei 
lucrări, forma—tip, avea menirea să organizeze ideile muzi
cale, să conducă actul de cristalizare și sinteză a experienței 
emoționale și estetice. Realizarea tiparului arhitectonic dat (de 
exemplu forma sonată), respectarea logicii unei anumite struc
turi muzicale, nu reprezenta însă, scopul esențial al creației, ci 
mijlocul de comunicare a unor stări sufletești, a neliniștii unor 
conștiințe deosebit de sensibile la chemările, la frămîntările și 
idealurile epocii.

Acesta este unul din aspectele de la care trebuie să pornirri 
atunci cînd abordăm problemele muzicii românești contempo
rane, deoarece cu ocazia unor recente audiții am avut intuiția 
decalajului între strădania organizării structurale și semnifica
ția emoțional-atitudinală a muzicii. Chiar dacă evoluția gindirii 
estetice ne-a dus la o nouă înțelegere a ceea ce numeam — 
într-o bună măsură eronat — conținutul muzicii, totuși nu struc
tura sonoră sau arhitectonică trebuie să fie ținta efortului de 
creație, ci omul.-

Mihai Cozmei

Jacek Sempolinski: Peisaj - studiu de lumină (1968)

Una din lucrări se cheamă 
Joc care nu folosește la nimic 
(Juliusz Narzynski). Asta sună a 
dada ; e un fel de afront adus 
celor cu siestă, care sînt în a- 
celași timp și foarte neîndurători 
cu arta asta modernă. Dacă Nar
zynski afirmă că pictura lui nu 
spune nimic, noi trebuie să-1 
credem 7 Unii ar putea spune 
cu răutate : da, desigur, să-l 
credem... Compoziția, lucrată a- 
nul trecut. Ia Varșovia, sau poa
te în altă parte, e un fel de 
spectacol carnal, care, cumva, 
din spectacol carnal se conver
tește într-unul cosmic, cu în
volburări de nori roșietlci, pe 
un cer destul de primitor. Apa
re, într-un loc și o mină. In alt 
loc mal apar și cîteva torsi ri 
feminine, care se sfîrșesc în fu
ioare. Fuioarele acestea intră în 
marea horă carnală, sau cosmi
că. A spus ceva, pînă acum, 
compoziția varșovianului 7 De
pinde, ce vreți să spună o pic
tură : dacă vreți ca ea să de
scrie un trandafir sau să ne po
vestească o încăierare istorică, 
pînza varșovianului nu o face. 
Să nu căutăm deci fabulație a- 
colo unde autorul însuși nu ne-o 
indică. E un Joc care nu folo
sește la nimic...

Cal trandafiriu. Unde ați mai 
văzut un cal trandafiriu 7 To
tuși, așa își numește pînza Eu- 
geniusz Markowski, născut în 

1912, la Varșovia, deci făcînd 
parte din primele generații de 
moderni polonezi. Vedeți, în ca
zul unor picturi, ar fi mai bine 
să nu găsim în josul compoziției 
legenda. Adesea, mai cu seamă 
cînd e vorba de pictură moder
nă, căutăm un reazim al gîn- 
dului tocmai în titlul lucrării, 
deși nu acolo ar trebui să-1 
căutăm. Pentru că artistul mo
dern, așa cum e el : ușor răz
vrătit (contra cui 7). ușor ironic, 
ne poate juca mici feste, ca a- 
ceasta : Cal trandafiriu. Putea 
foarte bine Markowski să nu 
spună nimic sub tablou sau să 
spună mai degrabă, găsim noi, 
Tauromahie, pentru că pînza ne 
duce, nu știu cum, la atmosfera 
picassiană a coridelor și mai 
departe, la petrecerile dionisiace 
(chipurile celor doi bărbați în- 
călecațl vin de departe, din E- 
lada veche). Șl culmea, calul nu 
e un cal, e taur...

Confruntare XXX (de Marian 
Bogusz). Aici titlul nici nu a- 
jută, nici nu strică lucrării. E o 
compoziție în care ni se par 
a se contura un stîlp șl niște 
fire din sîrmă, sau din masă 
plastică, ca la undiță. Mînla 
desișului verde, Falie orizontală 
în azur, Cavitate trandafirie, 
Crustacei în avînt, mă rog, încă 
multe titluri-capcană ne-ar pu
tea deruta, ne-ar putea sus

trage contemplării exacte, dacă 
nu am vedea în pictura aceasta 
ceea ce este ea cu adevărat.

Narativul a fost alungat din 
pictura modernă, pe motiv că 
ar altera cumva puritatea plasti
că, că ar știrbi ceva din auto
nomia picturii. O dată cu abo
lirea narativului au dispărut și 
cuvintele. Compozițiile se vor 
înțelese (sau neînțelese) prin ele 
însele, prin sugestiile, adesea 
destul de criptice, pe care ele 
șl le propun a le oferi privito
rului. Cele cîteva cuvinte, puse 
ca titlu explicativ lucrării, nu 
sînt decît rudimente ale mai 
vechil legende despre lucrarea 
de artă și aceasta în cel mai 
bun caz, pentru că la unii ar
tiști — am explicat — ele devin 
purtătoarele unor intenții sub
versive : să șocheze, să derute
ze, să ironizeze...

Trecem deci prin fața pînzelor 
celor 18 pictori din Varșovia cu 
sentimentul securității gîndurilor 
noastre șl, după parcurgerea în
tregii galerii, nu ne mai gîndim 
la cuvinte, ci doar la pictura 
văzută. Și trebuie să spunem 
că este totuși o pictură de foar
te bună calitate. Cu artiștii po
lonezi ne-am mai întîlnlt și a- 
cum doi ani, într-o mare expo
ziție de la Dalles, și remarcam 
atunci siguranța în abordarea 
tehnicilor, dramatismul conținut 

al multora dintre compoziții. A- 
cum, din nou, în frumoasa ex
poziție de la galeriile de artă 
din Bulevardul Bălcescu, cel Ic, 
varșovieni, într-o aliniere spe.^ 
taculoasă șl frapantă, ne dove
desc aceleași lucruri. Ba, am 
spune, șl mai multă grijă pen
tru definitiv, pentru adîncirea 
emoției. De la peisajul șl natu
ra moartă de incontestabile ca
lități cromatice ale Iul Jan Cy- 
bis, din generația mai veche, 
pînă la faliile, cu implantări de 
obiecte, ale lui Aleksander Kobz- 
dej, seria celor 18 artiști din 
Varșovia este de o calitate plas
tică cu totul remarcabilă.

Expoziția poloneză se înscrie 
seriei bogate de expoziții străi
ne care sînt găzduite mereu în 
Capitală. Ne întrebăm, însă, de 
ce provincia, în care activează 
foarte mulți artiști plastici (pen
tru care expozițiile străine ar fi 
prilej de confruntare profesio
nală), în care există cu adevă
rat un public avid de noutate, 
de ce provincia este ținută la 
periferia acestor manifestări de 
prestigiu. E bine ca filialele de 
creație ale Uniunii Artiștilor 
Plastici din celelalte mari orașe 
ale țării să acorde un interes 
viu schimbului permanent d . 
expoziții. ț ■■

VAL GHEORGHIU
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Dintre toate categoriile 
gindirii umane, fără 
îndoială spațiul consti
tuie tiparul cel mai organic, 

cel mai structural spiritului 
nostru încît dacă ne putem 
imagina atemporalitatea, este 
o imposibilitate practic abso
lută de a concepe aspațialita- 
tea pură. Toată gîndirea 
noastră este contaminată de 
spațiu și pînă și fluxul mu
zical, care este prin excelen
ță psihic, nu ni-1 putem în
chipui că se desfășoară fă
cînd totală abstracție de ori
ce reprezentare spațială. Cu 
ajutorul spațiului se operea
ză integrarea noastră cos
mică, prin spațiu are loc co
municarea cu universul, în 
termeni spațiali organizăm lu
mea. Spațiul este întîia noa
stră condiție existențială. 
Structura și raza întinderii 
sale oglindesc experiența 
noastră cosmică, aventura 
noastră cu restul.

Prin prisma acestor consi
derente trebuiesc văizute diver
sele modalități de reprezen
tare spațială pe care le-a 
cunoscut pictura de-a lungul 
timpului. Ni se pare că toc
mai picturii îi revine privi
legiul de a reflecta cel mai 
adecvat și mai pregnant ra
portul între om și cosmos pe 
o anumită treaptă a conștiin
ței, într-un anumit climat de 
sensibilitate umană. Reflectă
coloratura afectivă, tempera
tura comuniunii, gradul os
mozei dintre ins și univers.

Acest raport, semnificația 
filozofică a spațiilor picturale, 
formează obiectul considera
țiilor ce urmează. Ținînd de 
ordinul categorialului, repre
zentarea spațială în pictură 
nu poate fi redusă la o pro
blemă de geometrie, oricît de 
pretențioase ar fi analizele și 
formulele matematice la care 
este supus tabloul. Căci ta
bloul nu este o construcție 

pur intelectuală, ci produsul 
unei spontaneități sufletești. 
Perfecta organizare a unei 
pînze nu ține de calculul cu 
rigla, ci de instinctul înnăscut 
al artistului care-1 dirijează 
infailibil către ordonarea e- 
chilibrată, ritmică, către ar
monie. Iar acest instinct este 
modelat în spiritul veacului, 
în atmosfera viziunii despre 
lume din epoca respectivă.

Reprezentarea spațială pla- 
nimetrică este expresia unei 
anumite modalități de comu
nicare cu lumea .spațiul eucli
dian, tridimensional, expresia 
unei alte modalități. Pe de 
altă parte, există diverse vi
ziuni bidimensionale, fiecare 
fiind corespondentul unui a- 
numit model de raport. Re
prezentarea în suprafață nu 
presupune automat un mo
ment mai puțin dezvoltat al 
tehnicii picturale, ci este ce
rută de logica internă a sen
sibilității umane dintr-o anu
mită epocă, tot așa cum per
spectiva albertiană a apărut 
ca o necesitate chemată de 
un anumit tip de relație om- 
univers.

Privind grosso modo, arta 
picturală a evoluat de la 
spațiul bidimensional prere- 
nascentist la cel tridimensio
nal inaugurat în Quattrocen
to, pentru a se întoarce la 
finele secolului trecut și mai 
ales în veacul nostru din nou 
la spațiul în care profunzi
mea, perspectiva aeriană, este 
abolită. Acest mers în spira
lă nu este întîmplător, pro
dusul unui capriciu sau gra
tuități estetice, ci își are ra
țiunea profundă în nuanța 
pe care o îmbracă sentimen
tul cosmic al omului acestor 
diverse momente.

★
In arta cavernelor, compo

ziția picturală este incoeren
tă, spațiul apare lipsit de o 
sintaxă care să organizeze 

ideogramele, deși, luate în 
parte .figurile ating o perfec
țiune și o putere de concen
trare a desenului uimitoare. 
Spațiul este indefinit. Lu
crul este firesc. In această 
fază a cunoștințelor omul se 
consideră înconjurat de un 
haos plin de puteri obscure 
și ostile, un orizont anarhic 
pe care nu-1 poate domina. 
Cum își va satisface el ne
voia de certitudine, de inser
ție în univers ? Cum va în
cerca să-și construiască un 
spațiu al său, măsurat, re
glat, controlabil ?

In această perioadă ritmul 
Va fi cel care va constitui 
prima modalitate de organi
zare a unui spațiu „umani
zat", captat din necunbscute- 
\e întinderi din jur. învățată 
de la ciclurile astrale și cele 
ale anotimpurilor, ritmica în
scrie primul ocol delimitat 
prin care omul paleoliticului 
încearcă să alunge neliniștea 
metafizică, teama dezagregării, 
a pulverizării în necuprins. 
Dezvoltarea pe care dansul 
și muzica o cunosc Ia primi
tivi este tocmai expresia e- 
xersării ritmului care să cre
eze un spațiu finit sustras in
finitului anonim din jur. Dar 
dansul dă naștere unui spațiu 
fizic evanescent, iar muzica 
un spațiu psihic pur, un spațiu 
fluent, transfizic, nieoferind nici 
o securitate. Nici dansul și 
nici muzica nu r,eușesc să 
convertească ritmul într-un 
spațiu , habitabil. Din acest 
motiv, pentru a construi un 
nucleu de ordine umană sta
bilă în aparenta anarhie uni
versală, omul se ,va folosi de 
imaginea zugrăvită.

. Conform gîndirii sale ma
gice, pentru primitiv lucrul 
nu există decît dacă este nu
mit. Corelativ, lucrul capătă 
certitudine cînd este fixat 
în pictograme. Cu ajutorul 
acestor simboluri ale certitu

dinii, supuse unor anumite 
ritmuri, omul primitiv încear
că ancorarea sa în univers, 
crearea unui spațiu care să-i 
aparțină. In aceasta constă ma
rele destin al plasticii bidi
mensionale din paleolitic.

Spațiul în arta cavernelor 
este plan pentru că experien
ța cosmică a omuilui fiind foar
te redusă, el nu se poate a- 
funda adînc în real, dincolo 
de cele cîteva lucruri imedia
te pe care le cunoaște și le 
stăpînește. Spațiul este inde- 
terminabil, existența primiti
vului desfășurîndu-se pe pla
nuri mitice și mistice. Organi
zarea ritmică a spațiului în 
arta paleoliticului (Lascaux, 
Niaux, Cullalerva) are loc 
prin revenirea ciclică a unor 
motive pe mari distante de 
derulare picturală. Prin ur
mare spațiul care se încearcă 
a fi articulat nu este fix, ci 
virtual, un spațiu tensional 
pe cale de constituire care 
se cere a fi completat de 
imaginația mitică a privito
rului.

Compozițiilor și figurilor din 
pictura murală a piramidelor 
le. lipsește de asemeni cea 
de-a treia dimensiune. Egip
tenii, considerau că în aceas
tă lume noi sîntem doar um
bre și nu căpătăm relief, nu 
devenim reali decît dincolo, în 
clmpiile lui Hialou. Un extra
ordinar simț al ritmului între
ține o spațialitate potențială 
în care dimensiunea profun
zimii duce în transcendent și 
deci nu se poate afla pe zid. 
De aici absența oricărei per
spective precum și lipsa mo
delului care să introducă iluzia 
volumului. Dimensiunea figu
rilor nu ține de locul plasării 
în tabloui, ci de treapta ocupa
tă în ierarhia spirituală, reli
gioasă, iar ordonarea în com
poziție se face în funcție de 
necesitățile ritmului.

Egiptenii, care rămîn cei 

mai mari sculptori ai ome
nirii, nu pot fi acuzați că nu 
aveau sentimentul volumului, 
al formei, și din acest motiv 
nu posedau tehnica perspec
tivei. Lipsa acesteia din ur
mă este aici imperios ceru
tă de o anumită concepție 
metafizică. Artistul nu face 
comuniune cu lumea terestră, 
privită drept un simplu ecran 
pe care se proiectează cou
ture a căror viață adevărată 
se petrece în perspectivă 
transmundană. Aspațialitatea 
din pictura egipteană cores
punde sentimentului de comu
nicare cu un tărîm metate- 
restru. In schimb statuile, prin 
ritmicitatea solemnă, prin si
metrii absolute, prin expresia 
de inefabilă beatitudine a fe
țelor ,șe plasează în tridimen
sionalul suprarealității divine.

In concepția artistului chi
nez din perioada dinastiei 
Song, omul și universul fac 
una, iar esența lumii și a 
zeilor este schimbarea. Ta
bloul trebuie să fie de a- 
ceea o răsfrîngere a sufletu
lui surprins în instantaneitatea 
unei clipe fugare. El va su
gera evanescența existenței, 
mutabilitatea ei. Cețuri neliniș
tite și nouri inconsistenți în
conjoară ca niște vaste hăuri 
conture abia închegate, cele 
cîteva forme care alcătuiesc 
conținutul unei clipe.

Spațiul este plan pentru că 
sîntem într-o lume a umbre
lor. Profunzimea tabloului se 
realizează în sufletul specta
torului care eliberează tensiu
nea expanzională a cețurilor. 
Dacă artistul ar fi pus pe ta
blou cea de-a treia dimensiu
ne, lucrurile s-ar fi depă‘‘sț 
de noi în adîncime, s-ar fi a- 
juns la exterioritatea lumii, 
ceea ce este în discordanță cu 
concepția confundării omului 
cu lumea.

Vitraliile catedralelor go-



tagiunea teatrală care 
s-a încheiat a fost, în
tre altele, și foarte bo
gată în experimente. 
Cu sau fără program,

mai timid sau mai zgomotos, 
încercările 
cepții și 
revitalizeze și să 
manierismul spectacolului așa- 
zis tradiționalist, de a căuta 
mereu „altceva" nou și actual 
au devenit de o vreme carac
teristice mișcării noastre tea
trale.

Pe terenul dramaturgiei ori
ginale propensiunea experimen
tului este mai puțin justificată 
de rațiuni înnoitoare. Nevoia 
pregnantă de definire este încă 
suverană în acest domeniu de 
creație vizînd în primul rînd 
o permanentă confruntare cu 
scena și publicul.

In afara prejudecăților și cir- 
cumspecțiilor care însoțesc u- 
neori asemenea evenimente, cu 
tot „regimul special" de expe
riment, acest contact nemijlocit 
și continuu cu creația de ulti
mă oră s-a dovedit un bun pri
lej de verificare și autoverifi- 
care, favorizînd în același 
o perspectivă mai exactă 
pra evoluției dramaturgiei 
tuale românești.

„Atelier '68" - poate fi 
siderat în acest sens, fără-ndo- 
ială, unul din punctele de in
teres ale stagiunii chiar și nu
mai pentru numărul mare de 
piese reprezentate aici într-o 
perioadă relativ scurtă a exis
tenței sale.

Deși, inițial, fondatorii stu
dioului, în elegantul program- 
platformă afișau o _ îngăduință 
extremă^ dîndu-ne să înțelegem 
că atelierul va fi deschis... fără 
rezerve tuturor ambițioșilor, ul
terior aceste principii au fosi 
dezise optîndu-se deliberat pen
tru un anumit repertoriu.

A operat aici o selecție ? 
După care anume criterii ? Este 
greu de stabilit, după cum este 
greu de știut dacă aceste pie
se și nu altele erau cele mai 
nimerite să figureze pe afișul 
unui studio experimental.

In sfîrșit, dramaturgia origi
nală s-a aflat aici reprezentată 
prin nume cunoscute sau mai 
puțin cunoscute, prin autori a- 
partinînd ca vîrstă generației 
vechi, dar înscriindu-și preocu
pările în momentul actual, prin 
lucrări ale unor debutanți.

Din cele trei cicluri de spec
tacole, Leonida Teodorescu re
ține se pare, cel dintîi atenția.

de a propune con- 
soluții noi care să 

depășească

O anumită înclinație spre me
ditație poetică, proprie scrisu
lui său convine sensibilității și 
structurii spirituale a publicului 
de astăzi mai mult decît unele 
parabole seci.

In „Frunze pe acoperișul gal
ben” (piesa cu care figurează 
pe afișul atelierului), simbolu
rile poetice trimit la anumite
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timp 
asu- 
ac-

con-

ritate și precizie. Structurindu- 
se psihologic după fapte și îm
prejurări, după ce și-au îmbo
gățit viața interioară cu expe
riențe noi, personajele se re
compun în final, revenind la 
portretele pe care le-ai creat 
de fapt istoria.

Neîndoios că Ilie Păunescu 
propune aici o modalitate via-

ATELIER '68"

MICHELE
aim os-

„Atelier 
această

DUPĂ PRIMA STAGIUNE
zone ale contemplației filozofi
ce în care sensul existenței re
levă semnificații unice, 
teriorul acestui spațiu 
prezența simbolică a 
care apare în viața 
personaj, 
pulverizează 
masă doar o

„Frunze pe 
ben" este un 
calmă cugetare, chiar dacă a- 
numite reveniri obsedante creea
ză lungimi, diluind la un mo
ment dat substanța dramatică 
a textului.

Ilie Păunescu se recomandă 
prin cele două piese incluse 
în spectacolul „Fotografii miș
cate", ca un bun cunoscător 
al tehnicii clasice de construc
ție dramatică, ceea ce îi și 
permite de altfel unele contri
buții originale interesante.

Revendicîndu-și din istorie — 
substanța, piesele sale, „Simburi 
de cireșe" și „Scrisori" — fi
xează de fapt două momente 
importante — 
tor abdicării 
bescu la 1848 
pind citeva 
vremea unirii, 
măcămia lui Vogoride 
țiunea unioniștilor.

Subtila introspectare 
gîcă a personajelor sale care 
ajung la o dublă ipostaziere 
în „Sîmburi de cireșe", sau la 
o permanentă oscilație între 
planul subiectiv și cel obiectiv 
în „Scrisori", este realizată de 
autor cu fină intuiție, cu cla-

In in- 
comun, 

Ledei, 
fiecărui 

insoțindu-l vremelnic, 
singurătatea, ră- 
iluzie.
acoperișul 
episod reușit, de

gal-

acela premergă- 
domnitorului 
și celălalt, 
evenimente 
legate

Bi- 
gru- 

din 
căi-de 

și devo-

psiholo-

bilă de tratare scenică, și care, 
aplicată obiectului său — is
toria - îl ajută să evite pa- 
tetismele găunoase, lustrul in
form al tablourilor de epocă.

„Cafeneaua cameleonilor" — 
piesa cu care s-a inaugurat 
„Atelier '68“, aparii ni nd actoru- 
rului Dorini 
generalizări 
pot fi ușor 
tificiozitate.

De faipt toată oscilația, ne
siguranța personajelor care 
frecventează cafeneaua camele
onilor—notabilități ale unui

Ș> 
pe

de acț’une și un 
troglodit, vizează 

o anumită conjun- 
de spirit tipice de

Moga^ aspiră la 
pretențioase care 
suspectate de ar-

oraș ajuns la greu impas, 
pe care le disciplinează, 
rînd, omul 
comandant 
transparent 
ctură și stări 
care literatura dramatică nu e 
străină, tot așa după cum fi
lozofia care 
ț'ile propuse 
ea.

Nerealizată
„Celuloid", piesa poetului losif 
Naighiu - inclusă în spectaco
lul coupe din ciclul al treilea 
al „Atelierului '68" - ilustrează 
tema destul de des frecventată 
a evaziunii. Iluzionarea este 
drogul pe care il consumă cu 
fanatism personajele claustrate 
de bună voie intr-o sală de ci
nematograf, unde contururile 
exacte ale realității dispar și 
sînt respinse în favoarea unei 
pseudo-realități de celuloid. 
Demonstrația este însă incon
sistentă, neclară pe alocuri și

alimentează solu- 
este cunoscută și

pînă la canat,
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poate prea schematică. Repli
ca vulgarizează uneori ideea.

Ultima din ciclul pieselor 
scurte găzduite în această sta
giune de „Atelier '68", „Să nu 
vorbim de Bibi" de Mihai Geor
gescu, este o elucubrație meș
teșugită din care numai repli
ca absurdă mai are uneori 
haz. Stupiditatea, grotescul în 
sine, speculațiile cu orice preț 
sufocă intențiile satirice, contri
buind la: crearea unei 
fere confuze.

Experiența pe care 
'68” a încercat-o în
stagiune este, firește, o premi
să de la care în mod obliga
toriu își va relua activitatea în 
anul următor. Totodată, ea ple
dează pentru ideea că există 
în dramaturgia noastră actuală 
piese și autori interesant!, teh
nici și modalități diferite de a 
se exprima în teatru, pe care 
este bine că le putem cu
noaște.

Este foarte ciudat însă că a- 
ceste experimente sînt condam
nate la o existență ștearsă, 
obscură din punct de vedere 
spectacologic. Cu rare excepții, 
sint înfățișate publicului mon
tări aproximative, nefinisate, 
distribuții neadecvate. Or, se 
poate întreba oricine, mai este 
atunci vorba de o valorificare 
sau chiar de o transcriere sce
nică fidelă a acestor piese 
care așteaptă și așa de la) 
spectacol o verificare ? Nu este 
primai dată cînd se poate con
stata o anumită condiție pre
cară din punct de vedere al 
prezentării spectacolului experi
mental.

In sfîrșit, 
de ciudat 
cu toții o 
intervenție utilă din partea pre
sei de specialitate care să lim
pezească unele incertitudini ine
vitabile oricărui fenomen nou, 
ecourile au fost mult prea pa
lide și subiectul în general e- 
vitat. Este cert, însă, că simpla 
„arătare", reprezentarea „ex
perimentală" a pieselor din la
boratorul dramaturgiei noastre 
actuale, în fața unui public 
mai mult sau mai puțin curios, 
dezorientat și foarte dispus să 
ridice din umeri, nu poate a- 
vea sensul și finalitatea pe care 
o dorim cu toții.

preferințe, 
pasiuni

— La ce vîrstă ați pășit 
pentru prima dată pe sce
nă ? Presupun că nu a fost 
o întîlnire lipsită de emo
ții. Publicul italian este de
osebit de exigent în mate
rie de muzică.

—■ Am debutat în urmă 
cu zece ani, în 1958, la 
Genova. Âveam doar 14 
ani. Nu am avut emoții. 
Poate că eram îndeajuns 
de copil...

— Cîteva succese.
— Am

la
cu
de

participat în anul 
un Cantagiro, în 
ocazia 

muzică

este poate tot atit 
că, deși așteptam 
reacție promptă, o

Doina Papp

tice oferă și ele un exemplu 
de spațiu plan avînd expresie 
metafizică, dar cu nuanță di
ferită.

Vitraliul, a cărui monumen
talitate corespunde monumen
talității arhitecturale și scul
pturale, nu putea să conțină 
tridimensionalul pentru că ar fi 
creat spații suplimentare, ex
crescențe, care ar fi stricat 
armonia perfectă a spațiului 
catedralei, acest univers trans
cendental unde se află oas
pete divinitatea. Dimpotrivă, 
vitraliul trebuia să posede ca
lități care să-i permită să 
completeze cerescul orizont.

In adevăr, „această frescă 
translucidă", cum a denumi- 
t-o H. Focillon, această „ta
piserie solară" pe care se des
fășoară epopeea divinității, nu 
conține, ci creează spațiu. Ca
tedrala se încarcă nu numai 
cu un nou element plastic, 
dar mai ales cu un spațiu re- 
prezentînd emanația luminoa
să, ființa transparentă a zei
tăților zugrăvite, care fac 
schimb de substanță spiritua
lă cu sufletul privitorului în
conjurat de pretutindeni 
mediul divin. - 
al spiritului, 
dit și de o 
transfigurare, 
pulbere de lumină, 
sclipiri clarobscure 
tru, verde și roșu, cerul 
lumina sufăr o mutație exis
tențială, devin transcendente.

Prin delicatețea și esența 
sa aeriană, prin muzicalitatea 
sa, prin caracterul impalpa
bil în raport cu severitatea 
înaltelor linii arhitecturale, 
vitraliul reprezintă geniul fe
minin față de cel masculin, 
latura afectivă în opoziție cu 
cea rațională), insesizabilul în 
raport cu prezența apodictică 
a pietrei, dinamicul în raport 
cu imobilul. El umple cate
drala, forma finită, umană, cu

de
Este un spațiu 
de aspect ine- 

mare
In

putere de 
această 

în aceste 
de albaș

tri

o prezență imaterială avînd 
potențial de nemărginire, se 
umple cu însăși divinitatea.

Pictura bizantină este de 
asemeni aperspectivală. To
tul se află pe primul plan, 
avînd același grad de fronta- 
litate. Este vorba și aici de 
un spațiu al intimității cu 
divinitatea. Acest spațiu bidi
mensional nu aparține exte
riorului pămîntean. Este un 
spațiu subiectiv, prelungit din 
noi înșine. Prin noi el se 
completează cu sfera divină, 
dimensiunea a treia pierzîn- 
du-se în zările transcenden
tului și realizîndu-se 
perspectivă mistică, 
celei a vitraliilor.

Spațiile indefinite 
mai înainte nu posedă 
numai o adîncime 
spirituală, completabilă 
către spectator, ci de 
mai multe ori și una de ordin 
plastic. Este vorba de încor
dări spațiale ținînd de croma
tică.

Lucrul acesta are loc pe 
de o parte prin utilizarea de 
intensități și contraste colo- 
ristice care creează linii de 
energie vizuală cu lungimi de 
undă diferite. Acest aspect îl 
întîlnim și în pictura egiptea
nă și la vitralii și în mozaicu
rile bizantine și în miniatu
rile indiene sau în cele de la 
Dragomirna. 
vedea, după 
spațiul fizic 
sa lineară, 
rană va folosi ca sursă prin
cipală, pentru a crea profun
zime îni tablou, mobilitatea 
planurilor cromatice care se 
situează la diferite grade de 
adîncime, la diferite distante 
față de ochiul contemplato- 
jului.

In al doilea rînd sînt uti
lizate culori care, fără a fi 
necesar să le modulăm, suge
rează spațiul :albastrul care

astfel o 
similară

amintiie 
însă 

virtuală 
de 

cele

Așa cum vom 
ce a eliminat 
cu perspectiva 
arta contempo-

introduce în tablou infinitul 
și auriul care aduce lumina 
în cea mai purăi esență a sa.

Foarte ilustrativă pentru 
potențialul de adîncime pe 
care îl posedă albastrul este, 
de pildă, imensa compoziție 
de pe peretele sudic 
năstirii Voroneț,
Arborele lui Iseu. 
particulară a acestui 
sugerează nemărginirea 
gata în 
element 
Thales 
ximene 
lume. In unele biserici 
Ravena o imensă cruce se a- 
flă înconjurată de cerul în
stelat, semnificînd „Schim
barea la Față", trecerea pe 
un alt plan existențial, într-un 
spațiu al spiritului. Intr-o at
mosferă de albastru transpa
rent, germinativ, este plasată 
de asemeni frumoasa Natrvi- 
tate din capela palatină de la 
Palermo.

La rîndul său, auriul 
zaicurilor bizantine, prin 
tensitatea sa 
dă naștere 
simbolizînd 
invadate de 
a 
Și 
te 
de 
sacru al bisericii. Același 
uriu dă spațialitate radiantă 
și picturii sieneze precum si 
lucrărilor lui Jean Fouquet.

Van Eyck va introduce o 
nouă dimensiune în spațiul 
plan prin folosirea de culori 
transparente, care creează o 
atmosferă cristalină, fluidă, 
unde figurile plutesc ca într-un 
orizont supraterestru. Spațiul 
bidimensional rămîne și aici 
transcendental. De aceeași e- 
sență aeriană, mai purificată) 
încăi, este și pictura lui Fra An
gelico, la care spațiul plan în-

al Mă- 
denumită 

Nuanța 
albastru 

bo- 
latențe de geneză, un 
primordial ca apa lui 
sau eterul lui Ana- 
din care se naște o 

din

semnează orizontul dintîi al 
sufletului, orizontul copilăriră, 
al inocenței, care creează un 
„continuum psihologic" între 
noi și lume, din cauza impo
sibilități disocierii eului de 
rest, imposibilitate proprie co
pilăriei precum și omului pri
mitiv.

*

mai

divinității 
la vitralii, 
în mozaic, 
către acesta

mo- 
in- 

și prin iradiere, 
unei prealumini 
spațiile dintîi 

ființa imaterială 
.spații care, ca 
nu sînt continu

ei sînt dăruite 
interiorului 

a-

In exemplele arătate
sus spațiul plan este expresia 
unui tip particular de raport 
între ins și univers, acela în 
care cele două entități sînt 
indistincte, coincid .astfel că 
lumea figurată pe tablou este 
doar o proiecție a celei lăun
trice. Așa cum am văzut, 
lucrul acesta se datorește fie 
faptului că inserția omului 
în realitate este imperfectă, 
nesigură, deoarece universul 
este foarte puțin cunoscut, 
fie faptului că realitatea ma
terială este repudiată, con
cepută ca fiind de ordin in
ferior celei spirituale — ca 
la egipțeni sau în evul me
diu creștin — astfel că omul 
își plasează universul certi
tudinii sale într-un tărîm ex- 
trareal — mitic, mistic sau 
metafizic — care este de cre
ație și 
artist și 
fel nici 
tească", 
Van der Leeuw și Leenhardt. 
Toate elementele se află în 
prim plan, în imediata apro
piere a sufletului.

A treia dimensiune nu se 
află pe tablou, ea se dezvol
tă în spiritul nostru. De fapt 
tabloul nu este terminat oe- 
cît în momentul contemplării, 
cînd este întregit spațiul prin 
cooperarea neapărat necesară 
a spectatorului. Acesta devine, 
ca și în arta contemporană, 
un factor activ, participant 
la crearea tabloului. Spațiul 
acestuia nu este un recepta- 
col prestabilit ca în reprezen-

nalură psihică. Intre 
tablou nu există ast- 
o „distanță sufJe- 
după expresia lui

tarea euclidiană a Renașterii, 
ci se află 
siune. Din 
nevoie de , 
pentru a-1 desăvîrși. Tabloul 
apare astfel ca un fragment 
redus al unei sfere a cărei 
desfășurare se face pe linii de 
forță ce înconjoară largurile 
indefinite ale sufletului, 
țiile interminabile ale 
cendentului.

De remarcat că în 
zentările planimetrice 
tite apar desigur și 
în adîncime. Lucrul acesta a- 
re loc la un moment dat 
chiar în arta cavernelor, ex
primat prin 
corpului și 
de fugă ale 
reprezentarea 
în suprafață, 
nificativ și el arată 
artistului respectiv 
străin meșteșugul 
mii, el nu a insistat asupra 
lui pentru că nu-i îngăduia 
viziunea sa spațială, concep
ția despre raportul dintre el 
și lume.

Dacă spațiul prerenascentist 
era incert, virtual, ipotetic, 
iar cel albertian va fi deplin 
supus rațiunii, este de obser
vat însă că cel dintîi este 
de o mare încărcătură meta
fizică. Pe măsură ce spațiul 
extern este cucerit și însușit, 
și astfel omul pătrunde tot 
mai mult în realul material, 
pe măsură ce spațiul adevă- 
lului optic, spațiul fotografic, 
ocupă tabloul, încărcătura fi
lozofică diminuează progre
siv pentru a dispare cînd se 
aiunge Ia motive anecdotice.

Spațiul plan este spațiul 
fiorului cosmic, al neliniștii' 
metafizice. Cel tridimensional 
este orizontul epicului, al te
restrului, 
mul este 
tual, al 
fizic.

în curs de expan- 
acest motiv este 

prezența noastră

spa- 
trans-

repre- 
amin- 

motive

modelul maselor 
prin unele linii 
desenului. Totuși 
spațială rămine 

Faptul este sem- 
că, deși 
nu-i era 
profunzi-

al cotidianului. Pri- 
prin excelență spiri- 
doilea preponderent

George Popa

1963
1964 
curs

I obținut premiul 
pă succesul din

I părut, nu iără 
fața telespectatorilor.

I atunci, mereu turnee ; tur- 
I nee în toarte, toarte multe 
I țări. Sînt fericit că 

cui mă primește cu 
tie.

I ■— Desigur aveți
I rințe și... preferați 
I cîntăreții de muzică 
I din toată lumea.

— Intr-adevăr: Tom Jo- 
I nes, Mireille Mathieu, En- 
I rico Macias, Gianni Mo- 
I randi, Celentano. La Bucu- 
I rești i-am ascultat pe Con- 
I stantin Drăghici și pe Doi- 
I na Badea, care mi-au lăsat 

o impresie plăcută. Trebuie 
I însă să vă mărturisesc, că... 
I sînt îndrăgostit de muzica 
I simfonică.

— Ce reprezintă muzica 
I pentru dumneavoastră ?
I — Un limbaj de o intensi- 
I late fantastică, expresia cea 
I mai vie și mai vibrantă a 
I sentimentelor noastre... Mu- 
I zică ne face mai buni, mai 
I irumoși, ne înfrățește și ne 
I leagă pentru totdeauna...

— Pasiuni ?
— Cam multe. Nu știu 

cum să încep. Intîi, litera
tura și... numai cea de toar
te bună calitate. Am foarte 

I puțin timp liber și de ace
ea a trebuit să mă obișnu
iesc cu ideea, (ce e drept, 
greu) că nu pot citi absolut 
totul. Trebuie să aleg...

— Autori preferați ?
— Remarque, Kafka, Sar

tre, Andre Peyre Mandiar- 
ques, Moravia.

— Alte preferințe, în a- 
fară de literatură ?

— Sculptura, pictura, tea
trul, cinematograful, spor
tul și... filatelia. (A ezitat, 
zîmbind puțin stingherit)... 
Scriu versuri, dar nu le a- 
răt nimănui... L-am citit pe 
marele dumneavoastră Emi- 
nescu, tradus în franțuzește. 
Am 
Am 
să-i 
oții.

— Care sînt impresiile 
dumneavoastră despre Ro
mânia, despre publicul ro
mânesc, deși nu sînteți la 
prima dumneavoastră vizi
tă în țara noastră ?

— Vedeți, deși într-ade- 
văr nu sînt la prima vizită 
în România, am sentimentul1 
unei regăsiri de mult aș
teptate, a unui inedit ine
puizabil, revelația unui ți
nut de un romantism cu 
totul aparte. Sînt impresio
nat mereu de farmecul și 
originalitatea unor peisaje, 
cu adevărat pitorești... 
poi, publicul ieșean și 
genere românii, atit 
calzi, de comunicativi, 
entuziaști...

unui con- 
ușoară am 

1, apoi, du- 
1966, am a- 
emoție, în 

De

publi- 
simpa-

prefe- 
printre 
ușoară

/

lost viu impresionat, 
avui fericirea, apoi, 
cunosc fara, compatri-

A- 
în 
de 
de

deInterviu consemnat
Mihaela Diaconu



Ion Bănuță

PANORAMA ARGINȚILOR

Lui Ion cel nedus la biserică

Trei zeci de arginți, - întru vindere de Christos - 
și intorc mapomondu! pe dos : 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
Am isprăvit toți 
ți n-am dat de fundul minții.

pentru 
pentru 
pentru 
pentru 
pentru 
pentru țopot 
pentru 
pentru 
pentru

clopot 
milogi 
doage, dogi 
ciocoi
noroi

bezne 
picioare 
cicoare 
trunchi 
unchi

argint pentru adevăr
argint pentru Eva-șarpe-măr 
argint pentru veverița stranie 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint pentru 
argint pentru 
argint pentru glezne 
argint pentru 
argint pentru 
argint pentru 
argint pentru 
argint pentru 
argint pentru mărgele, gît 
argint pentru 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint 
argint

pisanie 
jalea vintului 
descintul pămintului 
licurg
amurg

urit 
cap 
potcap 
stacan 
Iordan 
văzduh 
duh 
vers 
Univers.., 
arginții

pentru 
pentru 
pentru 
pentru 
pentru 
pentru 
pentru 
pentru

Ovidiu Hotinceanu

TU, SFIOASĂ

Numai de vînt îmi amintesc
Urcai colina acelui liniștit septentrional
Și vreascuri am adus ți apă într-o pălărie veche
Și n-auzeam de vînt cuvintele
Și-am renunțat să mai vorbim. Era, egal 
Foșnetul lemnului în preajmă.
Egală foamea noastră și-ți priveam
Domoale gesturile de nevastă truditoare 
la Cina - acelui îndelung sfirțit de an.
Apoi, am ridicat cu jar o creangă 
Să imi aprind tutunul. Tu, sfioasă 
De noapte pregăteai frunzele toamnei 
...Și iarăși doar de vînt îmi amintesc 
Și de impotrivirea crengilor melodioasă.

C/ND TĂCEM,

ÎNAINTE DE MOARTE

Spune Ier, spune alcor, spune argos 
Nu te cunosc, nu te îndur, nu te vind 
Intre noi se despletește-un oraș 
La o festivitate de iarnă 
Și mie mi-e greu in această existență de rînd.

Spune un cuvînt rece ca șarpele
Spune o caldă vocală sau 
Numărul patru sau numărul trei 
Pînă, orb, să simt cum pe timplă 
Vintu-mi depune o floare de tei.

Spune orice, chiar „ucigațule, ucigașule' 
O singură vorbă există
De foarte departe
Spune chiar că sînt aici c-o femeie
Și la ușă s-aud cum soldații
M-ațteaptă să mă ducă la moarte.

Lampa foșnește ireal și 
anacronic; urcînd prin 
capilarele fitilului, petro
lul irită asperitățile bumba- 

cuJui, iscînd sunete șterse, po- 
tolite și odihnitoare. Flacăra 
tremură ca o gelatină abia în
chegată,, ițindui-și uni colț re
bel și iscoditor. In jurul petei 
galbene, o aureolă roșcată, a- 
poi un chenar albăstrui, prop
tit temeinic în marginile căpă- 
celului cocoșat, ostenit de fla
cără, inert ca zgura... După 
cîteva pîlpîiri, proliferîndu-și 
coipusculii incandescenți, fla
căra se aburcă peste margi
nea cilindrului de sticlă afu
mată, dansează o vreme rup
tă de seva fitilului, se arcuieș
te — adevăirat semn de în
trebare —■ apoi încep să 
alunece asemenea unui ful
ger globular, investigînd col
țurile misterioase ale ca
merei triunghiulare. Mai întîi 
se balansează în fața bătrînei 
litografii „Das Mădchen am 
Bache", descoperind obrajii 
bucălați și rumeni ai fecioa
rei ghemuite pudic pe o les- 
pede-punte, apoi investighea
ză cele trei colțuri, mai ales 
la îmbinarea varului scorojit 
cu roș-vișiniu-cafeniul pode
lei, căutînd, se vede, perfec
țiunea liniei de demarcație ; 
urcă în cele din urmă, furi- 
șîndu-se pe lîngă scrinul bă- 
trînesc, spre a ajunge la rama 
aurită a tabloului înfățișînd un 
împărat rotofei și un prinț 
trosnind de sănătate și o îm
părăteasă cu ochi de vițel ino
cent și-o turmă de curteni stri
viți sub fireturi, galoane, fun
de, brasarde, eghileți, cordoa
ne, dantele și decorații cu e- 
mailuri dogoritoare și panglici 
fosforescente. Flacăra, deve
nită, șuvoi galben-auriu, lasă 
un strop de lumină pe crinoli
nele cu crizanteme înfoiate ce 
susțin bustul împărătesei și, 
transformată în vis, se cuibă
rește în, vraful de sticlărie dini 
bufetul demodat, știind că 
nimeni n-o poate ajunge a- 
colo fără riscul dărîmării ser
viciilor transparente împodo
bite cu homari surîzători, a- 
dică fără riscul unei gălăgioa
se și insuportabile reacții în 
lanț. Flacăra se ghemuiește, 
aqățîndu-se ca o lipitoare de 
eticheta beteagăi a unei bu
telii de rom „Jamaica", sor
bind din tăria celor 38 de 
grade prin porii nevăzuți ai 
sticlei și, pe măsură ce vlaga 
băiuiturii îi hrănește furia, 
pierzîndu-și coerența studiată 
a șerpuirilor elegante, se re
pede către tavanul de scîn- 
dură geluită și se lipește de 
scîndura scormonită de carii, 
pînă ce se identifică deplin 
cu lemnul. Devenit luminos, 
fosforescent, tavanul se în
moaie ca ceara. Biruită de 
căldură, „Das Mădchen am 
P>ache“ își leapădă cu preci
pitare veșmintele țipător colo
rate ; prinsă în vîrtejul a- 
cestui strip-tease dogoritor, 
goală și rotundă ca un har
buz desprins de pe vrej, pă
șește dincolo de ramă, pipă
ind mai întîi aerul cu dege
tul mare al piciorului, pre
cum un înotător temperatura 
apei. „Das Mădchen" se miș
că de-a dreptul nonșalant; 
vîslind la nivelul bîrnelor 
luminiscente, rămîne cîteva 

clipe suspendată sub tavanul 
topit în galben-auriul flăcării 
bete, spre a se îndrepta a- 
poi ferm către canapeaua cu 
telurile ostenite. Fata se tolă
nește cu mișcări obscene, clă- 
tinindu-și chica aurie, apoi își 
prinde sînii în palme, iscînd cu 
degetele sunete scrîșnite ase
mănătoare acelora pe care le 
stiănută baloanele prea um
flate zgîndărite de mînuțele 
capiilor. „Pleacă!" — dă să 
strige Pascu, dar fata cu o- 
chii goi și stupizi s-a instalat 
de-a binelea pe amintirea ca
napelei roșii. „Pleacă, nu-1 
locul tău, nu știu cine ești!“ 
Pascu încearcă să se ridice, 
dar tavenul incandescent îl 
copleșește, toropindu-1.

„Das Mădchen am Bache" 
se răstoarnă pe o parte, apoi 
rostește din vîrful buzelor, 
șuierînd ca un șarpe:

— Dar tu, cine ești ? Știi ?

S-a trezit după, nouă; vag 
indispus, pe măsură ce gîn- 
durile prind săi i se ordoneze, 
recăpătînd înlănțuirea aspră și 
logică pe care le-o poate 
pulveriza doar visul, Pascu 
își impune cîteva minute de 
„respiro", rotindu-și privirea 
asupra tîrgușorului zburlit 
între crestele întunecate. Pri
ma constatare este aceea că 
acoperișurile roșii sînt pe ca
le să biruie acoperișurile ce
nușii — și-și amintește, naiba 
știe de ce, povestioara din 
cartea de citire, „Cum s-a 
luptat bradul cu plopul". Ți
gla a modificat imaginea odih
nitoare cenușiu-verzuie, con- 
ferindu-i agresivitatea pînă 
la accente de-a dreptul dra
matice. Un uriaș „Trăiască 1 
Mai I", încropit din pietre 
văruite, înfipte în iarba coas
tei abrupte, are rezonanță do 
număr de inventar, muntele 
fiind astfel aliniat în batalio
nul de scaune, mese și stîlpi, 
între obiectele catalogate și 
raportate cu prilejul bilanțu
rilor trimestriale. întors în ca
meră, își pregătește instrumen
tele de ras, începe să se să
punească atent și îndelung, dar 
ochii îi fug alături de oglin
dă, agățîndu-i-se de icoana în
rămată) în chenar negrui-auriui. 
Un Sfîntu-Gheorghe absent și 
visător face harcea-parcea fio
rosul balaur policrom, pe 
fundalul unei cetăți ciudate, 
mai mult ferestre decît zid. 
Ini poarta ce aduce cui intra
rea Intr-un, beci răcoros, o 
prințesă încoronată urmăreș
te lupta cu atenție vagă, 
preocupată mai degrabă de 
simetria mîinilor, pe care și 
le-a adunat grațios și artifi
cial la piept. Balaurul e de-a 
dreptul delicios, cu aripile-i 
bățoase din policlorură de vi
nii și coada terminată cui o 
săgeată roșie aidoma acelora 
din gări: „SPRE BAGAJE DE 
MÎNA". Gura căscată larg se 
pregătește să înghită sulița vi
sătorului Gheorgfre, în vreme 
ce ochii, uimitor de inteligenți, 
protestează mut... Lama scîr- 
țîie, Pascu a descoperit în 
colțul stîng de sus al icoanei 
o pată aurie, caldă, fierbinte, 
își dă seama că nu poate fi 
altceva decît urma însuflețită 
a flăcării de astă-noapte, mîna 

începe să-i tremure și Pascu 
Talpă se taie adînc, cumplit 
de adînic, re-trezindui-se. Nuimai 
poate ocoli ceea ce, disperat, 
încearcă să ocolească și, în
vins, umple ochi paharul de 
coniac.

— De fapt — încearcă o 
consolare de circumstanță — 
nimeni nu m-a întrebat nimic.

Trifan s-a îngrășat și-a al
bit de-a binelea. Mișcările, din 
totdeauna potolite, i s-au îm
bogățit cu cîteva automatisme : 
înainte de a-și aprinde țigara, 
scutură fără rost reverele hai
nei, cînd bea apă, ține palma 
stîngă sub pahar, protejînd în 
van cristalul biroului, insensi
bil la ropotul picăturilor 
limpezi și sonore. Sînt gesturile 
lui, gesturi de-a dreptul fami
liare, justificate cîndva, atunci 
cînd locuia cu Pascu în ca
mera triunghiulară închiriată 
cu trimestrul de la baba co
coșată de spondiloză, cameră 
în care varul scorojit și mă
cinat se pulveriza, atins de 
adierea vreunei flăcări, pu- 
drîndu-le părul și puloverele 
ieftine împodobite cu eternii 
cerbi-stas. Singurul lucru c.a 
lumea era o față de masă bro
dată mărunt, cu găurele festo- 
nate și „puișori" încropiți din 
mătase degrade, comoară pe 
care Trifan ,spre disperarea 
babei, nu reușea niciodată s-o 
salveze de picăturile sîngerii 
ale ceaiului lor cel de toate 
diminețile. Trifan s-a îngrășat 
și a albit, dar gesturile i-au 
rămas întipărite în cine știe 
ce tainiță a memoriei și Pas

INVENTAR
cu se simte copleșit de acea 
păcătoasă și eternă duioșie cal
dă, moleșitoare; dacă s-ar 
putea, l-ar pocni zdravăn du
pă ceafă și i-ar smulge mîna 
din cot și i-ar aminti de sere
nadele idioate pe care le ur
lau sîmbătă de sîmbătă sub fe
restrele zăvorite ale surorii de 
ocrotire, posesoarea celui mai 
formidabil coc din orășel... Bi
roul unui secretar cu propa
ganda nu-i însă locul potrivit 
pentru efuziuni zgomotoase, 
mai ales că tovarășul Trifan 
încă n-a terminat discuția 
cu directoarea grădiniței, pe 
care o prevenise în prealabil : 
,,fată de tovarășul Talpă, n-am 
secrete". Trifan vorbește mol
com și așezat, în voce i se sim
te o oarecare afectare de cir
cumstanță, iar directoarea, sor- 
bindu-i cuvintele, aprobă re
pezit fiecare propoziție :

— Exact, tovarășe secretar, 
exact.

Este vorba, pare-se, de 
un gard pentru grădiniță și 
de niște aranjamente nu toc
mai limpezi ale Trustului de 
construcții; Trifan zîmbește a- 
bia perceptibil și oferă solu
ții cu dezinvoltură::

— Hai să fim șmecheri, dra
gă tovarășă. Să-i lăsăm să fa
că documentația și să deschidă 
finanțarea, căi p-ormăl îi luăm 

noi altfel. O dată deschisă fi
nanțarea...

Directoarea a dispărut apro- 
bînd („Exact, tovarășe secre
tar, exact"), cei doi tac, pri- 
vindu-se cu ochii micșorați. 
Fascu, primul ,se simte dator 
să constate :

— Ai albit...
— Mda... Uite ce e, Pascu- 

le, am învățat o groază de 
treburi în anii ăștia, dar nu 
știu să prezint condoleanțe. 
Am auzit ce ți s-a întîmplat, 
e cumplit, mda, nu știu ce 
ți-aș putea spune.

ii întinde pachetul de ți
gări (Tot „Select" !), aprinde 
una și, reflex, scutură de pe 
reverele impecabile varul ima
ginar al unor pereți răzuițl 
de mult.

— Ai dispărut după ședința 
aceea...

Pascui ezită: să-l în
trebe ? Și totuși, întrebarea 
trebuie pusă, l-a zgîndărit ani 
în șir, n-are nici un rost s-o 
amestece cu celelalte între
bări la care, poate, nu va pri
mi niciodată vreun răspuns.

— Trifane, ții minte ? A.i 
plecat atunci să cauți niște 
blestemate foi de indigo...

Secretarul tresare și tace. 
Intre ei se strecoară o sone
rie impertinentă de telefon, 
Pascu ridică receptorul și-1 
apasă din nou în furcă, gîtu- 
ind vocea antipatică a cen
tralistei.

— Mda, niște foi de indigo, 
Pascule, și, duipă ce le-am gă
sit, n,u m-am mai așezat lîn
gă tine, ci în celălalt capăt al 
sălii.

Deci, întrebarea l-a chinuit 
și pe el. Din acest moment, 
orice răspuns ar fi inutil.

— Mda... Și vrei săi mă în
trebi de ce m-am mutat în 
seara aceea de lîngă tine, 
da?

— Nu. Pascu își ridică fără 
rost gulerul bluzei — Nu 
vreau să te întreb nimic.

— Vezi tu, Pascule — con
tinuă secretarul, fără a lua 
seama — fiecărui om i se - 
poate întîmpla să aibă mo
mente de lașitate. Stupidă... 
Și, va să zică, n-ai uitat... 
Mda, asta-i. De altfel, ce mai 
faci ? Ești lector, nu ?

— Cu delegație.
— Ce mi-e una, ce mi-e 

alta. Se cheamă că tot lec
tor... Da, se pare că ai fă
cut bine plecînd... Deși, iar- 
tă-mă, ai fost și laș. Ssst, nu 
protesta! In fine, s-o lăsăm. 
Pot să te ajut cu ceva ? Vrei 
să te întorci ?

— Nuț mulțumesc. Am ve
nit să te văd.

— Despre Nuța, nu mai 
știu nimic...

Peste prea muiți ani, în- 
tîlnirile bunilor prieteni sînt 
și entuziasmate, dar și penibile. 
Este foarte dificil să găsești 
luciditatea necesară pentru a

Cristina Hopu

MI-E DOR!

Cînd mi-am dat seama 
Că ard, 
Umerii mei erau albi 
Și miroseau a brad I 
Tu, trîntind în mină cerul, 
Mi-ai acoperit părul cu văpăi. 
Iarba din jur.
Mi-a împletit gleznele, 
Și mă dor mâinile,. 
Strivite de cer I 
Zburăm cu rîndunelele 
Și ne atingem de virfuri. 
Visăm, contemplîndu-ne candoarea ; 
Și părul mi l-am despletit 
Să-ți acopăr minciuna. 
Nu aud decit glasul 
Pămintului arzător, 
Și glasul tău, de om. 
Mi-e dor, mi-e dor.
Să-mi strălucească umerii, 
Să cirrt cu tine.
Imn adevărului 
Și să-mi vopsesc 
Umerii, cu părul, 
Și cu sărutul tău.

CONTRAPUNCT

Mircea Zaciu:
MASCA GENIULUI

Există printre istoricii literari, 
chiar universitari, o sfîntă re
pulsie pentru purul arheolog li
terar, sursologul îngust care-șl 
rezumă existența doar la descope
rirea de „date noi despre“... pri
vind restul ca pe o enormă ba
nalitate. Dimpotrivă, mai vie, în 
ultima vreme, o direcție zgomo
tos impresionistă, la rigoare dis
prețuitoare a documentului, pro
liferează eul criticului printr-un 
narcisism pe cît de aristocratic 
pe atît de steril.

Puținii dintre apărătorii dreptei 
măsuri între cele două eflores
cente, printre care și Mircea 
Zaciu, promovează, cu o rezervă 
vădită față de excesele parti
zane, principiile favorabile stu
dierii cuprinzătoare a literaturii. 
Conferențiar de literatură mo
dernă la Cluj, Mircea Zaciu, 
străin de ambiția gestului ico

noclastic, savuros terlbllistic, im
pune prin formația solidă a u- 
nui cercetător echilibrat, tot
deauna atent la culoarea șl strin
gența expresiei.

Volumul Masca geniului, cule
gere selectivă de studii, eseuri, 
medalioane, aniversare etc., tră
dează un discipol al istoricului 
literar de severă disciplină D. 
Popovicl, atît în moderația to
nului cît și în relieful adevăru
lui dobîndlt prin migală. Tem
perament echilibrat, preponde
rent, lucid, dublat de un spirit 
organizat, scrupulos. nedispre- 
țuind nici polemica, cercetăto
rul clujean se realizează cu de
osebire într-o serie de studii și 
profiluri, dintre care reținem 
studiul consacrat istoricului nu
velei românești și o seamă de 
profiluri ca D. Zamfirescu, Ovid 
Densusianu, I. AI. Brătescu-Voi- 
nești, H. P. Bengescu, Gala Ga- 
laction, temeinic argumentate.

Restrictiv cu T. Maiorescu, pe 
•linie călinesclană, reușitele isto
ricului literar sînt. cu o treaptă 
mai jos în comentarea prozei 
unul N. Iorga ori a Iul Ionel 

■Teodoreanu. '

Resplngînd cu discreție șl a- 
șezată rezervă impresionismul c- 
fenslv dar deopotrivă și „răcea
la seacă a diaprozei criticului", 
istoricul literar clujean știe să 
se exprime pe sine.

ION APETROAIE

H. Sanielievici 
CERCETĂRI CRITICE 

Șl FILOZOFICE
Volumul Cercetări critice și fi

lozofice reprezintă prima reedi
tare, după 1944, a studiilor și 
articolelor mai importante pe 
care H. Sanielievici le-a scris în 
aproape jumătate de veac.

Alcătuită în mod selectiv, de 
Cornelia Botez, cartea caută să 
înmănuncheze, sub titlul volu
mului din 1915, cele mai semni
ficative intervenții a celui ce 
trecuse prin redacția Vieții ro
mânești, intervenții ce atestă 
prezența sa în cultura noastră 
de la 1900 și pînă după 1930. 
Operația a fost efectuată cu 
discernămînt științific, și chiar 

dacă lipsesc unele studii, cum 
ar fi Literatura epică medievală, 
sau altele, cititorul contemporan 
își poate forma o impresie ge
nerală despre H. Sanielievici, 
chiar numai pe baza studiilor 
și articolelor din prezentul vo
lum.

Studiul introductiv, semnat de 
Z. Ornea, caută să valorifice, în 
mod obiectiv, elementele criticii 
în „care rigoarea analitică face 
casă bună cu ținuta stilistică e- 
levată, portretul literar alternînd 
cu pagina de eseu“ (p. XV), pre
cum și unele atitudini extrava
gante pe care H. Sahielievici 
le-a manifestat. Urmărind cu 
discernămînt activitatea sa inte
lectuală, de la debutul în Pro
letarul, apoi colaborarea la Via
ța românească, și pînă la atitu
dinile sale proburgheze, autorul 
studiului caută să desprindă ce
ea ce merită să rămînă din con
cepția lui filozofică și literară.

Publicist fecund, cu o solidă 
formație filozofică, biologică și 
literară, H. Sanielievici a împăr
tășit, în special în tinerețe, 
principiile esteticii marxiste, nu 
în chip consecvent, dar a cău
tat, și uneori a reușit, să dea 
interpretări comprehensive re
marcabile în domeniul istoriei 
și criticii literare românești, ce 
prelungeau ecourile școlii de la 
Contemporanul.



fragment din nuvela ..ATENȚIUNE, PIRANHA "de

MIRCEA RADU IACOBAN

constata că sumedenie de 
punți aparent trainice au fost 
rostogolite la vale de apa 
simbetei și că aria subiecte
lor de interes comun — în a- 
fara amintirilor edulcorate — 
s-a îngustat teribil, în pofida 
încercărilor pline de bunăvo
ință ale ambelor părți. Ine
vitabilul — ruptura — s-a 
produs, cu atît mai crudă și 
^ireparabilă cu cît nu poți 
să-i găsești justificări afectiv- 
logice. Situația este, pe un
deva, asemănătoare cu ace
ea a elevilor la capătul a- 
nilor de liceu: pînăi în ulti
ma secundă a banchetului [ie 
absolvire cred că mai degra
bă este posibilă transforma
rea Everestului într-o bază 
legumicolă decît absența vre
unuia dintre ei la întîlnirea 
convocată), invariabil, peste 
zece ani. Intîlniri care, de ce
le mai multe ori, nu mai au 
loc. Dacă, printr-o zvîcnire 
romantică, sînt totuși convo
cate, prilejuiesc de obicei 
întîlnirea acelora care au re
ușit, dispuși să facă ceva pa
radă pe seama mașinii, ne
vestei (da, cam aceasta este ordi
nea), călătoriilor peste hotare. 
Vor lipsi, de regulăi, obraznicul 
clasei (acum artist emerit, a

flat, bineînțeles, în turneu 
la Valparaiso), tocilarul dat 
exemplu la toate ședințele cu 
părinții (deocamdată inter
nat pentru obișnuita cură de 
dezalcoolizare), fiul profeso
rului de română, declarat ge
niu încă de prin clasa a IX-a 
(în prezent grataragiu la un 
restaurant cu mandatar), ti
midul năsos din ultima bancă 
(deținător al premiului națio
nal de poezie — incapabil să 
facă față unei întîlniri cu 
cei care, ani în șir ,i-au tran
sformat viața în infern prin 
tot felul de farse răutăcioase 
în care erau amestecate, nu 
de puține ori, și colegele de 
la Liceul de fete...) Petreceri
le încep cu solemnități scor
țoase, cu citirea unui catalog 
în care nu mai crede ni
meni (și care apare teribil de 
meschin și de amărît în com
parație cu proporțiile ciclopice 
pe care i le conferea ima
ginația anilor de școală) si se 
termină, invariabil, cu into
narea pe patru voci și șapte 
cărări a melodiei probabil spe
cial creată pentru asemenea 
ocazii, „A ruginit frunza în 
vii' — presărată cu excla
mații de genul „Pavelică, mai 
fii minte, băăă, cînd te-a 

mușcat un cal în curtea in
ternatului, hă, hă, ?!“. Ziua 
cea mai puțin plăcută este 
aceea care urmează chefului, 
cînd fiecare trebuie să dis
cute cu fiecare, iar altceva 
decît subiecte gen mușcătura 
calului, nu se prea ivește... 
Altele le sînt acum preocu
pările, dorințele, profund di
versificate, ambițiile, renunță
rile ; unora începe să le dea 
tîrcoale chelia noastră cea de 
toate zilele, alții sînt în pra
gul cine știe căror rupturi 
definitive, dar zîmbesc larg 
pentru a nu fi — doamne fe
rește ! — compătimiți...

Pascu și Trifan au elimi
nat pauzele stingheritoare: 
cînd apare tăcerea, gîlgîie, au
riu, coniacul.

— Ce-ți mai fac farsele ? — 
întreabă secretarul, convins, 
de altfel, că acesta este e- 
xact subiectul care, în mo
mentul de față, trebuia oco
lit — tu ești uluitor în chestii 
de astea, știi să-fi bați joc 
de toată lumea, ții minte cînd 
m-ai trimis la Comisariat cu 
schimburi curate și hrană rece 
pe trei zile ?

Pascu schițează un rictus 
care ar putea fi interpretat și 
ca zîmbet:

— Eh, ți-e și milăi.
— Hm. Mda... Uite ce e, 

mai devreme ori mai tîrziu, 
oricum va trebui să-mi po- 
vestești... Ți-e greu, dar... Ei 1

Liniște. Pascu șoptește:
— N-are nici un 

moartă și atîta tot.
rost. E

— Mda. Vreo... 
spun... vină ?

cum Să)

— Nu știu. Nu. Cred că
nu. De fapt, nimeni nu m-a 
întrebat.

— Vrei s-o cauți ?
— Pe cine ?
— Pe Nuta.
— Nu știu. Nu știu nimic. 

N-am hotărît nimic. Sînt, 
iartă-mă, de mai bine de o 
săptămînă, pe jumătate beat.

Coniacul se clatină ușor, ca 
o flacără lichefiată.

Iarba, colbăită și sfarogită, 
foșnește sîrmos, amintind zgo
motul grapei din mărăcini ca
re agață cu răutate bulgării 
de cernoziom uscat și înțe
penit. Descinse din ilustrațiile 
manualelor de geografie („drum 
în regiune colinarăi"), șerpui- 
rile albicioase au ceva tîmp 
și stupid în exacta și sime
trica lor pliere, depliere, re
pliere. Cerul e proptii zdra
văn în crăcanele ciuturelor, 
Pascui știe că drumul nu duce 
nicăieri, că se zbuciumă în- 
tr-un cerc enorm, disimulat 
în mărunte unduiri, dar a 
descoperit că, după fiecare 
al șaisprezecelea pas, următo
rul este ușor și blajin ca o 
țeava linsăt E amuzant să des
coperi cum dispare senzația 
de greutate și zăduful și 
plumbul din oase la cea de 
a șaptea deschidere a com
pasului, e de-a dreptul bizar 
să constați o asemenea ne
vinovată siluire a legilor gra
vitației. N-are nici un rost 
să încerci explicații, mai sim
plu este să pășești numărînd, 
în vreme ce cățeii pămîn- 
tului se holbează din vizui- 
nele ce chenăruiesc șanțurile 
și cărarea. Un hîrciog fălcos 

și impertinent, ridicat în două 
picioare, pironește pupilele 
călătorului, izbutind, prin fi
xitatea șerpească a căutăturii, 
să deruteze. Căldură anor
mală în miez de noiembrie. 
Sub muchia celui de al șapte
zeci și șaptelea deal, Pascu 
izbutește să înduplece șoferul 
unei basculante (un bătrînel 
de treabă, fricos — „Dacă dau 
peste noi ăia de la IRTA?' 
— parcă nimerit din întîm- 
plare printre pedale și mane
te) și iată că filmul curbelor 
nu mai este proiectat cu în
cetinitorul, ci ritmat, sacadat, 
cu precizie de metronom: 
dreapta, stînga, dreapta, stin
gă, din nou o semiîntoarcere 
și o agățare de orizontala în
șelătoare a liniei de nivel. 
Cînd a coborît în fața școlii, 
zig-zagurile continuau să-i 
fulgere prin fața pupilei. Can
celaria, deschisă vraiște, mi
roase adînc a școală de țară 
— acel cocteil de arome a-
mintind a liliac, motorină, 
praf de pe globuri și planșe 
cu „cobai în secțiune trans
versală', colb de cretă pulve
rizată sub formule și a oaie 
de la bundițele agățate în 
cuierele comic de riguros in
ventariate. A găsit, în condica 
deschisă, semnătura încă știu
tă, cu spinările literelor ceva 
mai nervos ascuțite decît 
atunci, de mult și fără bucla 
ce încheia, cu meticulozitate, 
ultima literă a pronumelui : a. 
Clasa a descoperit-o după col
tul coridorului, lingă gazeta 
de perete de pe care se hol
bează, la modul cel mai pro
priu, un soi de pionier bucă- 
lat ce suflă într-o trompetă 
lungă și lălîie precum trîmbi- 
țele Ierihonului. Tăblia ușii e 
subțire, plesnită, îmbătrînită, 
iar cuvintele — da, cuvintele 
— se aud parcă filtrate prin 
vată de sticlă:

—...care sînt, deci, neînsu
flețite. Un exemplu, Panteliuc.

— Copacul este înalt — 
voce subțirică, sigură de sine, 
transparentă: ai impresia că 
zărești și pistruii de pe nasul 
în vînt al celui ce răspunde 
la lecție.

—■ Ia să vedem, copacul 
este Insufle...

Pascu apasă în neștire 
clanța, ușa, abia prinsă în 
broasca hodorogită, sare parcă 
de la sine și bărbatul se po
menește într-o încăpere cu
noscută de pe undeva, da, 
bine cunoscută, o încăpere 
ce-i impune respect solemn 
și timiditate de-a dreptul pa
ralizantă.

Clasa e în picioare:
— Bu-nă zi-ua!
Iși dă seama că trebuie să 

răspundă, face un semn din 
cap, zîmbește fără rost, se în
dreaptă spre cuier, rătăcește 
drumul printre bănci — și în 
tot acest timp, ea, cu mina la 
gură, într-un gest teribil de 
spontan și de rural, îl urmă
rește cu privirea fixată nu în 
ochii, ci undeva aiurea, pe 
servieta Iul.

— Ia.... luati... ia loc — 
îl îndeamnă profesoara roșind 
fără motiv și invitîndu-1 stă
ruitor să se așeze pe un sca
un inexistent

(Continuare In pag. a

Horia Zilierui

LUMINĂ ARE

Lumină are gura mea (hulită 
de psalmi rostiți la golfuri selenare, 
unde înoată-n spinii de ispită 
ai orbilor corali țesuți, fecioare).

Edenul blond iți curge mierea blindă, 
in rănile de aur ce respiră 
prin coasta întregită cu o liră - 
să-ndepărteze trupul de osindă.

Ca norii atimind in uzurpare, 
aceste buze le colindă duhul 
heruvilor căzuți - și-n legănare 
de crisalide-auzi foșnind văzduhul.

Hipnotizat, hățișul cu durute 
vedenii umple mari orbite grele, 
pe coapse dulci de plinse alăute 
zăcindu-ți craniul inoptării mele.

începe timpul mut, cînd fabuloase 
singurătăți se varsă in clavire 
ca un dezgheț in năvi cu pînze joase, 
prin plăsmuiri de ceață ți-nvrăjbire.

Și șarpele cu-n ochi schimbindu-ți locul 
va suge-n altă roză carnea vie, 
pe cind trădarea iși imploră jocul

in lacrima cu nunta in orgie...

TRAGICA MUZĂ

Te ninge basm pe umărul virgin 
cu oasele in diafanul frig, 
pe treptele lacustrei cind te strig 
cu nervii-n roci fierbinți de măști ți vin.

Cu scrum de timp in vasul funerar 
(o dată tandru il voi bea ți eu I) 
scobori la balul subteran, arar, 
in tonuri vii ți cu misterul greu.

Rugate miini, cu suris viclean, 
cortina zmulg unde in golf strein 
curg alge mari pe palidul pian 
in trist exod, in vuietul sangvin.

Ciudate lămpi cu sufletul căzut 
pe forme de mindrie pun carmin 
și trupul cast e inocentul crin 
ca-n băi de ger in alcool lăut.

Din vocea, ta, hemoglobina-adinc 
galerele din vene-nvie iar 
ți-n peșteră de incantații string 
steaua funebră-a sinului polar.

Se surpă in pupile in delir 
pe haosul oglinzilor, in prund, 
frumos ierusalimul de safir

ți-n naufragiu ochi din morți răspund.„

LOGODNĂ

Tu, doamne, m-ai ursit cu-a ceții mantă, 
pe-al lumii fraged tors să umblu lin 
și muzica prin nervi ca o amantă 
boltind frunziș în cratere-n declin ?

Cel mai proeminent aspect al 
interpretărilor sale critice rămî- 
ne dependența ce o stabilește 
între critică și antropologie. 
Completîndu-și cu zel cunoștin
țele biologice în Germania, H. 
Sanielievici credea cu ardoare 
în descoperirile sale, legate de 
raportul literatură-științele natu
rii. Studiul elocvent, ilustrativ 
pentru această concepție este 
De la critica literară la biolo
gia mamiferelor. Intervențiile 
sale în problema explicării și 
analizei curentelor literare a 
fost una din cele mai consis
tente. „cărora criticul se stră
duia să le dea o explicare prea 
riguros deterministă" (prez. p. 
XX), cum afirmă Z. Ornea.

Pentru H. Sanielievici, prezen
ța unui curent literar sau altul 
nu este explicată de configura
ția social-economică a unei țări, 
într-un anumit moment, ci apa
riția și dezvoltarea lui trebuie 
văzute în afara factorilor pe 
care estetica marxistă îi consi
deră determinanți.

O calitate, ce poate fi verifi
cată cu lectura fiecărui studiu 
a lui H. Sanielievici este pre
zența unei anume vivacități a 
stilului, a argumentului spontan 
oferit de un spirit foarte tăios, 
polemic, uneori chiar brutal, 
care dau totuși paginilor sale 

de critică, istorie literară și so
ciologie atributele unei opere 
mereu contemporane.

ANTO ANETA MACOVEI

Miron Pompiliu:
LITERATURA

Șl LIMBA POPULARĂ
Dintre numele Intrate în is

toria literaturii române șl ră- 
mase oarecum fără acoperire 
pentru noile generații face par
te șl Mlron Pompiliu. Să ne în
trebăm deci cu toată sincerita
tea : ce știm despre acest ar
delean născut în 1848 la Stei, 
lîngă Beiuș, dar profesor șl 
membru al „Junimii" din Iași 
pînă la 14 noiembrie 1897, data 
timpuriei sale morți ? Aproape 
nimic sau cîteva date de anec
dotică presărate în amintiri de- 
ale junimiștilor. Atașamentul său 
pentru Moldova șl fidelitatea 
păstrată lașului, chiar după ce 
amicii Slavici șl Emlnescu plea
că la București, l-au încetățe
nit printre ieșeni. Astăzi, poate 

că numai cei care îi cercetează 
culegerile folclorice îșl dau sea
ma că, totuși, Mlron Pompiliu 
e fiu al unul alt ținut românesc 
pe care el nu l-a uitat niciodată 
și îl denumește „romantica mea 
Crișană, provincia română a lui 
Menumorut, ducele Bihorului... 
răcorită de cele trei Crișuri".

Lipsa de informare cu privire 
la contribuția Iul Miron Pompi
liu și la justificarea prezenței 
Iul în literatură se datorește de
sigur și faptului că, în afară de 
monografia cu circulație foarte 
redusă, tipărită la Beiuș în 1930 
de către dr. C. Pavel, nu avem 
decît articole răspîndlte de-a 
lungul anilor prin reviste, de la 
cel semnat de N. Bănulescu 
(„Convorbiri literare" — 1909) 
pînă la studiul Iul Ovldiu Papa- 
dlma („Studii și cercetări de 
Istorie literară" — 1963). Pentru 
ca, în sfîrșlt, să se facă un act 
reparatoriu prin această ediție, 
pe care Editura pentru Litera
tură ne-o oferă într-o ținută ex
cepțională și pe care cercetăto
rul Vasile Netea a alcătuit-o cu 
discernământ. Primul volum a- 
părut cuprinde, întrunite, pen
tru prima dată, culegerile și 
scrierile folclorice șl etnografice 
ale lui Mlron Pompiliu, comple
tate cu o selecție din poeziile 
originale șl tălmăcirile sale din 
lirica germană.

Studiul Introductiv e de fapt 
o extrem de utilă monografie, 
din rîndurile căreia se ridică 
figura „bunului prieten al Iul 
Emlnescu" (N. lorga), dar si o- 
pera „marelui meșter de basme 
care anticipează creațiile lui 
Slavici șl Creangă" (G. Căltnes- 
cu). Valoarea culegerilor folclo
rice din Crișana și Moldova, 
frumoasa limbă a basmelor scri
se în buna tradiție a literaturii 
noastre populare, justețea Idei
lor susținute în studii, în fine, 
lirismul melancolic al stihurilor 
originale și traducerilor, justifi
că prețuirea de care s-a bucu
rat la „Convorbiri literare".

Și dacă n-ar fi decît meritul 
că multe din culegerile sale au 
constituit „fundamentul" unor 
creații eminesciene (balada „Bra
dul" pentru „Ce te legeni, co
drule", doina publicată în revis
ta „Traian" — sept. 1869 pentru 
„cartea" din „Scrisoarea III", 
„Blestemul mîndrei" din „Con
vorbiri literare" — 1871 pentru
un cîntec din „Călin Nebunul") ; 
dacă n-ar fl decît faptul că 
poezia sa originală „Oltul" în 
cadență populară ni-1 prevesteș
te pe Octavian Goga, — șl încă 
Miron Pompiliu reprezintă o va
loare permanentă.

Cinstirea memoriei acestui ini
mos cărturar român o face cu 
discreție Istoricul Vasile Netea.

AL. ARBORE

Pe unde vin, din plasma virginală 
sub pleoape de ruină vene curg 
și-n struguri puri, melancolia pală 
hemoragii aprinde-n lămpi de-amurg.

E o povară de oglinzi întoarse 
la-rttiiul cald nisip ; prin valea lor, 
cu un noian de guri în somnuri arse 
fintinile în maluri pling-amor.

Norii polari, in timplele surpate, 
altă zăpadă ning, și-n lac urzit 
cu stinse neființe în păcate 
voci se depun în pieptul putrezit.

E-ncinsă-n os durerea de rășină, 
ca lingă iarba unui prinț învins 
ce-| leagănă în pulbere divină 
limbă de clopot în văzduhul nins.

In pietre, orologiul în cetate 
așează cruste peste răni, apoi 
cad pene de seraf, insingerate, 

murindu-mî aripi umerilor goi...
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PUȚINĂ

ISTORIE
Poezia este acea artă prin 

care poetul unește propoziții 
speciale și construiește ana
logii fecunde, de asemenea 
fel încît reprezintă mare ce
ea ce este mic. mic ceea ce 
este mare, îmbracă frumosul 
în forma urîtului și prezintă 
hidosul sub aparența frumo
sului ; uneltind asupra ima

La început a fost credința ; 
credința poetului în exis
tenta urnei lumi de dincolo 
de el pe care era dator s-o 
cînte. Istoria poeziei de 

pirtă acum aproape un secol este, 
în cvasitotalitatea ei, istoria „po
etizării" lumii.

Pentru autorul de pînă dău- 
năzi universul — fie că era 
populat de zei ori nu ■— exista 
dincolo de subiectivitatea sa. 
Chiar și atunci zeul nu se arăta, 
prezența sa în lume rămînea 
mai presus de orice îndoială. E- 
moția poetică se proiecta asupra. 
cosmosului, așa cum îl credeau 
toți că există. Și el exista așa, 
într-adevăr. Pentru antici ca de 
altfel și pentru artistul secolului 
trecut a scrie poezie însemna 
recunoașterea în mod aprioric a 
unei existențe, dincolo de coor
donatele vieții sale interioare, 
implicînd, necondiționat, o stare 
de subordonare față de calită
țile reale (sau presupus reale) 
ale fenomenului.

Fundamentala stare de exal
tare a poetului era, fără îndoia
lă, izvorîtă dintr-o recunoaștere 
implicită, fecundată de admirație 
sau indignare față de presupusul 
real. Revolta poetului — atunci 
cînd este vorba de sentimentul 

ginației, ea excită facultățile 
iritative și ațîțătoare așa în
cît sub influența ei tempe
ramentele sînt cuprinse de 
depresiune sau exaltare con
ducted la înfăptuirea de 
mari lucruri în ordinea lumii.

NEZAMI ARONZI 
sec. XII, e.n.

revoltei— se îndrepta nu împo
triva negării existenței unui fe
nomen sau altuia din univers ci 
împotriva calităților sau defec
telor acestuia.

Fie că este vorba de odele lui 
Pindar sau de poemele lui Li 
Tai Pe, de .Tristele" lui Ovidiu 
sau, de epopeile medievale, ex
plozia de sentiment a poetului 
exprimată prin vers pornește 
dintr-un raport cu o realitate ce 
se află în afara oricărei îndoieli. 
Pentru Dante, .Infernul" nu a 
fost mai puțin real decît cetatea 
Florenței iar Beatrice decît so
ția și averea sa pierdută. Rugă
ciunea și deznădejdea, chiotul 
bahic ori melancolia țîșniea din
tr-un contact sensibil ori supra- 
sensibil (aceasta nu interesează) 
cu un univers prin cunoaștere 
directă sau revelație. „Credința 
zugrăvește icoanele-n biserici", 
scria Eminescu după atîtea vea
curi de poezie, sintetizînd o per
manență a liricii universale din 
toate timpurile de pînă la el. 
Credința într-o lume de „dinco
lo" pe care nici scepticismul an
tic, nici îndoiala carteziană, nici 
ambiguitatea filozofiei kantiene 
nu au putut-o înlătura.

De abia timpurile moderne (și 
romantismul în primul rînd) a 

dus, printr-un efort continuu, la 
surparea acestor temelii care pă
reau eterne, ale poeziei clasice. 
Poeții veacului trecut ne-au în- 
văfțat că) nu există) o subiectivi
tate impulsionată „de ceva" din 
afara creatorului, ci una „în si
ne", imanentă eului poetic. Pen
tru că ce înseamnă, in planul 
artei, opera unui Novalis, Emi
nescu, Victor Hugo (în ceea ce 
are mai reprezentativ) sau Leo
pardi decît un continuu efort de 
separare a subiectivității poetu
lui de lumea reală.

La Eminescu, natura, peisajul 
rămîn aproape neschimbate, tre- 
cînd dintr-o poezie în alta; co
drul, izvorul, lacul, trestiile sînt 
elementele unui decor fără o 
prea mare funcționalitate. Dacă 
ele există așa cum le-a descris 
poetul într-un colț al pămîntu- 
lui sau pe scena unui teatru, a- 
cest lucru nu interesează pe ni
meni și, în primul rînd, nu pe 
artist. El nu mai crede în virtu
țile acestui peisaj, frumos într-a
devăr, îmbietor, dar care nu se 
repercutează în sufletul săui In
tre virtuțile peisajului și senti
mentele subiectului nu există un 
raport de interdependentă condi
ționată, nici de subordonare, nici 
de supraordonare.

în „Lacul", poate cea mai pu
țin propice demonstrației dintre 
creațiile eminesciene — într-un 
cadru de o frumusețe edenică 
poetul e trist, nu pentru că na
tura îl refuză ci pentru că nu 
vine ea ; ea, pretextul tristeții, 
nedescjrisă și, în definitiv, nein
teresantă. Ceea ce are importan
tă, ceea ce intenționează să co
munice poetul aste „suspinul" 
său, suferința sa și numai a- 
cestea. Nu intuim în această 
poezie nimic din deznădejdea 
petrarchescă, plasată și ea în 
cadrul naturii și în care vegeta
ția însăși este un factor activ, ni
mic din admirația goetheană de
tașată și constatativă.

Invocațiile lamartiniene („La
cul") ori poezia lui Shelley sau 
Byron nu sînt, în definitiv, decît 
proiecția unei subiectivități care 
dizolvă realul pînă la dispariție, 
confecționînd în locul lui tablo
uri mai mult sau mai puțin exo
tice, asemenea unor decoruri de 
teatru. Și chiar în exclamațiile 

patetice ale poetului în fața na
turii, în dragostea afișată osten
tativ pentru peisaj, în invocarea 
nimfelor și a silvanilor se ascun
de neîncrederea față de realul 
realității. Iată de ce romanticii 
„fabrică" peisaje, întîmplări și 
situații foarte puțin credibile, cu 
dezinvoltură și pitoresc. Le fa
brică pentru ca apoi să le con
temple îndrăgostiți ca Pigmalyon 
de propria lor plăsmuire. Ceea ce 
înaintea lor constituia îapt real, 
pentru ei devine fapt literar, e- 
chivalent cu invenția artistică.

Cultivînd îm poezie natura, pei
sajul, ei se eliberează de natu
ră și peisaj. Este o situație simi
lară cu a picturii cînd, la sfîrși- 
tul veacului trecut, abordînd 
aproape exclusiv peisajul, impre- 
sioniștii au ajuns la distrugerea 
și „compromiterea" lui definitivă.

Ceea ce interesează și într-un 
caz și în celălalt, ceea ce preo
cupă atît artistul cît și publicul 
nu este realul în sine. Nici mă
car raportul dramatic ori tragic 
dintre acest real și poet ci sta
rea de sentiment a poetului, am
plitudinea și calitatea lui.

Insurecția împotriva credinței 
într-o realitate „de dincolo" în
cepută de romantici, a fost con
tinuată de poezia parnasiană și 
simbolistă. Poeții secolului no
stru au desălvîrșit-o.

Corneliu Sfurzu

săptămîna
Oricît am fi de indulgenți, de „ne- 

atenți“ cu ceea ce apare în reviste, 
observațiile noastre nu pot să nu in
cludă și alți poeți, să nu „semnaleze" 
cu exactitate „valori" poetice. Ii avem 
din nou în vedere pe acei care nu 
meditează suficient asupra creației, de 
unde și poezii fără semnificație. Ascun- 
zîndu-se cu abilitate sub o falsă per
dea de ermetism, suprarealism, astfel 
de poeți cred că sînt de negăsit și că 
estetica lor este imposibil de analizat.

Ne vedem obligați, cu tot regretul, 
s-o cităm, de data aceasta, pe Maria 
Banuș (v. „Orizont", nr. 6, p. 6—7), 
care, sub masca unul suprarealism sau 
mai bine spus a unei poezii de „no
tație", încearcă să fie „autentică" în... 
vulgarizări, reportaj liric ridicol, ines
tetic : „Cosmos nedorit, nezămislit — / 
unde ești sînge, plod, spermă cereas
că ?“ (Autostradă). Sau : „Cumpărați 
bretelele ! / Dați copiilor dulciuri ! /
Nici o casă fără aparat electric de — / / 
Pauză. Defect tehnic, / Reluăm. / 
Nici o casă fără / aparat de perforat 
plafonul, / de introdus în lunetă, / 
de instalat un cristal / prin care pu
teți viziona / luceafărul negru al ne
antului, / steaua Justei măsuri" („Pu
blicitate"). Nu mai reproducem Fecioa
ra de Fier, curată lozincă, publicitate 
ieftină.

Gheorghe Chivu e de încadrat în a- 
ceeași familie de spirite pentru care 
poezia e discurs șl nu emoție, lipsin- 
du-1 în totalitate conștiința proprie. 
Exprimarea sensibilității nu exclude re
gimul de reflexie. Declarația exterioa
ră face ca poezia lui Gheorghe Chivu 
să nu aibă existență artistică, concep
tele absorb sentimentul, îl risipesc o 
dată cu stratul de emoții : „Și te pîn- 
desc ca o lumină uimită, / Șl chipul 
tău devine o lumină de var ; / Obra
zul tău devine o floare / Și privirea 
ta te decolorează cu spaimă" (v. 
Transfigurare, „Tribuna", nr. 21, p. 1).

Nehotărîtă e revista „Ramuri" de a 
publica mai multă poezie. Din cîtă a 
apărut, antologia nu, poate neglija cî- 
teva nume, Toma Grigore e cel mai 
reprezentativ cu putință : „Cînd se
deschid porțile zilei, / M-arunc în dul- 
hină senin. I Cu ușurința unui copil / 
Irosesc aurul stelelor — 1 Nici amie- 
z'le coclite / Nu mă trezesc din beția 
rotirii. / Sînt cînd la nadir, cînd la 
zenit. I Pe cerul turtit de lut / Și 
de vreau să cobor pe copaia cerului. / 
îmi rămîn degetele lipite de humă. I 
Iar cînd trec printr-o pădure de foc / 
Tmi aduc aminte / Că nu m-am rotit 
pînă Ia capăt. / Aș continua drumul 
pe tavan, / Dar nu mai văd cînd 
sîntem dedesubt" (Basmul unei rotații). 
Ii urmează foarte aproape : Ion Pru- 
noiu (Floare de pămtet), Sebastian 
Costin (Arhimede). Corneliu Roșu (Pînă 
Ia apele tîrzil), Vera Lungu (Și pă
duri).

SORIN ZAMFIR

Contestată, de la apariție și pînă astăzi, printr-un reiuz de 
a-i accepta criteriile, adoptată, în același timp, fără rezerve, 
comentată gălăgios, într-un sens sau altul, Istoria literaturii 
a lui G. Călinescu s-a impus ca o prezență în cultura noa
stră, ca un monument arhitectonic care poate stîrni și admi
rația și revolta dar, iărâ a-1 putea ocoli, îl privești ca o 
componentă marcantă a peisajului unui oraș. Lipsa unui 
asemenea monument, după ce i s-a simțit puterea de iradi
ere, nu-i poate lăsa indiferenți nici pe adulatori nici pe con- 
testatori.

Atitudinile extreme subliniază o dată mai mult dimensi
unile spirituale ale operei, insolitul ei. Nu măsurăm curenții 
de înaltă tensiune cu voltmetrul făcut pentru utilități mena
jere, nici punctul de topire a metalelor cu termometrul de 
cameră.

In fond, G. Călinescu își explica insistent punctul de ve
dere, atît în prefața versiunii mari a istoriei sale literare, 
apărută în 1941, cît și în cea a compentiiului (1945), aici cu 
precizări teoretice în plus, a căror utilitate era dedusă din 
atacurile anterioare (a se vedea distincțiile: subiectiv-obi- 
ectiv, obiectivitate-arbitrarietate etc.).

Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent 
(1941) era prima întreprindere de acest fel care ținea seama 
de specificul artistic al creației literare. Pentru a nu rămîne, 
însă, simplă adunare de impresii, a fost necesară o enormă 
investigare istorică. Noutatea metodei și rezultatele aplică
rii ei a surprins. Unii — obișnuiți cu confuzia intre cultural 
și artistic — și-au manifestat indignarea; cei cu propensiune 
pentru discuția teoretică au aflat însă prilejul unei reale și 
neașteptate satisfacții în această operă care jalona „par
cursul de la istoria literară de pură erudiție la întîia istorie 
a literaturii române în sensul propriu".

Compendiul, apărut în 1945, apoi în 1946, nu reprezintă o 
rezumare a volumului monumental tipărit mai înainte, ci 
„un adaos", în scopul de a face mai bine cunoscute și de a 
impune circulației valori absolute ale literaturii noastre, 
văzute, deci, sub latura lor fundamentală, ca producțiuni 
de artă. „Eliberat de obligația documentării integrale, am 
privit literatura română din avion, încercînd a stabili alti
tudinile, a proporționa valorile" — spunea autorul în pre
față. Originalitatea lucrării nu a fast, totuși, suficient înțe
leasă și consimțită, cu toate că, la apariție, s-a scris și avi
zat, la obiect, despre importanta acestui compendiu. Ceea

G. CĂLINESCU: COMPENDIU^
ce a urmat, în dezvoltarea ulterioară a criticii și istoriei 
noastre literare, a dovedit persistența confuziilor de planuri 
și superficialitatea documentării teoretice a celor care iden
tificau criteriul estetic, dedus din specificitatea artistică a 
literaturii, cu estetismul.

Cu atît mai importantă și semnificativă este retipărirea 
micii istorii (care nu o poate, însă, înlocui pe cea mare) 
astăzi, în cea de a treia ediție, cînd unele prejudecăți încă 
rezistă, chiar dacă sînt generate de argumente opuse celor 
vechi. Dacă în trecut i s-a reproșat lui G. Călinescu ceea 
ce, cu o obstinată și lamentabilă ușurință, era considerat 
estetism, nu lipsesc acum glasurile celor care-1 învinuiesc 
de istorism. Adevărul este că nu se poate face critică lite
rară fără ierarhizare de valori, deci fără istorie literară. Con
figurația unei opere, farmecul ei individual nu pot fi definite 
șl apreciate „în sine", iără raportări la un context estetic, 
văzut într-o evoluție cu caracter de necesitate. Unii subes
timează astăzi documentarea de arhivă, cercetarea minuțios- 
obiectivă, biografiile, spiritul monografic, considerînd critica 
o operație desprinsă total de orice propedeutică, singura ei 
întemeiere referindu-se la modalitatea personală a receptă
rii. Dar G. Călinescu, subordonînd cercetarea sistematică a

cronica literară
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obiectului, intervenită â posteriori, actului prim, de afirma
re sau negare, „de consimțire ori de neconsimțire la opera 
artistică", stabilea, de fapt, o relație între cele două mo
mente, desigur, fără a amesteca esențele. Mai tîrziu, față de 
predilecția unor tineri critici, tinzînd, dacă nu a absolutiza, 
dar a lua în considerare numai reacția subiectului, numai 
judecata de gust, G. Călinescu avertiza asupra limitelor „cri
ticii poematice". Istoria literaturii pe care a scris-o, mai 
ales cea mare, este ea însăși o dovadă a dezvoltării obiec
tive a actului critic aparținînd subiectului.

Pe de altă parte, nu uităm că, la autorul compendiuiui 
acum retipărit, dominantă era vocația critică. Niciodată ju
decata de valoare nu a pălit, nu s-a diluat, datorită satis
facțiilor documentaristice ori descriptive — autentice și a- 
cestea, cînd sînt, dar situate într-un plan diferit de preo
cupări. G. Călinescu preconiza și ilustra o metodă de lucru 
suplă și nuanțată, însă nu mai puțin fermă în afirmațiile și 
aplicările ei. Opunîndu-se dogmatismului, indiferent de nu
anță, „metoda" sa presupunea nu numai cultură, ci și vocație 
artistică. Criticii nu se nasc prin conformarea față cu un 
decalog oarecare, față cu rețetele esteticienilor normativiști. 
De aceea, și disputa care s-a consumat nu demult, între 
„călinescieni" și „anticălinescieni", s-a datorat neînțelegerii 
elementare de către ultimii a principiilor estetice care fun
damentează activitatea criticului. Cineva poate ii de acord 
sau nu cu aceste principii, le poate împărtăși sau combate, 
dar relieful lor original, consecvența cu care autorul Ie de
monstra și le apăra sînt incontestabile. G. Călinescu a des

fășurat, în chip susținut, o veritabilă acțiune directoare a 
unui domeniu vast și întreaga sa operă de critică, estetică 
și de istorie literară pune în lumină temperamentul impetu
os al dialecticianului care se mișcă în mari spații, alăturînd 
zone aparent îndepărtate ale spiritului, a căror înrudire nu 
se putea bănui. Proteismul său, sesizat mai de mult, nu în
seamnă versatilitate, ci putere de sinteză, capacitatea de a 
unifica elementele, supunîndu-le unei ordonări superioare. 
Roadele acestei direcții categoric estetice și tot atît de ca
tegoric obiective (fără dogmatism) în același timp, nu au 
fost valorificate îndată, fie din cauza lipsei de perspectivă, 
lie — mai tîrziu — datorită unor situații nefavorabile. In 
afară de opera sa, consolidată pe pozițiile arătate, autorul 
nu a mai putut tipări nici Jurnalul literar (seria a Il-a), re
vistă care altfel era destinată să afirme și să propulseze un 
punct de vedere creator în domeniul esteticii și criticii lite
rare. Compendiul dovedește, mai mult chiar decît marea 
Istorie a literaturii, evident, nu un spirit de sistem, în sen
sul unei mașinării greoaie, pedante, care se suprapune feno
menului viu, strivindu-1, ci prezența puternic marcată a unui 
mare îndrumător, militînd pentru demonstrarea evoluției or
ganice și a originalității literaturii naționale. Inlăturînd par
tea documentară, biografiile, datele de apariție ale opere
lor, listele de lucrări — a apărut aici mult mai limpede ati
tudinea proprie a autorului, punctele de vedere teoretice, 
confirmate de opțiunile criticului care parcurge cronologic 
creația literară a românilor, de la Varlaam și Neculce pînă 
în vremea noastră.

Sigur că, folosind criteriul strict estetic, o serie de contri
buții culturale de care afectiv sîntem legați și trebuie să fim, 
în continuare, apar în afara literaturii artistice. De altfel, 
dimensiunea estetică e greu de surprins în stare pură, și 
aluvionările ideologice, istorice, etnografice și chiar lingvis
tice vin uneori să coloreze într-un mod personal emoția re
ceptării artistice, factor dominant, așa după cum arcușul, 
împărțind strunele violoncelului, face să se însoțească su
netul fundamental cu armonicile rezultate din vibrarea frag
mentelor de coardă. Operația săvîrșită de G. Călinescu, 
desprinzînd esteticul de celelalte atribute ale faptului de 
cultură, este aceea pe care numai un auz de finețe maximă, 
deprins cu nuanțele, o poate realiza, izolînd timbrul fiecă
rui instrument dintr-o orchestră. Compendiul ne încredin
țează de justificarea și de importanța acestei procedări. 
Mal întîi, ne putem da seama și noi și putem dovedi și 
străinilor reala contribuție românească la cultura europea
nă. Observația aceasta o face și AI. Piru, în Postfața lămu
ritoare și asupra intențiilor lui G. Călinescu, a metodei și 
a avatarurilor operei sale de istoric al literaturii. Mai mult. 
Al. Piru face și o altă remarcă de natură să sublinieze im
portanța lucrării: „G. Călinescu aducea pentru prima dată 
în istoriografia literară română și cred că și universală o 
personalitate înzestrată în percepția fenomenului literar din 
nu importă ce etapă istorică și ce loc" (p. 397). Avem con
vingerea că tocmai datorită acestei împrejurări, compendiul 
se transformă într-o operă aparte, într-o istorie literară vie 
care se citește ca un roman, cu satisfacția de a urmări 
punctele maxime ale creativității unui popor, într-o evoluție 
organică, firească, chiar dacă nu totdeauna și pentru toți a 
fost destul de aparentă și ușor sesizabilă.

N. Barbu



CRONICA LITERELOR

UN PROGRAM LITERAR
cronica ideilor literare

Mă număr printre cei care au așteptat și urmărit cu interes, 
chiar dacă de la oarecare distantă, noul drum al revistei 
Luceafărul.
sei noastre literare s-a discutat mult în ultimul timp, nu mai 
departe de curînd, chiar în această cronică. Dincolo însă de În
clinațiile și aspirațiile mele, este cu neputință să nu recu
noaștem cu toții un iapt obiectiv: noua ediție a 
Luceafărului urmărește un plan de acțiune, orientat de re
pere precise. Are cu alte cuvinte un program minimal, schi
țat, deocamdată*  prin cîteva puncte. Dar un program real, 
efectiv, care nu poate trece neobservat. Există o confrater- 
nitate spontană a ideilor, dincolo de orice relații personale, 
conjuncturi și funcții practice de legătură, uneori. greu rea
lizabile, din motive de obicei neliterare. Cine preferă litera
tura, literalilor, trece însă peste aceste accidente și privește 
în adîncime, mergînd Ia esențial și durabil.

Mai presus de orice, refine însuși gestul de a oferi un pro
gram, intenția de a realiza o revistă care să depășească ma
gazinul literar, sau albumul de colaborări Intimplătoare. Re
vistă burtă fără direcție (nu „director' l) fără puncte cardi
nale, fără busolă, nu se poate. N-aș vrea acum să supăr pe 
nimeni (fiind, se știe, un... timid), dar este evidența însăși 
că revistele noastre literare de abia acum, s-ar zice, încep 
să mediteze cu seriozitate la această problemă. O revistă 
adevărată nu poate apărea oricum, în stil pur administrativ. 
Intr-adevăr, ea trebuie să rămlnă mereu „ea însăși", cu pro
filul ei distinct, memorabil, dincolo de literatura pe care o 
publică și chiar împotriva ei. Cine ar putea nega acest adevăr ?

Pe scurt, revista trebuie să afirme o personalitate, ținută, 
stil. Noul Luceafăr promite să le aibă. Și deduc asta nu nu
mai din calitatea celor ce-1 redactează, ci mai ales din faptul 
că ei au căzut de acord asupra unui principiu esențial: „O 
revistă este un tot, o unitate ideologică și artistică'. Asta 
vrea să spună că toate funcțiile sale (cronici, rubrici, pagini) ur
mează a fi coordonate, integrate unei viziuni centrale, sta
bile, organizate. Căci o bună revistă rămîne — trebuie repe
tat mereu — un organism, o structură, un sistem, în care țiu 
p nte fi introdus ceea ce nu i se integrează, nici eliminat ceea 
c i aparfine, prin acte arbitrare de pur oportunism sau ca
priciu. Vai de revista care nu știe ce vrea, sau vrea de 
toate I Care nu-și propune obiective și metode precise 1 Ea 
sfîrșește prin a nu mai interesa pe nimeni. Faptul că „sala
rul merge' nu consolează pe cititori. Ei sînt mult mai exi- 
genți și mai inteligenți decît își imaginează unii redactori 
birocratizați. Dovadă tirajele...

Bineînțeles, nu oricine poate conduce și planifica o re
vistă. Nu este deloc obligator ca, în toate cazurile, criticul 
profesionist, specialist, să aibă preferință. Insă fără unitate de 
concepție, orientată și controlată de spirit critic, revista nu 
poate să înainteze. Or spiritul critic — prea deseori confun
dat cu notițele anonime, denigratoare sau' cu veleitățile 
concurente, exacerbate — are tocmai această însușire, indis
pensabilă revistei literare de a-i impune criterii și principii 
ferme, în baza cărora ea poate să aleagă, să înțeleagă, să 
afirme și să nege. Și se numește bun conducător de revistă 
numai cel ce are competenta acestor operații, indiferent de 
genul literar cultivat. Alfred Valette n-a fost nici critic, nici 
măcar scriitor adevărat. Dar fără el Mercure de France n-ar 
fi intrat în istoria literaturii franceze. Mă gîndesc în special Ia 
Maiorescu, fbrăileanu, Lovinescu și Călinescu, la forga și Ma- 
cedonski, la toți scritorii care au făcut marile noastre re
viste. Acesta este nivelul de unde trebuie pornit mereu și 
un i trebuie din nou ajuns, ridicînd totul pe o nouă treaptă, 
în condițiile actuale specifice. Umbra lui Lovinescu plutește, 
de altfel, peste Prefață la cîteva răspunsuri. Dovadă că re
dactorii noului Luceafăr au Înțeles să asimileze și să ducă 
mai departe programul revistei literare române moderne, fă
cut din unitate de concepție .spirit critic și respect al tutu
ror valorilor literare autentice, nu de „carieră'.

Acest punct, capital, întrucît se răsfrlnge în mod direct în 
literatura revistei, primește o rezolvare, deocamdată, în pri
mul rînd teoretică. Dintre cele mai fericite, totuși. Și în 
Cronica elementară, semnată de Ștefan Bănulescu, și în Prefață, 
se pleacă de la „argumentul fundamental de calitate". Sti
luri, „modalități', formule, programe nu înseamnă mare lucru 

fără talent și creație, fără vocație literară tradusă în opere 
variabile, originale. Este un examen hotărîtor, pe care-1 dau 
deopotrivă „bătrînii" și „tinerii" invitați să scrie la Luceafărul, 
neîndoielnic revista lor, în măsura în care vor veni și vor ști 
efectiv s-o scrie. De aceea, nu poate fi sprijinită îndeajuns in
tenția ca „originalitatea fiecărui să poată ieși în evidență'. Re
vista vrea să înfățișeze literatura tinerilor, de fapt a tuturor co
laboratorilor, numai :

„Așa cum este, respectîndu-i diversitatea, tendințele organice, 
stilurile, fără a interveni arbitrar în mișcarea ei lăuntrică, fără 
a o sili să intre în niște tipare exterioare. Acesta este unul din 
principiile noastre fundamentale: respectul pentru realitatea 
vie, în continuă prefacere, contradictorie uneori, a literaturii 
tinerilor, renunțarea la orice obstacole false și stînjenitoare.. 
Vrem să facem o revistă pentru literatură, nu să inventăm lite
ratură pentru revistă'.

Față de debutanți, firește, aceeași firească și necesară exi
gență. Luceafărul își propune să fie nu numai revista <-elor ce 
nZn ?1 a C,el°r S® Vin' Urm'md sd se alirme nu numai prin 
ceea ce consolidează, ci și prin ceea ce descopere, în spirit de 
fnrmnMărfdar de Iigoare- "Nici 0 prejudecată de școală sau 

rmula literara nu va sta în cale. Singurul nostru criteriu de 
! lncuta^re. es.te. ncela al valorii. Numai în emulația
‘beră, de nimic ștmjenită, talentele adevărate se pot im- 

pune .Revista, desigur, nu va publica numai pagini antoloaice 
imposibilitate evidentă. Reținem însă promisiunea că ospitali- 

va.?°b?rî niciodată „sub o limită admisă'. Prea s-au 
sionr’de l” SpeCiaL anumiti !nfatuati (Indiciu

selecție, con-
i și a

Despre necesitatea regenerării In adîncime a pre-

%gnnfădeesfer^!> de Ce Se : ^udiu, selecție con-
?n"nlâ, estet^a’ scara de valori, prin aruncarea culturii și a 
nH^r^Cr !CÂ CUm S'ar spune' peste bord- Insă într-o revistă 
Junimea0 ClnG Vtea numai cine poate. Ca la

l^Senmn'lnd-dOa-r mi?carea idei,ot literare notabile, aș putea, 
l^rte^me' S,ă ma opresc a,ci- Se Pune totuși întrebarea în ce 
S s aCeS- pr°gram sobm 9i excelent devine și realizabil. 
Multe depind de factorii care depășesc net cele mai bune intenții 
ale redacției și cu ghicitul în cafea nu mă ocup. Unele previ- 
dn^rn^°^laCe^,iunctie ma‘ nles de personalitatea re
dactorilor. O revista deschisa, efectiv gîndită, ieșită dintr-o nece- 
sitate reală, condusă de Stefan Bănulescu, spirit echilibrat, cons- 

vCU -taCt' .C.,re are încredere în criticii de valoarea lui 
Eugen Simion și Nicolae Manolescu, ce știu să vadă în per
spectivă, unde Marin Sorescu și Ion Alexandru („Vreau să rea
bilitez această noțiune: Poetul" jscriu cu regularitate, o revistă 
care dozează în conducerea sa proza, poezia (Cezan Baltaq), cri
tica și estetica (Gh. Achiței), oferă garanții de seriozitate și 
continuitate.

(Urmare din p. 6—7)

Clopoțelul, salvator, 
alungă stinghereala, go
lește clasa, lăsîndu-i pe 
cel doi să-și ocolească 
privirile umezi. Ea —- 
frumusețe comună, cu 
trăsături obișnuite, regu
late, parcă prea mari în 
rotunjimile leneșe ale 
liniilor ce se potolesc 
sub bărbia calmă; el 
— prăfuit pînă la rădă
cina fiecărui fir de păr, 
cu privirea ștearsă, apa
tică și totuși, fierbinte,

— Ce-i cu tine ? — 
îngaimă femeia.

— Am venit.
Da, reîntîlnirile te 

îmbie să aluneci spre 
ieri, dar nu mai afli 
nici un capăt al firului; 
încercăm să fim cei de 
atunci și, caraghioși, 
constatăm că ne jenea
ză balenele gulerului 
ultra-apretat de azi... 
Cînd se petrec aceste 
amarnice regăsiri, ope
răm cu date false de la 
început pînă la sfîrșit. 
O aventură fugară, con
sumată în cine știe ce 
decor stimulator și cir
cumstanțe atenuant-a- 
gravante, o prietenie 
pudrată cu paiete și iz
bucnită dintr-un sub
conștient narcotizat, n-ar 
trebui re-căutată: cei 
doi, patru, șapte ani, au 
adîncit un canion de pe 
malurile căruia se poate 
comunica — dar numai 
prin semne. Același cu- 
vînt rostit cîndva poate 
suna fad, fals, caraghios 
acum, o mîngîiere de 
atunci este privită cu 
reținere și îngăduință 
azi. Bănuiești că înain
tezi pe un șir de urme 
cunoscute, familiare șl, 
surpriză, observi că pa
șii nu se mai potrivesc, 
iar șiragul de adînciturl 
duce aiurea, în cu totul 
altă parte, purtîndu-te 
printr-o zonă neștiută, 
bizară, necartografiată.

înghesuit într-un pat 
nedesfăcut, așteptînd ca 
Nuța să-și termine ore
le, Pascu s-a luptat toa
tă după amiaza — ori 
poate mai mult, ori poa
te nici atît — cui monoto
nia idioată a peisajului 
structurat pe ideea de 
curbă, parcurgînd cu o 
motocicletă parcă însu
flețită acele zig-zaguri 
devenite nu mijloc, ci 
scop: șoseaua vira la 
dreapta pentru a putea, 
victorioasă, să se repea
dă apoi în stingă, pipă
ind curba de nivel și 
agățîndu-se de rădăci
nile nucilor sălbătăciți. 
A trecut pe lîngă un 
cimitir, tac-tac-ul inimii 
motocicletei s-a stins și 
Pascu a lăsat-o să-și 
tragă răsuflarea în stn- 
zienile de sub zidul de 
piatră. S-a furișat In 
cimitir printr-o gaură 
rotundă ca o gură de 
canal, a simțit — ade
vărată izbitură — par
fumul dulceag-violent 
al căpșunilor de cîmp, 
a dat să se aplece, nu 
găsea bumbișorii roșii 
ai fructelor pîrguite, 
și-a amintit că și verzi 
căpșunile sînt dulci, a 
început să pipăie cu 
degetele-greblă și, repe
de, a simțit că țesătura 
tulpinelor înfrățite și 
sufocate de butași s-a 
transformat în șuvițe 
de păr castaniu, greu, 
părul Terezei, despletit 
ca întotdeauna seara... 
A prins să orînduiască 
șuvițele încîlcite, Tereza 
zîmbea adînc și blînd, 
dar au început să ră
sune tac-tac-urile moto
cicletei trezite, ca un 
clopot de alarmă, un 
clopot tiranic, cu sunet 
pătrunzător, dureros...

— Hai, gata, deștep
tarea !

Nuța îl zguduie zîm- 
bind — nu se știe de 
ce — victorios.

i s'f • •• • • • < •

— Te-ai măritat ?
— Da.
Femeia continuă să 

arboreze același ciudat 
și insinuant zîmbet 
străin.

— Unde ți-e băr
batul ?

— La pușcărie. De un 
an, patru luni și opt 
zile.

— Pe cine a omorît ?
— Pe nimeni. I-au 

contestat postul, n-avea 
calificare, o știi prea 
bine — a luat în pri
mire „Alimentara" de 
aici, a furat, se zice, a 
furat mult, enorm. Nu 
observi, totul e sigilat, 
de asta te-am primit în 
bucătărie.

— Cum îl cheamă ?
— Pe cine ?
— Pe el.
— Pe bărbatu-meu ? 

Ce, nu știi ?
— Nu.
— Radoslav.
Lîngă ușă, înalte, țe

pene și lucioase, tro

INVENTAR
nează o pereche de ciz
me „crom" — se vede, 
darul de nuntă al so
crilor.

Nuța se frămîntă, se 
agită, dar din sprinte
neala odihnitoare de 
odinioară i-a rămas doar 
o anume sacadare a 
mișcărilor; pielea i-a 
devenit, în pomeții o- 
brajilor, ușor-pergamen- 
toasă, lucioasă, necazu
rile i-au format stereo- 
tipe de felină care se 
strecoară în umbra zi
durilor, ocolind privirile. 
Femeia s-a obișnuit să 
facă echilibristică pe 
muchia periculoasă din
tre admis și tolerat, din
tre legal și ilegal, știut 
șl neștiut. Doar ochii — 
l-au rămas aceiași: de
colorați și buni, adînci 
șl liniștiți.

— Ești primul bărbat 
care-mi calcă pragul de 
atunci. De un an, patru 
luni și opt zile. Hai, 
bea!

— Ce?
— Nu vezi sticla ? A 

adus-o copilul. Coniac.
— Eh, puțin, dintr-o 

înghițitură...
— Bine. Foarte bine. 

Lasă-mi și mie. Bem șl 
uităm.

— De ce să uităm ? 
Ce să uităm ? Am venit 
ca să ne reamintim.

— Hm. Lașitățile ? Șl 
naivitățile și nehotărî- 
rile ? Ești bărbat, sînt 
femeie. Am încuiat ușa, 
aici nu vine nimeni, 
bea.

Nuța e rujată peste 
contur, cu ostentație vi
novată, poartă ciorapi 
subțiri și transparențl; 
sînii mici îi împung pu
loverul fin, părul, adu
nat într-un coc înalt, a 
căpătat, de dimineață și 
pînă acum, reflexe ro- 
șietice.

— Am avut mulți pri
eteni, foarte mulți, ve
neau de la zeci de ki
lometri, serile erau ve
sele. ..

Ciudat: se aștepta s-o 
găsească timidă și pier
dută și neajutorată. As
prită, îndîrjită, Nuța 
pare cinică și provoca
toare. Saltul de la ro
mantismul zevzec și de
zarmant la luciditatea a- 
gresivă pare de-a drep
tul incredibil. Nuța fi 
vorbea, cu ani în urmă, 
despre șantiere roman
tice în munți, locuri 
unde, în mod obligato
riu, fluturau steaguri și 
răsunau marșuri — a

colo visa să fie briga
dieră — despre versuri 
scrise „pe" cutare ori 
cutare „temă", despre 
„dragostele*  ei „princi
piale", despre tot soiul 
de „activități" de care 
urma să se „apuce", 
despre lună și stele, 
Beethoven și Gorki, 
despre toate cîte alcă- 
tuiseră lumea ei, roză 
și absolut entuziasman- 
tă — pînă în momentul 
acelei seri pe care a 
simțit-o în fiecare fibră 
a trupului ei subțirel, 
zguduit de hohotele 
convulsive ale plînsului 
fierbinte, fără lacrimi și 
sughițuri. Iat-o acum, 
înrăită și acidă, intero- 
gîndu-1 îndîrjit:

— Cum a fost ?
— Ce?
— Cu nevastă-ta. Am 

citit în ziare: „Beția 
vitezei...' etc.

— Accident.
— Lasă accidentul.

Pe mine nu mă minți. 
A fost salvată. După ?

— A înghițit somni
fere.

— De ce ?
— Nu știu.
— Imposibil. I-ai spus 

ceva. Te cunosc.
— Ce să-i fi... Ni

meni. .. Nu m-a între
bat nimic.

— Bea... Hai, dă-i 
drumul.

— Nu i-am spus nl-
mic, nimiiiic, lasă-mă-n
pace !

— Ba da. Ai fost ulti-
mul care...

— Nu, nu, imposibil,
nu se putea sinucide 
dintr-atît.

— Aha, deci a fost 
ceva. Repetă propozif- 
unile, hai, curaj, nu te 
toarnă nimeni, aici e 
casă de pușcăriași, exis
tă o anume solidaritate.

— Nu pot.
— Ești bărbat.
— Nu...
— Ba da!
— Atît i-am spus, cre- 

de-mă: „Doamne, cum 
te-ai schilodit Ii atîr- 
nau pieile desprinse de 
pe obraji. Se tîrîse șa
se metri cu fața pe as
falt.

— Bietul de tine! Ai 
rămas la fel: torni ră
utăți și farse unde tre
buie și unde nu trebuie. 
Ai ucis-o, da ? Bea... 
De ce taci ? Te doare ?
— Nuța s-a apropiat și-i 
atinge ușor, cu degete 
moi, rana de pe obraz
— E de atunci ?

— Nu. M-am tăiat. 
La bărbierit.

— Puah! Ce te costa 
dacă mințeai ? Ar fi fost 
romantic, mă ofeream 
să te oblojesc... De ce 
nu bei ?

— De ce să mal 
beau ?

— Uite, beau și eu.
— Ajunge, te rog!
— Nu zău I Te aștep

tai să găsești mielușica 
de odinioară ? Nu, dra
gule, m-am înrăit... El, 
ce facem ?

— Adică?
— Dacă vrei, îți stau 

la dispoziție. Nu m-a 
atins nici un bărbat de 
mai bine de un an. Nu, 
mint: de mai bine de 
doi ani. In ultima vre
me, Radoslav dădea rar 
pe acasă; avea tot so
iul de prietene... Ra
doslav ar merita-o, nu ? 
In fond, m-a furat, ai 
avea dreptul să-i plă
tești oarecum cu ace

eași monedă... Ce faci, 
de ce ai amuțit? Altă
dată nici n-ai îndrăznit 
să-mi ceri asta, acum 
însă te-ai gîndit, sînt 
sigură că ai gîndit: 
„găsesc o femeie învin
să, o gîscuhță credulă 
care nu m-a uitat, care 
mă mai iubește, o fe
meie care-și va pierde 
capul imediat...“ Ade
vărat, dragule, te mai 
iubesc probabil, dar ci
neva trebuie să ducă și 
pachete la pușcărie ne
norocitului de Radoslav. 
Atît i-a rămas : nevasta, 
de care și-a bătut joc 
din prima zi a căsni
ciei. ..

Nu se poate: bra
vează. Totul e mască. 
Schimbările spectacu
loase și uimitoare sint 
posibile doar în filmele 
de duzină, cu nemți sa
dici cîntînd nocturne la 
piane dezacordate, în 

aconțpaniament de ex
plozii. Este imposibil ca 
fata care nu reușea să 
vadă în jur decît sta
niol și bune intenții și 
artificii colorate și per
fecțiuni entuziasmante, 
fata capabilă de gingă
șii indefinibile și nai
vități frizînd ridicolul, 
să-și clădească, peste 
noapte, o cu totul altă 
personalitate. Cel mult, 
o armură. Indiferent de 
grosime, platoșa rămîne 
platoșă, ascunde un miez 
care are nevoie de 
proteguire cu atît mai 
solidă cu cît fărîma as
cunsă e mai prețioasă 
și mai jinduită. Ochii 
Nuței, blînzi și decolo
rați, s-ar cuveni să con
firme caratele zăcămîn- 
tulul ascuns, dar însă-’ 
lipsa de culoare împie
decă citirea adevărului 
în irisul ascuns de pla
sa deasă a firișoarelor 
galben-verzui...
Dar, fără îndoială, sin
ceritatea va țîșni din 
străfunduri, femeia se va 
ghemui la pieptul lui 
Pascu, se va ghemui ca 
atunci, ca totdeauna, 
cînd nu exista posesiu
nea obsesivă și dizol
vantă a Terezei, cînd 
lumea apărea rose-bom- 
bon, ca obrajii de co
pil mic, cînd naivitatea 
și ingenuitatea Nuței se 
cereau ocrotite, cînd... 
.Hai, curaj — o îndeam
nă ochii lui Pascu — 
curaj, doar n-ai murit 
și tu..."

— De ce taci, Pascu- 
le ? Mă găsești urîtă ? 
Mie poți să mi-o spui 
fără nici o grijă, nu mă 
sinucid, nu, nu mă sinu
cid, de ce să mă sinu
cid ?

— Guraaa 1 — urlă 
Pascu Talpă, izbind sti
cla goală într-un maldăr 
de cratițe și stîrnind un 
ropot de bubuieli care 
se proliferează aseme
nea unei reacții în lanț. 
De undeva, de după 
soba înflorată, se re
varsă un șuvoi gălăgios 
de sticle de coniac: 
goale.

Așteptînd să se mis
tuie ecoul, Nuța îl pri
vește țintă, parcă spre 
a-și întipări undeva, 
într-o cută ascunsă a 
memoriei, trăsăturile lui. 
Apoi șoptește uscat:

— E cinci și un sfert. 
La 5,35 ai autobuz. 
Ți-am luat bilet, poftim, 
ține-1.

Adrian Marino



SEMN - ACȚIUNE - VALOARE
Redeșteptarea- interesului fa

ță de semiotică sau teoria ge
nerală a utilizării semnelor o 
datorăm în mare parte lui 
Charles W. Morris, care la 
sfirșitul deceniului al patrulea 
a publicat studiul Foundations 
of the Theory of Signs (Inter
national Encyclopedia of Uni
fied Science, vol. 1, nr. 2 Chi
cago : University of Chicago 
Press, 1938). Morris iși pro
punea să schițeze un punct 
de vedere unificator în studie
rea semnelor și să stabilească 
conturul și conceptele funda
mentale ale științei despre 
semne. El introduce noțiunea 
de proces de semnificare (se- 
miosis), relevă raporturile din
tre semn, semnificație și in
terpret, distinge, în concordan
tă cu Carnap, dimensiunile 
semantică, sintactică și prag
matică ale semnului. Plecînd 
pentru constituirea semioticii 
ca știință — Morris relevă tot
odată valoarea ei metodologi
că pentru celelalte științe, în
deosebi pentru analiza limba
jelor științelor particulare și 
dezvăluirea unor exigențe co
mune ale limbajului științelor.

Semiotica apare astăzi ca o 
știință de graniță, deosebit de 
activă, care suscită interesul 
unor cercetători de formații 
științifice diferite, de la ma
tematician și logician pînă la 
lingvist, de la biologul preo
cupat de comportamentul ani
malelor sau de transmiterea 
codului genetic, pînă la ingi
nerul electronist și ciberneti- 
cianul teoretician, preocupat 
de construirea limbajelor arti
ficiale. In afară de aceste ca
tegorii de cercetători, semioti
ca preocupă astăzi pe medi
cul diagnostician, neurolog sau 
psihiatru, pe antropolog și so
ciolog sau pe filozoful intere
sat în gnoseologie sau este
tică.

Elaborarea semioticii de că
tre Charles Morris a avut loc 
dintr-o perspectivă behavio- 
ristă. Semnul este un mijloc 
menit să înlesnească adecva
rea comportamentului organis
mului viu la factorii de me
diu. Procesul utilizării semnu
lui sau procesul de semnifica
re (semiosis) este conform ul
timii sale cărți, o relație între 
cinci termeni: semnul v, in
terpretul w, interpretantul x, 
semnificația y și contextul z.

Mecanismul în mare al a- 
cestei relații se reduce la ur
mătoarele : semnul o recep
ționat de interpretul w deter
mină în aceasta tendința de 
a acționa într-un anumit fel, 
x (aceasta Morris o numește 
interpretant asupra obiectu
lui vizat de semn, semnifica
tiv y). întreg procesul are loc 
în condițiile z. Folosind cerce
tările lui Karl von Frisch pri
vind viața albinelor, Morris 
exemplifică procesul de semi
osis în felul următor : zburînd 
într-un anumit fel (semnul v) 
un grup de albine evocă în
tr-un alt grup (interpreților) 
tendința de a acționa într-un 
anumit fel (interpretantul x) 
în vederea atingerii obiectului 
dorit (florile, respectiv semni
ficația y) in condițiile deter
minate (de ex. : poziția stupu
lui z).

In raport cu articolul din 
1938, Morris a adăugat con
dițiile z și a schimbat simbo
lurile prin care notează ter
menii. El se abține să dea o 
definiție explicită termenilor 
introduși și în primul rînd 
semnului. Propoziția dată mai 
sus, previne Morris, nu tre
buie luată ca o definiție a 
semnului. Aceeași prudență o 
manifestă și în ceea ce pri
vește semnificația. Aceasta, 
precizează el, nu trebuie înțe
leasă neapărat că un obiect 
sau eveniment material, ci 
este posibil ca un semn să fie 
raportat și la altceva decît 
evenimente și proprietăți per
ceptibile senzorial, de exem
plu la unele plăsmuiri ale 
minții omenești, zîne, centauri, 
ciclopi ș.a. Ultimele cuvinte 
privite ca semne au semnifi
cație sau designat dar nu au

denotat. Prevenind pericolul 
interpretării semnelor în spi
ritul idealismului de tip pla
tonic, Morris afirma că sem
nificațiile nu trebuie reificate, 
transformate în obiecte distinc
te existente în planul realită
ții, ci ele trebuie considerate 
de fiecare dată în raport cu 
un obiect ce funcționează ca 
semn pentru un interpret de
terminat, respectiv în cadrul 
unui proces de semnificare.

Interpretantul pe care îl ca
racterizează ca dispoziție a u- 
nui interpret de a reacționa 
într-un anumit fel, ca urmare 
a producerii unui semn, nu 
trebuie să aibă nici el un 
sens subiectiv („subjective" 
connotation). Calea de a asi-

coordonatele
semioticii

gura obiectivarea necesară Ia 
nivelul interpretantului i se 
pare lui Morris a fi abordarea 
behavioristă, respectiv posibi
litatea de a-1 descrie pe aces
ta ca probabilitate a unui răs
puns anume la un semn dat 
în condiții determinate.

Existența unei coresponden
țe între tendința lăuntrică sau 
intenția de a acționa și acțiu
nea manifestată fizic nu justi
fică însă nici într-un caz iden
tificarea lor. Controlabilă cu 
mijloace experimentale este 
acțiunea realizată și nu „in
tenția", tendința interiorizată 
a interpretului. Pe de altă par
te, considerăm că nu există 
temei pentru a privi interpre
tantul doar ca intenție de a 
acționa într-un anumit fel. îna
inte de a se contura într-un 
interpret tendința de a acționa 
într-un anumit fel — la care 
evident nu contribuie doar sem
nul nou produs — este de pre
supus că un semn transmite o 
informație subiectului receptor 
și deci interpretantul ar putea 
fi mai degrabă expresia aces
tei noi informații dobîndite 
prin producerea evenimentului- 
semn.

Absenta unui punct de ve
dere gnoseologic și social în 
înțelegerea procesului de uti
lizare a semnului îi reduce 
lui Morris posibilitatea expli
cării ample, cuprinzătoare, a 
semiosisului.

Caracterizarea mai sus pre. 
zentată a semiosisului suscită 
o serie de obiecții. Mai întîi, 
este greu de presupus că pu
tem opera fără pericol de e- 
chivoc cu un concept atît de 
important pentru semiotică 
cum este cel de semn, dacă 
nu-i dăm o definiție adecvată. 
Reținînd recomandările lui 
Morris, după care putem vor
bi de semn doar în raport cu 
o anumită entitate desemnată 
și de către un interpret deter
minat, considerăm legitimă 
următoare definiție a semnu
lui : spunem că un obiect s 
este semn al unei entități a în 
raport cu interpretul s dacă 
producerea obiectului a furni
zează lui s o informație des
pre a. (ct. M. Tîrnoveanu — 
Elemente de logică matematică, 
Editura didactică și pedago
gică, 1964, p. 9). M. Tîrnoveanu 
folosește termenul de subiect 
logic pentru ceea ce Morris 
numea interpret. Definiția e- 
vidențiază funcția de repre
zentant sau mijlocitor pe care 
o joacă orice semn. Un obiei t 
natural oarecare devine semn 
numai în măsura în care ciez- 
văluie sau comunică unui in
terpret altceva decît proprie
tățile sale nemijlocite, infor
mația, imaginea entității de
semnate. In această accepție 
interpretul este privit ca un 
sistem cibernetic, apt de a 
recepționa, înmagazina, pre
lucra și transmite informația.

In această viziune interpre
tantul nu este doar un impuls 
sau o -tendință, ci în primul 
rînd o imagine sau informație 
prin semn dobîndită de un in
terpret sau subiect logic.

In al doilea rînd, Morris nu 
consideră actul semnificării și 
comunicării de informații 
semantice în toată complexi
tatea sa, el nu ține seama de 
faptul că în realizarea sa par
ticipă doi sau mai mulți su
biecți logici; un subiect logic 
emițător și un subiect logic 
receptor, între aceștia institu- 
indu-se un proces comunicativ 
uni sau bilateral.

In al doilea rînd, Morris pa
re a se ocupa cu prioritate de 
procesul funcționării procese
lor de semnificare deja insti
tuite și nu acordă atenția cu
venită procesului de instituire 
a convenției semiotice. Mai 
mult, ar fi deosebit de inte
resant să se studieze procesul 
apariției semnului ca mijloc 
de transmitere a informației 
la nivel filogenetic pe de o 
parte și la nivel ontogenetic 
pe de altă parte.

Teza lui Morris, după care 
procesul de semnificare este 
în genere legat de acțiune, că 
semnificarea nu este un act 
gratuit, ni se pare demnă de 
toată atenția. Considerăm însă 
nesatisfăcătoare încercarea au
torului de a întemeia proce
sul de semnificare și în gene
re semiotica exclusiv pe teo
ria comportării la nivel bio
logic.

In Signification și Sig
nificance Morris și-a propus 
să dezvăluie corelațiile dintre 
semiotică si axiologie. Semi
otica și axiologia, teoria ge
nerală, aui, după Morris, îni 
comun faptul că studiază sem
nele comportamentale și în
deosebi comportarea preferen
țială întemeiată pe semne e- 
valuative, respectiv pe semne 
apreciative și prescriptive. 
După ce a încercat o înteme
iere behavioristă a semioticii, 
Morris va încerca o întemeiere 
behavioristă a axiologiei. Si
tuația valorizatoare este, după 
el, un,a care implică o com
portare preferențială, nega
tivă sau pozitivă. „Bun", „rău", 
„plăcut", „dureros" sînt, după 
el, aprecieri care privesc rela
țiile subiectului cu obiectul. 
Morris nu admite valori ab
stracte și universale ci pentru 
el valorile sînt proprietăți ale 
obiectelor relativ la o com
portare preferențială. Valoarea 
nu există în sine, ci întotdea
una în raport cu un obiect sau 
eveniment real și din punctul 
de vedere al unui interpret.

Rămînînd pe pozițiile unei 
abordări behavioriste, Morris 
nu relevă condiționarea social 
istorică și independența relati
vă a valorilor în istorie. Mo
rris abordează problema va
lorii exclusiv din perspectiva 
individului ca ființă biologică, 
care optează pentru o valoare 
sau alta și pierde din vedere 
posibilitatea abordării proble
mei valorii dintr-o perspectivă 
sociologică și istorică. Admi
terea unor valori duce, între 
altele, la gruparea indivizilor 
în organizații politice, profesi
onale, religioase etc., generează 
un fenomen calitativ nou care 
ascultă de legi fundamental 
deosebite de cele ale compor
tării individului considerat ca 
sistem biologic distinct.

In ciuda unor observații in
teresante privind utilizarea 
semnelor la nivel social și ro
lul lor, explicarea unor siste
me social-cultuirale ș. a. Mo
rris nu-și întemeiază în princi
pal cercetările sale pe analiza 
concretă, a utilizării semnelor 
la nivelul activităților umane : 
producție, învățămînt, petrece
rea timpului liber etc. Pentru 
semiotică au o importanță de
osebită cercetările efectuate 
în prezent asupra semnalizării 
și comunicării în producție, u- 
tilizarea semnelor în actul în
vățării, instituirea primelor 
semne lingvistice la copii etc., 
cercetări ce asigură mari per
spective teoretice și practice 
acestei științe.

Cornel Popa

Fotografia loan Negrea

diorama
In editura Universității din Cambridge au apărut două 

importante lucrări de istoria filozofiei.
Prima — A History of Greek Philosophy vine să în

tregească, datorită autorului W.K. Gutharie, profesor de 
istoria filozofiei antice la această veche universitate bri
tanică, viziunea modernă asupra filozofiei antice din Gre
cia, concepută drept perioadă de formare a gîndirii eu
ropene, ca temelie a cugetării din secolele XIX și XX, 
prin faptul că este și prima formă de expresie a gîndirii 

rationale în Europa.
O întinsă bibliografie, index de referințe la operele 

gînditoriior greci, indice de materii și autori, întregesc 
valoarea informațională a celor două volume din istoria 
filozofiei grecești.

Cea de-a doua lucrare — The Cambridge History of 
Later Greek and Early Philosophy — apărută sub îngri
jirea lui A. H. Armstrong, profesor de elină la Univer
sitatea din Liverpool, Iși propune să arate permanența 
problematicii lilosofiei clasice grecești și modurile de re
flectare în perioada de început și de mai tîrziu a evului 
mediu. Mai precis este vorba de evoluția cugetării de la 
Plotinus, prin patristica creștină, pînă la Scotus Erigeno și 
Anselm de Canterbury. Ultimul capitol este rezervat in- 
terierenței elinismului cu islamismul, respectiv AI-Kindi 
și Al-Farabi.

Și fiindcă vorbim de evul mediu nu este lipsit de 
importantă să semnalăm apariția, într-o nouă ediție (la 
Benno Schwabe din Basel-Stuttgart, 1967), a clasicei lu
crări a lui Martin Grabmann „Die Geschichte der scho- 
lastischen Methode" în două volume.

In același context de preocupări, dar cu o altă mo
dalitate de înțelegere este lucrarea lui Mark Sullivan, pro
fesor de filozofie la Colegiul Belmont — California (S.U.A.) 
intitulată Apuleian Logic, apărută în colecția ,,Studies in 
Logic and the Foundations of Mathematics" a editurii 
North Holland Publishing Company din Amsterdam (1967).

Autorul Iși propune să reconsidere opera logică a lui 
Apuleius din Madaura, cuprinsă în comentariul la tra
tatul Peri Hermeneias al lui Aristotel, într-o optică 
foarte modernă, a logicii formale matematice. Prof. 
Mark Sullivan vede în Apuleius unul din precursorii 
logicii formale ne-aristoteliciene prin faptul că acesta 
face ample considerațiuni asupra logicii propoziționale, 
echipotenței și conversiunii propozițiilor și imaginează 
chiar o teorie a colecțiilor logice.

Storrs Mc Call editează la Clarendon Press din 
Oxford (1967) o culegere din cele mai reprezentative 
studii și articole ale logicienilor contemporani polonezi 
sub titlul POLISH LOGIC — 1920—1939. Cartea se des
chide cu Note asupra dezvoltării logicii formale în Po
lonia între anii 1900—1939, de Tadeusz Kotarbinsky și 
în continuare texte din Lukasienicz, Leoniewski, So- 
bocinski, Aidrekiewicz, Chewistek, Jaskowski, Slupecki, 
~Wajsberg.

Cititorul și cercetătorul român a luat cunoștință de 
cîteva texte fundamentale ale logicii moderne, operă 
a unor cunoscuți logicieni, datorită culegerii Logică și 
filozofie (Buc., Editura politică, 1966), Incit, interesant 
să-și lărgească orizontul teoretic și informațional, el 
va parcurge cu atenție și studiile cuprinse în volumele 
acestea.

In editura Springer au apărut, în 1968, două remar
cabile lucrări: R. Couvant und D. Hilbert, Methoden der 
Mathematischen Physik" și K. Reidemeister, Grundlagen 
der Geometrie. Este vorba, mai degrabă, de reeditarea 
a două lucrări fundamentale ale unor bine cunoscuți 
oameni de știință germani, evident cu unele completări.

La New-York, editura Pergamon Press a editat car
tea lui L .Redei, de la Institutul de matematică al Uni
versității lozsef Athila din Seghedin: Foundation of
euclidean and neo-euclidean geometris accordin to F. 
Klein. L. Redei iși propune să examineze, în baza con
cepției lui Klein, temeliile geometriei euclidiene și neo. 
euclidiene, adăugind o serie de interesante contribuții.

Tot în aceeași editură a apărut (în 1968) cartea lui 
B. Renner „Current Algebris and theiy applications" 
care, pe lingă elucidările ce Ie aduce în tratarea alge
brică a unor probleme de fizică, electromagnetică și 
fizică nucleară, posedă o extinsă bibliografie de specia
litate.

Valeriu Streinu

note
Am avut ocazia să sem

nalăm deficiențele unui 
ghid turistic al fostei re
giuni Suceava. Un nou 
ghid, de aceeași orienta
re, dar de o cu totul altă 
factură, ne dă prilejul de 
a reveni asupra legăturii 
dintre turism și realita
tea istorică.

Trebuie să recunoaștem 
că noua lucrare, intitula
tă „Circuit în Moldova 
de Nord**,  semnată de 
Gheorghe Epuran, este 
superioară ghidului din 
anul trecut, eliminînd, în 
bună parte, erorile pre
decesorului său. Dar... in
troduce în circulație al
tele. De pildă, se spune 
că Alexandru Lăpușneanu 
a domnit între anii 1522 
și 1561 (prima domnie), 
deși în alt loc se arată 
că Ștefan al VI-lea Rareș, 
predecesorul în domnie al 
lui Lăpușneanu, a fost u- 
cis de boieri în 1552. In 
aceeași ordine de idei, 
Ștefan al VII-lea Tomșa 
(Tomșa I), nu domnește 
între 1553 și 1554, ci între 
1563 și 1564, iar Tomșa al 
II-lea, rivalul Movileștilor, 
nu numai că pretindea că 
este fiul acestuia, dar 
chiar era în realitate.

Petru I Mușat domnește 
între 1375 și 1391, și nu 
1374—1392 (p. 40), căci
cronicile îi dau 16 ani 
de domnie, iar urmașul 
său, Roman I, domnește 
între 1391, nu 1392, și 1394. 
Alexandru cel Bun și so
ția sa Ana au fost în- 
gropați la Bistrița, dar 
mormîntul voievodului a 
fost profanat de mult. Se 
pare că tot la Bistrița a 
fost îngropat și fiul lui 
Ștefan cel Mare, Alexan
dru (+ 1496), și, după cum 
bănuia N. Iorga, și fiul 
acestuia, Ștefan Lăcusta 
(+ 1540). Urme mai evi-^ 
dente ale acestor mormin
te deocamdată nu s-au 
găsit, însă că la Bistrița 
ar mai fi și mormîntul 
unei Ana, fiica lui Ștefan 
cel Mare, aceasta nu se 
știa. O aflăm din ghid. 
S-ar putea numai presu
pune că Ana a fost în
gropată la Bistrița, deși 
documentul respectiv, din 
23 noiembrie 1499, nu men
ționează aceasta în mod 
expres.

In sfîrșit, pentru a în
cheia observațiile despre 
voievozi și familiile lor, 
sîntem datori să lămurim 
o problemă care se pare 
că rămîne încă neeluci
dată : originea Doamnei
Elisabeta Movilă, căci la 
p. 99 citim că ea era „fru
moasa fiică a unui nobil 
ungur din Transilvania, 
stabilit în Polonia". Deci 
o origine multinațională...

Or, Sever de Zotta a 
constatat, în 1913, că ta- 
tăi ei era Gheorghe. pîr- 
călabul de Hot’n, un cu
noscut boier al epocii.

Lucruri interesante se 
pot spune și despre ve
chile orașe moldovenești. 
Ba’a. chiar dacă nu e a- 
mintită în „documentele 
din vremea lui Dragoș". 
pentru simplul motiv că 
nu se cunosc acte emise 
de acest semi-voievod, ră
mîne. totuși, un centru 
de o deosebită importan
ță pentru istoria Moldo
vei. Insă ctitoria lui Ale
xandru cel Bun de ’a Baia 
nu e „biserică gotică", ci 
o fost ridicată în stil gotic 
de către Alexandru cel 
Bun în 1410, și nu în 
1415.

Deși la p. 78 se descrie 
biserica de la Bălinești 
drept o „ctitorie a logo
fătului Tăutu", totuși, cu 
cinci pagini mai în urmă 
(p. 73), ea este numită
..biserica lui Ștefan cel 
Mare din Bălinești" !

încheind, ne vom referi 
în mod special Ța capito
lul dedicat orașului Făl
ticeni. Mai întîi, se vor
bește despre o cameră 
memorială „Matei Millo" 
la Spătărești, cameră des
pre care în oraș nu se 
știe nimic. In schimb, nu 
se amintește Camera me
morială. „Ion Dragoslav", 
organizată din im moașa 
inițiativă a nepoților a- 
cestui scriitor. (De altfel, 
autorităților locale au față 
de monumentele cu’turale 
din Fălticeni, o atitudine 
adeseori repăsă'onre, con
damnată în diverse revis
te si ziare flacăra, Zori 
noi ș.a.). Semnatarul aces
tor rînduri încearcă de 9 
(nouă) luni să amenajeze 
o Cameră memorială „Ar- 
tur Gorovei" în vechiul 
imobil construit în 1843, 
dar, din lipsa de interes 
a forurilor în drept, a- 
ceastă acțiune este mereu 
tărăgănată).

Dacă însă lăsăm la o 
parte toate aceste scăderi, 
care, de altfel, nu pot fi 
observate întotdeauna de 
publicul larg, noul ghid 
al Țării de Sus trebuie 
primit și privit ca o lu
crare meritorie și mai a- 
les folositoare.

ȘTEFAN D. GOROVEI

note



» CRONICA ȘTIINȚELOR

CERCETAREA ACADEMICĂ ȘI ACTUALITATEA LITERARĂ
Lăudabila inițiativă a revis

tei „Cronica" de a-și informa 
cititorii asupra „multiplelor as
pecte ale vieții culturale româ
nești" pare să se asocieze, in 
formularea temei pentru anche
ta susmenționată, cu o implicită 
intenție critică, faptul că în in
stitutele academice cercetarea 
literaturii contemporane nu se 
bucură de amploarea cuvenită 
fiind de notorietate.

Obiectivul principal al cerce
tărilor din cadrul institutelor și 
centrelor Academiei este reali
zarea unor sinteze asupra do
meniului respectiv, a unor tra
tate, dicționare generale și 
speciale. Traducerea în fapt a 
acestor deziderate presupune 
includerea literaturii contempo
rane ca ultimă etapă a dezvol
tării. O cunoaștere, chiar suma
ră, a planurilor de muncă ști
ințifică anuale sau de perspec
tivă ale colectivelor din insti
tutele noastre, ne-ar putea du
ce Ia descoperirea unor teme 
individuale axate direct ori 
indirect pe cercetarea fenome
nului literar actual. Aceasta 
nu înseamnă că părerea predo
minantă cîndva și potrivit că
reia atît în cadrul catedrelor 
universitare cît și în obiectivul 
cercetării academice nu trebuie 
« figureze decît ceea ce ține 
de domeniul istoriei literare, a- 
dică valori oarecum consacra
te, nu se mai bucură de asenti
mentul tacit, dacă nu declarat, 
al unor coordonatori. Necesi
tatea dar și dificultatea abordă
rii creațiilor care iau naștere în 
zilele noastre a fost afirmată 
cu decenii înainte. In lecția de 
deschidere ținută la Universita
tea din București în 15 noiem
brie 1910, Ovid Densusianu a

firma cu autoritatea sa de pro
fesor : „E un obicei și la uni
versitățile noastre și la cele din 
străinătate de a nu ține seama 
în studiul literaturilor decît de 
unele epoci, de producțiile li
terare din timpuri mai depărta
te : trecutul singur este socotit 
să formeze subiectul lecțiunilor 
universitare. . . Cred că a venit 
timpul să se înlăture acest feti
șism pentru trecut și să i se dea 
actualității dreptul pe care tre
buie să-l aibă și între zidurile 
universității, unde spiritul de 
rutină continuă și azi să stăpîn- 
nească prea mult. . . Tinerii ca
re suie scările universității sînt 
doritori să li se deschidă calea 
spre înțelegerea vieții intelec
tuale ce se desfășoară împreju
rul lor — sufletul lor cere să știe 
ce necesită să fie ales pentru 
înălțarea lui... Urmărirea pro
ducției literare din timpul tău 
și obligațiunea pe care ți-o iei 
să-ți spui părerea ce ți-ai for
mat-o despre ea te silesc să 
veghezi mereu asupra aprecie
rilor tale, să-ți controlezi fiecare 
impresie și să nu lași să se ri
dice sau să se coboare pe ne
drept cumpăna judecății într-o 
parte ori într-alta. Cînd activi
tatea de istorie literară te duce 
numai spre trecut, această în
grădire de precauțiuni nu va 
veni niciodată să te îngrijească, 
pentru că afirmațiile tale rămîn 
în cercul constatărilor obișnui
te, a| faptelor recunoscute de 
mult. . . Cit mai greu apare în
să sarcina ta de judecător li
terar în fața actualității, in fața 
mulțimei de aspecte spre care 
se opresc privirile tale. Aici e 
haosul în care te pierzi, e ne
lămuritul care așteaptă lumina, 
sînt licăririle de răsărituri ce 
abia se zăresc prin întuneric... 
o viață literară tumultuoasă din 
care se va închega literatura 

ce1 va trăi mîine". Această caldă 
și prestigioasă pledoarie pentru 
actualitatea literară, pentru ne
cesitatea ca receptarea valo
rilor contemporane să fie făcută 
de autorități în materie, nu în
seamnă nicidecum anularea, ci 
dimpotrivă, presupune selecta
rea și încadrarea în circuitul 
istoric național și universal a 
literaturii, pe baza unor princi
pii estetice sigure, a unei o- 
biectivități desăvîrșite.

Paradoxal însă, acestei ex
presii istoriste îi corespunde și 
pare s-o alimenteze chiar o tot 
așa de nocivă poziție orientată 
spre elogierea și superlativiza- 
rea unor modeste contribuții 
contemporane la hotarul dintre 
anecdotă și reportajul pentru 
radioamplificare, dintre comen
tariul bulevardier și cochetăria 
suburbană cu marile întrebări 
ale filozofiei și care, vizînd o 
absconsitate substanțială, rea
lizează o penibilă obscuritate 
gramaticală.

Legătura între ceea ce în 
mod curent se înțelege prin 
critică estetică și prin istorie 
literară se realizează la G. Că- 
linescu în conceptul mai cu
prinzător de critică literară. 
„Este cu neputință să faci cri
tică, fără proiecție istorică". 
Dar între cerințele indispensa
bile ale profesiunii criticii intră 
vocația, gustul, cultură filozo
fică și condiție profesională 
fundamentală, „o vastă și foar
te sistematică cunoaștere a li
teraturii universale".

Spiritul contemporan nu se 
limitează ori nu trebuie să se 
limiteze doar la prezența lite
raturii actuale în plenurile de 
activitate științifică. Abordarea 
dintr-o optică nouă, contempo
rană, a fenomenului cristalizat 
oarecum al literaturii din ’ tre
cut se conjugă cu obligația de 

a raporta la valorile consacrate 
creațiile literare actuale.

Nu poate fi subestimată nici 
aspra dar dreapta judecată a 
timpului, necesitatea ca orice 
producție nouă să fie supusă 
acestei probe care să-i verifi
ce rezistența. Istoria literaturii 
a așternut vălul uitării pe multe 
celebrități de epocă, și-a dat 
verdictul necruțător asupra 
multor producții „spectaculoa
se", elogiate în universul fami
lial, de grup ori cenaclu.

In lucrările mari, în sintezele 
pe care le elaborează colecti
vele de cercetători din cadrul 
Academiei, literatura contempo
rană își are un loc bine preci
zat. Au apărut primele două 
volume din cele 5 proiectate 
ale Tratatului de istorie a lite
raturii române, din care ultimul 
se va ocupa de literatura ac
tuală. Dar preocuparea pentru 
această perioadă a literaturii 
române nu se limitează doar la 
o prezență automată, obliga
torie ca etapă istorică.

Multe condeie din paginile 
publicațiilor noastre aparțin 
cercetătorilor din institutele aca
demice, chiar dacă această 
preocupare nu figurează în pla
nurile de cercetare. Faptul că 
nu întotdeauna revistele sînt 
invadate de articole, note, cro
nici, recenzii semnate de cerce
tători ai institutelor academice 
se explică, ori s-ar putea expli
ca, nu prin lipsa de interes a 
acestora față de fenomenul li
terar contemporan, ci prin a- 
ceea că sarcinile din cadrul 
planurilor de muncă științifică, 
axate mai mult pe problemele 
de istorie literară și o acută 
conștiință a îndatoririlor profe
sionale fac să lipsească timpul 
necesar, îi împiedică să abor
deze, cu aceeași competență 
și obiectivitate, complexitatea, 

varietatea și bogăția producției 
literare care ia naștere în zile
le noastre.

Dacă nu voim să ne facem 
reciproce procese de intenție, 
am putea opina că dacă un is
toric literar este obligat să cu
noască și să judece literatura 
contemporană, nici un critic al 
literaturii actuale nu este dis
pensat de cunoașterea și im
plicit raportarea producției con
temporane la valorile consacra
te ale istoriei literare, pentru 
că singurul criteriu de judecare 
a unei opere rămîne valoarea 
ei artistică, iar aprecierea de 
valoare se face și prin com
parație. Un observator obiectiv 
n-ar avea motive să se impa
cienteze de lipsa unei preocu
pări susținute pentru promova
rea actualității literare. Duoă 
cum știm, paginile revistelor 
acordă spații ample beletristi
cii, aproape fiecare publicație 
periodică publică note, recen
zii, cronici, schițe și studii mo
nografice asupra unor poeți, 
prozatori și specii literare afir
mate de curind. Ba a existat 
o vreme cînd presa literară 
era, pur și simplu, invadată 
numai de asemenea articole, 
care de care mai elogioase. 
Mai fiecare redacție își avea 
cîte un Eminescu și un Rebrea
nu, dacă nu și un Caragiale, 
în timp ce în istoria literară 
se elaborau monografii mai 
ample despre Neculuță decît 
despre Eminescu, erau supra
licitate atacurile meschine h 
adresa lui Maiorescu, căruia 
de altfel i se anula orice me
rit în promovarea literaturii ro
mâne. Ibrăileanu nu era alt
ceva decît un „salariat al par
tidului liberal", iar Goga, Bla
ga, Barbu (într-o vreme și Ar- 
ghezi) nici nu făceau parte din 
istoria noastră literară. Nu cred 

că revirimentul înregistrat prin 
apariția unor monografii con
sacrate unor scriitori valoroși și 
în general atmosfera și orien
tarea studiilor de istorie lite
rară trebuie să impacienteze 
pe creatorii contemporani, că 
trebuie să se tragă semnalul 
de alarmă, din cauză că nu 
ar exista o suficientă preocu
pare pentru producția actuală. 
Ar fi, după opinia noastră, o 
alarmă falsă. Cred că sînt mul
te condeie de autoritate an
gajate în această direcție, dar 
mi se pare că ceea ce lipseștfe 
celor mai multe (cu onorabile 
excepții) este tocmai curajul 
și obiectivitatea indispensabile 
acestei complexe sarcini. Dacă 
ar fi să comparăm situația celor 
două domenii, am saune că 
nu cunoaștem cazuri de auten
tici scriitori contemporani a că
ror operă să fie contestată u- 
nanim, ci mai degrabă sînt 
frecvente cazurile în care mo
dești publiciști și versificatori 
au fost decretați colegi, din 
secolul XX, ai marilor scriitori 
clasici români din secolul tre
cut.

Și totuși dacă istoria litera
ră, „este într-un anumit înțe
les... numai o ramură a istoriei 
generale" — cum spunea G, 
Călinescu — și dacă în cadrul 
institutelor de istorie există 
sectoare care se ocupă de is
toria contemporană, nu văd de 
ce n-ar putea fi create ase
menea colective si în cadrul 
institutelor de literatură. O a- 
numită detașare și distanțare 
fată de atmosfera familiară a 
redacțiilor n-ar avea d°cît să 
adauae un plus de obiectivi-: 
tete sî independență acestor 
cercetări.

Al. Teodorescu

dialoguri 
necesare <iv) stilul personalității

Fotografia : Ioan Negrea

Unul din marile secrete ale fericirii este să iii 
și să te menții tu însuți, să știi să te descoperi și 
să te afirmi pe pozițiile care-ți sînt proprii natu
rii tale. Fata uită uneori că poate deveni superi
oară băiatului, fără a renunța la aparenența ei se
xuală, fără a înceta de a îi fată, păstrîndu-și și 
cultivîndu-și feminitatea, personalitatea autentică. 
Neglijînd acest aspect, fetele se angajează pe o 
pantă artificială, a inadaptării, plină de asperități, 
decepții, amărăciuni și înfrîngeri. Este demn de re
ținut că prin adoptarea de către fată a unui ideal 
masculin, se schimbă și atitudinea ei față de ma
mă, ca model moral, matern de feminitate. Atrac
ția ei devine polarizată spre modelul patern al 
personalității, fapt care poate avea consecințe ne
faste asupra viitoarei căsnicii a tinerei fete.

Mai este ceva. Sentimentul de inferioritate se 
Infiltrează în conștiință și pe alte căi, afară de a- 
celea legate de condiția ta de fată. Aspectul fizic 
al omului are și el importanță, fiindcă face parte 
din personalitatea noastră. Înțelepciunea poporului 
a surprins, cu o deosebită subtilitate psihologică 
legătura între pornirile morale negative, de ostili
tate, răutate, invidie față de cei din jur și tră
săturile omului „însemnat". Anumite defecte sau 
infirmități fizice iac pe om. deosebit de sensibil, 
susceptibil față de atitudinile cu privire la el din 
partea celor din jur.

„Nu știu care e cauza, — spune o colegă a ta 
— dar am mereu un complex de inferioritate față 
de fetele de seama mea. Orice se spune despre o 
iată urîtă mi se pare căe vorba de mine. Mă jig
nește orice gest, oricît de mic, de antipatie; am 
impresia că sînt bruscată". Asistăm la un proces 
de sensibilizare, care poate tulbura în mare mă
sură raporturile acestei fete cu cei din jur.

Să ne oprim, deci, puțin asupra aspectului iizic 
al personalității. Ți-am amintit cu altă ocazie de 
plăcerea pe care o ai de a te privi în oglindă. A- 
cest interes este firesc cînd este semn de explorare a 
unei figuri noi ce se conturează treptat și care ne 
aparține, dar este un „semn al oglinzii", adie'' 
simptom morbid, cînd este expresia narcisismului, a 
autocontemplației, cînd este exagerat. Absorbirea 
totală, a interesului de către „eu" are drept corelat 
înstrăinarea ,alienarea de „alții". Dar acestea sînt 
cazuri extreme și rare.

Vreau să-ți atrag atenția să te ferești de a lu
neca pe panta deprecierii și inferiorității. Ai în
registrat de mică, desigur, aprecierile celor din jur : 
„ești drăguță" sau: „ești urîțică", „ești o fetiță 
drăgălașă, dar păcat că ești pistruiată" etc. Ase
menea verdicte, cînd sînt defavorabile, nu le poți 
izgoni din conștiință; ele se instalează cu obse
sia de verificare, confirmare și comparație cu 
alții; din ele se naște sentimentul frustrației bu
nurilor la care ai avea dreptul, al deposedării a- 
cestora, operată de către natură sau de cei de 
aproape; aici își au originea stările de depre
siune, și poate, chiar de invidie față de colega 
mai chipeșe, înzestrate cu mai mult farmec.

Desigur că și aici influența educației, a ati
tudinii părinților tăi a fost mare, dar, în cazul 
cînd asemenea „virus" al inferiorității a pătruns 
în conștiința ta, îl poți combate, la vîrsta ta, 

dîndu-(i seama de relativitatea criteriilor de su
perioritate fizică și frumusețe, precum și de com
plexitatea factorului care te tace agreabilă sau 
dezagreabilă altora. In fond, eventuala antipatie 
pe care o poți inspira altora nu se datorește as
pectului tău fizic, ci atitudinii tale neprietenoase 
față de acei cărora le atribui, adesea pe nedrept, 
sentimente defavorabile față de tine. Aici, cred, 
zace tot fondul erorii tale care te angajează în a- 
cest nenorocit „cerc vicios".

Relevînd ponderea factorului psihic și moral a- 
șupra celui fizic, un poet se adresează unei fete 
în termenii următori: „privirea ta are mai mult 
farmec decît ochii tăi, zîmbetul tău este mai se
ducător decît gura ta, gestul tău — mai grațios 
decît mîna ta“... Frumusețea cuiva constă în sti
lul personalității sale, în valoarea morală care 
însuflețește trăsăturile fizice, în flacăra interioa
ră care dă viață nepieritoare ființei tale corpo
rale. Lăsînd la o parte întreaga artă cosmetică și 
vestimentară, artă prin care noi ne făurim înfăți
șarea dorită, calitățile morale, precumpănitoare, se 
află și ele sub stăpînirea noastră ; ele pot fi create 
de noi în așa iei, îneît putem susține că ne modelăm 
pe noi înșine, așa după cum mîinile ingenioase ale 
unui sculptor creează forma dorită operei sale, așa 
după cum pasiunea și geniul unui Pygmalion a dat 
suflet statuii de care se îndrăgostise.

Dar modalitatea autoaprecierii nu este determinată 
numai de opiniile părinților sau colegelor tale asu
pra ființei tale fizice și morale, ci, în cursul activită
ții tale școlare, de profesoarele și profesorii tăi. Așa 
după cum în medicină se vorbește de boli „iatro- 
gene", adică provocate, în mod neintenționat, de 
medic, tot așa în educație se constată existența 
unor vicii „didascogene", provocate de profesor. 
Este suficient ca un dascăl cu prestigiu (cu atît 
mai periculos 1) să ți se adieseze cu vorbele: „Văd 
că nu ești în stare să înțelegi matematica “ „Ni
mic nu se va alege din tine 1“ „Ești o nediscipli
nată și impertinentă...", pentru ca asemenea „diag
nostic" însușit de tine să se „verifice" și tu, pier- 
zînd încrederea în tine, să devii „așa cum ți-a pre
zis profesorul". Sentimentele urmează calea acestei 
aprecieri. „Dacă repeți unui copil că este prost — 
spune filozoful Alain — va deveni prost; și nu 
știu dacă un om hotărît va rezista multă vreme 
unei conspirații de a ii judecat prost". Pe Serghei 
Petrovici (din nuvela lui Leonida Andreev) „pro
fesorii îl considerau de-a dreptul prost și, în pri
mele clase, i-o spuseseră deschis". „Atunci ajun
se și el la convingerea că este într-adevăr un om 
limitat și convingerea îi fu atît de nestrămutată, 
îneît chiar dacă lumea întreagă l-ar fi recunoscut 
drept un geniu, el nu i-ar mai fi dat crezare".

înțelegi ușor, deci, că sentimentele ce le ai 
pentru tine sînt în mare măsură aspirate de tine
din atmosfera școlii prin care ai trecut. Ai fost cu 
atît mai sensibilă la aprecierile profesoarelor tale, 
cu cît mai mult doreai să le semeni. Te-ai mo
delat potrivit modelelor ce ți le-ai construit.

Dar de unde ai luat tu modelele tale de perso
nalitate ?

V. Pavelcu



PERSPECTIVE
COMENTARIUL NOSTRU

La începutul acestui an, președintele Portugaliei, Ame- 
rico de Deus Rodrigues Tomas a făcut o vizită în cea 
mai mică colonie a țării sale. Această vizită avea ceva 
anacronic. Cînd Tomas, în vîrstă de 73 de ani, trecea pe 
străzile din Bissau, capitala Guineei portugheze, de pe zi
durile clădirilor în stil colonial îl priveau portretele sale 
șl cele ale ministrului său, Antonio de Oliviera Salazar. 

„Liniștea și ordinea" din Bissau era însă înșelătoare. In 
păduri activează partizani africani, și nu numai în regiu
nile mlăștinoase bîntuite de malarie din Guineea, ci și în 
posesiunile portugheze cu mult mai importante — Angola 
și Mozambic. Pentru menținerea acestora, 120.000 de sol
dați din metropolă încearcă din 1961 să îngenuncheze popu
lația unor teritorii avînd o suprafață de 20 de ori mai mare 
ca a Portugaliei. 421a sută din bugetul anual al Portugaliei 
este afectat scopurilor militare și este de așteptat ca acest 
procent să crească datorită intensificării luptelor în Africa. 
Colonialiștii au trecut prin foc și sabie regiunile nordice ale 
Angolei, exterminînd mii de africani, dar ei n-au reușit, 
deși se bucură de sprijinul N.A.T.O., al R.S.A., să oprească 
valul popular al luptei pentru libertate.

Recent, revista „Revolution Airicaine" a publicat o 
hartă a Angolei din care rezultă că patrioții angolezi ac
tivează cu succes în 9 din cele 15 districte. Intr-o decla
rație dată publicității la 1 iulie a.c. de Partidul african al 
independentei din Guineea Portugheză și Insulele Capu
lui Verde se menționează că în 1967 au fost scoși din 
luptă 1905 soldați și ofițeri 'inamici, 27 de nave au fost 
scufundate și 40 la sută din aviația militară ce activează 
în aceste teritorii, distrusă.

Succesele obținute de mișcările de eliberare din ulti
mele colonii portugheze se explică în mare parte prin fap
tul că ele au reușit să unească într-un singur tot imensa 
majoritate a forfelor politice favorabile luptei anticoloni
aliste, avînd drept bază socială țărănimea, muncitorii de 
pe plantații, din mine, din industria prelucrătoare, precum 
și intelectualitatea progresistă. O ură imensă, ancestrală, 
înconjoară orînduirea colonială, care vreme de peste 500 
de ani nu a făcut altceva dedît să beneficieze cît mai 
avantajos posibil de pe urma fabuloaselor bogății ale 
acestor pămînturi. Și astăzi încă, pentru fiecare mozambi-

can „trimis" să lucreze în Republica Sud-Airicană, gu
vernul de la Lisabona primește anual două lire și 10, și
lingi I Pe întinsele plantații de bumbac, se mai practică 
munca forjată, sistemul de semisclavie. Exploatarea bogă
țiilor din Angola și Mozambic a fost predată companii
lor străine. Un produs principal al exportului angolez, dia
mantul, se mai află și astăzi în mîinile belgienilor; soci
etatea americană „Gulf” a anunțat că a obținut dreptul 
de exploatare a petrolului din Cabinda. Companii ameri
cane au promis construirea unei șosele de-a lungul gra
niței de nord a Angolei, dacă li se va acorda exploatarea 
plantațiilor de arbori de pline.

Portugalia a deschis așadar larg porțile Angolei, Mo- 
zambicului, Guineii pentru monopolurile străine în spe
ranța de a obține o cotă (mai mare sau mai mică) din 
beneficiile rezultate de pe urma exploatării bogățiilor 
solului și subsolului coloniilor sale. Debilele companii 
portugheze cedează terenul puternicelor monopoluri occi
dentale. Nu e deci de mirare că peste 60 de bănci din 
America și Europa finanțează războiul colonial al Portu
galiei care costă peste 100 de milioane de dolari anual.

In aceste condiții, lupta pentru obținerea independenței 
politice a devenit țelul suprem al populației din Angola, 
Mozambic, Guineea portugheză. Succesele nu se obțin 
numai pe plan militar. Concomitent cu victoriile repurtate 
împQtriva trupelor salazariste, se desfășoară o amplă ac
tivitate politică și diplomatică.

Situația din coloniile portugheze se află de multă vreme 
în centrul atenției opiniei publice și a organismelor inter
naționale. Organizația Națiunilor Unite s-a pronunțat în 
repetate rînduri asupra acestei probleme cerînd Portuga
liei să respecte rezoluția cu privire Ia eliberarea terito
riilor coloniale. La Alger a avut Ioc reuniunea Comitetu
lui de coordonare a O.U.A. care a luat în discuție o 
serie de probleme referitoare la acordarea de ajutor ma
terial și financiar mișcărilor de eliberare din Africa. Intr-o 
declarație făcută recent în capitala Algeriei, Amilcar Ca
brai, secretar general al Partidului african al independen
ței din Guineea portugheză și Insulele Capului Verde, s-a 
pronunțat în favoarea reorganizării tuturor forțelor armate 
ale mișcării de eliberare din țările Africii de sud pentru 
a lupta mai eficace împotriva colonialiștilor portughezi și 
a regimurilor rasiste de la Pretoria și Salisbury. Această 
chemare își are originea în faptul că în presa africană și 
vest-europeană au apărut în ultima vreme numeroase in
formații care atestă colaborarea militară dintre Portugalia, 
Republica Sud-Africană și Rhodesia reunite în așa numita 
„Alianță a Diavolului", bloc militar politic, legat prin in
termediul Portugaliei de N.A.T.O.

Radu Simionescu
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Hradcany. Sală în care a fost primit Mihai Viteazul

A, ÎN ZORI
Fraga este orașul de aur. 

Așa îl numește toată lumea și 
praghezilor le place. Dar de ce 
neapărat de aur ? Ghidul, du
pă informațiile pe care le de
ține, ne istorisește o legendă 
potrivit căreia un ambițios con
ducător al uneia dintre primele 
formațiuni statale ar fi fost în 
măsură să aștearnă pe primele 
case ale orașului o pojghiță 
subțire de aur, ambiție la care 
a renunțat apoi, din motive 
lesne de înțeles.

Poate că sorgintea suprainu- 
melui care însoțește Praga s-o 
constituie noblețea virstei sale 
milenare, a nenumăratelor mo
numente istorice - statui, bise
rici, castele și palate - noble
țe filtrată în cromatica galben- 
roșiatică de aur vechi a soare
lui. Probabil că de aceea 
Goethe considera acest oraș o 
„piatră prețioasă în coroana 
lumii" (așa cum ni s-a părut și 
nouă într-o dimineață a „cup
torului" din această vară), iar 
Auguste Rodin o adevărată 
„Romă a nordului".

Aș zice însă că, mai sigur, 
aurul orașului trebuie căutat 
aici, ca și in întreaga Cehoslo

vacie, in istorie, în trecut și in 
prezent și, desigur, in viitorul 
său. Așezată la o răscruce de 
istorie europeană, Cehoslovacia 
întrunește o constelație de e- 
venimente eroice memorabile și 
a îndrăzni să speri că ai putea 
să le citezi, fie și măcar în 
treacăt, într-un simplu reportaj, 
ar fi desigur o impietate. Pati
na acestor evenimente se aș
terne, mai mult ca oriunde, în 
Praga de aur, inima țării. Mă
reția unora dintre acestea te o- 
bligă la popas. Prin Piața 
Hradcany intrăm in Castelul 
din Praga (Prazsky Hrad), întru
chipare în piatră a istoriei po
porului ceh. Facem aici o vizită 
de trei ore, trei ore de istorie 
prezentă pe ziduri, in sălile, bi
sericile și turnurile sale, Trecind 
din Sala spaniolă — una dintre 
cele mai mari din Europa, în 
alte încăperi și săli in stiluri 
diferite (romanic, gotic timpu
riu etc.), ne oprim în Sala Vla
dislav, pentru că ni se relatează 
un moment dramatic : dedesub
tul ei, la etajul întîi, in fosta 
cancelarie a Cehiei, reprezen
tanții păturilor revoluționare au 

aruncat... pe geam, la 23 mai 
1618, pe toți rezidenții împăra
tului, eveniment care a declan
șat răscoala cehilor, un adevă
rat preludiu al războiului de 
30 de ani.

Jumătatea nordică a curții a 
treia a castelului este ocupată 
de catedrala Sf. Vit, cea mai 
mare și mai valoroasă cons
trucție de acest gen din țară, 
în care se află un adevărat te
zaur de monumente de artă. In 
cavoul regal ni se arată sarco
fagele unor împărați și regi, 
intre care și Carol al IV-lea, 
ctitor al unor mari creații spi
rituale cehe. Peste Vltava, în
tre 1357 și 1380, arhitectul Petr 
Parler a construit podul Carol 
al IV-lea, decorat de cei mai 
buni artiști ai epocii baroce 
(F. M. Brakoff, J. Kohl, I. Pla- 
tzer etc.) cu 30 de statui. Po
dul leagă Hradul cu Orașul 
Vechi (Stare Mesto). De aici, 
de pe acest pod, mergem in 
zorii unei zile toride de iulie 
să cercetăm strada pragheză. 
Prilej de noi evocări din zbu
ciumata istorie a Cehoslovaciei.

In Piața Orașului Vechi ne 

oprim in fața statuii lui Jan 
Huss, magistrul erou, ars pe 
rug în 1415, pentru că în ca
pela „Bethleem" proclamase 
aspirațiile de libertate ale po
porului. In cartierul Zizkov ne 
întimpină statuia ecvestră a lui 
Jan Zizka din Trocnov, conti
nuator al operei husite.

Se spune că la Praga, istoria 
„mustește sub caldarîm". Meta
foră ? Poate. Dar în apropierea 
turnului vechii primării, unde la 
fiecare două ore mulțimea aș
teaptă defilarea apostolilor, 
sus, deasupra ceasului, in turn, 
în apropiere, jos, pe trotuar, 
sînt 27 de insemne, în linii de 
marmoră, trasate în memoria 
celor 27 de conducători ai răs
coalei cehe, declanșate împo
triva lui Ferdinand al ll-lea de 
Habsburg. Cu toții executați 
aici în 1621.

Ne amintim de perioada te- 
roarei hitleriste prin aceste 
locuri, de faptul că aproape 
360.000 de locuitori ai acestei 
țări au fost uciși în lagărele de 
concentrare naziste și in închi
sori, sau au pierit în lupte ; de 
Lidice, aflat la 15 km. de Praga, 
satul ras de naziști de pe su
prafața pămintului, de sutele 
sale de victime, intre care cel 
mai in vîrstă avea 74 de ani, 
iar cel mai tînâr... 14 zile... Pe 
linia tramvaiului 16, ne îndrep
tăm spre zona străzii Resslova, 
unde se află catedrala Sf. Chi
rii și Metodiu, cei care au a- 
daptat la nevoile limbilor sla
ve scrierea glagolitică și au 
pus bazele dezvoltării ulterioa
re a literaturii și a culturii sla
ve în general. Aici, in cripta 
subterană a acestei catedrale, 
au luptat și au murit, între al
ții, Jan Kubis și Jozef Gabcik, 
care în dimineața zilei de 27 
mai 1942 l-au ucis pe cel de 
al treilea „H" al celui de al 
treilea Reich, așa zisul vicepro- 
tector, Reinhard Heydrich, călăul 
poporului ceh. Să fie oare o 
simplă coincidență faptul că a- 
cești eroi au fost trădați de fos
tul lor tovarăș de luptă, Karel 
Curda, aici, prin locul pe un
de se află, foarte aproape, 
vestita casă in care, potrivit 
unei legende a secolului al 
XVII-lea, doctorul Faust și-ar fi 
vindut sufletul diavolului ?

Momente de răscruce prin 
care a trecut poporul ceh - 
cu suferințele dar și cu victo
riile sale. Ele te fac să nu poți 
pricepe lipsa de înțelegere cu 
care a fost intîmpinată deseori, 
dorința sa de libertate. Pentru 
tradiționala dorință de pace și 
libertate a acestor oameni ple
dează și următorul fapt: regele 
Jiri (Gheorghe) din Podebrady, 
incercind să transpună ideile 

reformei cehe in politica sa 
externă, a elaborat in 1464 pro
iectul unei „Comunități a state
lor europene", prima organiza
ție internațională permanentă 
in scopul menținerii păcii. (In 
1964, U.N.E.S.C.O. a sărbătorit 
împlinirea a 500 de ani de la 
această importantă inițiativă).

Vrem să ne descrețim frunți
le. Să ne odihnim. Dar practic 
este imposibil. Nenumărate ca
se, statui, turnuri presară stra
da pragheză, evocind pagini de 
istorie - de istorie a literaturii 
sau a muzicii naționale și uni
versale, de istorie a patriei. Sus, 
în cartierul Hradcany, in Zlate 
Ulicka, zisă așa pentru că aici 
ar fi fost cîndva „cartierul ge
neral" a| unor alchimiști, a lo
cuit și a trăit un timp Franz 
Kafka, al cărui „Proces" a fost 
poate un exercițiu de alchimie 
asupra romanului modern ; pe 
strada Skorepka din Orașul 
Vechi, în casa „La trei lei", cu 
numărul 420, a locuit Mozart 
(care a compus la Praga ope
ra1 „Don Juan"); pe strada 
Lâzenski, nr. 285, o placă a- 
mintește despre șederea lui 
Beethoven aici, in 1796. Ca să 
nu mai vorbim de locurile în 
care au trăit și creat B. Smeta
na și A. Dvorak, compozitori de 
recunoscută valoare mondială. 
Pe o altă stradă, Kazni, Ia casa 
nr. 475, cunoscută și sub nu
mele de „La doi urși de aur", 
s-a născut „furiosul reporter*.  
Egon Erwin Kisch...

Sîntem obosiți. Aflăm că nu 
departe de locul prin care pă
șim în peregrinările noastre în
cepute in zorii zilei, se găsește 
vestita circiumă „U Kalicha" 
(„La ulciorul"), unde Sveyk, e- 
roul lui Jaroslav Hasek, a emis 
niște păreri nu tocmai reve- 

rențioase la adresa împăratu
lui, motiv pentru care agentul 
Breitenhoffer l-a invitat Ia po
liție, iar doamna Mullerova, 
gazda sa, nu l-a mai văzut 

multă vreme... In circiuma de 
azi continuă să se bea bere 
și să se mănince crenvurști ca
re se topesc în gură, dar nu se 
maii vorbește în șoaptă. Se dis
cută deschis, cu glas tare.

Ne simțim bine aici, praghe- 
zii sint amabili, gazde bune. 
Peste tot i-am văzut așa. Sînt 
mindri de trecutul lor eroic,—ie 
prezentul pe care-l trăiesc a 
toată vigoarea. Sint oa»Mni 
pașnici, adepți ai libertății. Cu 
o zi înainte, ghidul nostru prin 
castelul din Praga, un foarte 
bun profesor de istorie, ne ară
tase reședința președintelui re
publicii și a ținut să ne spună, 
dacă nu știam, că numele său, 
al președintelui Svoboda, în
seamnă libertate. Atunci mi-am 
amintit că in luna mai a.c., pri
mul secretar al C.C. al P.C.C., 
A. Dubcek, spusese: „Republi
ca noastră socialistă se află in 
pragul unei perioade promiță
toare și totodată extrem de im
portante a existenței sale..." 

„...Este vorba de organizarea 
unei societăți socialiste care sâ 
corespundă cerințelor de maxi
mă eficiență în economie și de 
maximă folosire liberă a apti
tudinilor omului în întreaga 
viață socială".

Poate că și profesorul de is
torie din Praga, ghidul nostru 
pentru cîteva ore prin orașul de 
aur, se gîndise la aceleași cu
vinte care constituie chintesența 
unui obiectiv, a unui ideal, a 
unei realități specifice năzuin
țelor poporului cehoslovac.

Ion Haiibei


