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CREDOS

Și era-ntreg pămîntul ceasornic, cînd vorbeam, 
și era-ntreg pămîntul o fericită hartă 
fiindcă și atare de-o bună vreme am 
vederi sccialiste-n materie de artă.

Desfășuram campanii ca pe un steag cuprins 
în jurul său, - rostirea mi-o așezam în steme 
la ceasul slavei simple, deosebit de-aiprins, 
incit, în sine, vremea creștea cu mult mai vreme

Căci între munți conjuncții puneam cu brațul drept, 
din fluviile lumii făceam pleiade-albastre, 
din rase, nimb. Și astfel îmi fuse dat s-aștept 
recoltele de teze ale gîndirii noastre.

Tezist mereu, cu fruntea arzind pe manuscris, 
poet de seminție durută, dar semeață, 
mi-e dat și mie colțul prezis al unui vis 
pe care-l chem și care îmi arde pus pe față.

La nunta cu destinul cîntînd epitalam 
îmi aprindeam cuvîntul cu revolută artă1, — 
de-ndată ce-s poetul neliniștit și am 
vederi socialiste-n materie de artă.

SENINĂTATE

Se-aude-n porți de timp zvîcnirea cheii 
și-s tresăriri solare-n aer clar. —
Acum cărnoasa frunză a ideii 
o gust fiămînd, frumos și singular.

Și mă rostesc rotund ca hrisostomii 
cu dreapta^ sprijinită de tulpini, 
curat ca spuma, înzestrat ca pomii 
și cîntăreț din trîmbițe de crini.

O, doamne, ce frumoasă așezare 
e pe pămînt! Și cite nostalgii 
mă leagă strîns de clipai fiecare 
și-mi dau arvună pentru veșnicii I

Că-am început să cînt cu dela sine 
ca un psalmist la porți de rai deschis, — 
Nu mai e umbră să mă mai decline 
din desfătarea purului meu vis.

Ca--n pulpa fructei mușc dintr-al ideii 
suav prinos, furîndu-i din contur. — 
Se-aude-n porți de timp zvîcnirea cheii. - 
Deschideți toate porțile spre-azur!

George Chirilă

pămîntul reavăn

O casă și un țărm, drumul in zori, 
pămîntul reavăn, rouă și izvorul, 
prisaca, prispa cu privighetori 
și fratele cel mic și căpriorul - 
și nunta noastră, oaspeții de seamă, 
un vornic viu pe roib înaripat, 
grija de toți, ochii de mamă, 
munții pe care-n singe i-am purtat 1
nainte de a trece in lumină 
vecinii, cina, cinstea

Sus: pictură de Mordecai Ardon (Israel). Jos: Reuben Nakian 
(S U. A.): „Hiroșima*. Lucrări expuse la Bienala de la Veneția.
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CUPA PREZENTĂ

«
Sînt oameni cate umplu cu viața lor niște principii 

abstracte pe care și le-au însușit și astiel viafa le devine 
o schemă de principii, o „experiență". Sînt și alții care 
supun aceste principii vieții lor, care le verifică mereu 
prin via(ă și, dacă nu corespunde, le înlătură tind pe tind, 
„șocîndu"-și Intr-un iei sau altul semenii. Mă strădui să 
fac parte din aceștia din urmă, care aleg singuri, atît cit 
pot, cărora nu li se „oferă". încerc să observ și învăț din 
propriile mele înaintări și retrageri, din înaintările și retra
gerile altora, respingînd „experiența de viață" goală, care 
poate fi scrisă intr-o carte, dar nu trăită. Și, mai ales, 
mă strădui să trăiesc clipa prezentă, mai vie decit tot 
tre'cutul și viitorul. Trecutul îmi este încărcat' cu milioane 
de clipe care uneori mă atrag între ele și le simt bogăția. 
V iitorul este poate și. mai bogat. Dar clipa prezentă, 
această fracțiune atît de săracă la prima vedere, este atît 
de vie, incit îmi recompensează tot, și de aceea nu 
pot umple cu ea un principiu abstract, oricît de fru
mos ar fi formulat. O feresc de „experiența" goală, 
atît cît pot, și mereu, mereu încerc s-o trăiesc întreagă.Sigur, 
scap printre degete atîtea fire din nisipul acesta de aur 
și uneori mă cuprinde neliniștea. Poate pentru că a- 
tunci sînt prea liniștit...

M-am întors, refuzînd darurile unor muzee și a 
mor priveliști. Am plecat repede. In clipa hotărîrii nu 
mi-am putut explica mie și cu atît mai pufin priete
nilor mei.

In clipa acelui prezent mă chema legătura in
vizibilă de pămîntul meu și de cî/iva oameni care mă 
iubeau. Eram mistuit de dorul patriei sufletului meu, 
care nu-și putea găsi odihnă decît aici, între acest cer 
și între fețele acestor oameni întoarse către el, unde 
bătăile sîngelui sînt altele în fiecare anotimp, aceste 
bătăi care nu au asemănare, care se aud numai aici. 
Mi s-a spus de către cineva, care m-a întovărășit, că fac 
„experiență" cu sentimentele mele. Mi se pare că bucuriile 
Iui, de care eu m-am lipsit, au fost „experiențe". In 
clipa acelui prezent eu am refuzat principiul abstract al 
călătoriei și m-am întors tăcut și ros de nerăbdare să-mi 
aflu aici liniștea și neliniștea mea.

Tot acel cineva m-a acuzat mai tîrziu că nu pre
țuiesc trecutul și sînt indiferent față de viitor. N-aș vrea 
să exagerez și mai ales să fiu brutal. Astfel i-aș cre
iona aici chipul, nu pe dinafară, ci pe dinăuntru, pe cel 
adevărat. Dar adevărul pe care l-aș putea afla este 
secundar și nu încerc, nu vreau să dau nimănui lecții. 
Poate tocmai credința mea în clipa prezentă, poate toc
mai iaptul că fug de „experiența vieții" (!), sau mai 
precis încerc să fug, este tot un principiu abstract pe 
care îl umplu cu viața mea. De aceea nu caut să-l 
impun nimănui. Cred însă că atunci cînd m-am întors 
n-am încercat o „experiență", ci pur și simplu am trăit 
clipa acelui prezent, cît se poate de firesc. Și dacă totuși 
unii o vor numi „experiență", și nu numai această 
hotărî re de atunci, ci toate care au urmat, adică în
toarcerile mele, veșnicele mele întoarceri la pămînt, la cei 
dragi, Ia uneltele mele, la sinceritatea mea, la mine însumi, 
nu voi încerca să-i contrazic. Cuvîntul nu mai are astfel 
importanță pentru mine. Important este să mă întorc, să 
mă pot întoarce-Ia mine în toate clipele prezentului 
care vor veni.

Cornel iu Ștefanache

C.F.R. IAȘI
anunță:

♦

Pentru a facilita cunoașterea frumuseților 
patriei și utilizarea plăcută a concediului de o- 
dihnă, calea ferată oferă următoarele avantaje :

0 INIMĂ ȘI-UN
GlND

întreaga presă din tara noastră 
continua să publice scrisori care 
exprimă adeziunea deplină fața 
de politica partidului și a sta
tului nostru în complexul ac
tualei situații internaționale. A- 
cademicieni, scriitori. ingineri, 
muncitori, tineri studenți, elevi, 
mame, oameni de toate vîrstele 
și de toate profesiile își află 
exprimate năzuințele cele mai 
adinei și atitudinea cea mai 
demnă în albia comună a prin
cipiilor vitale pentru orice po
por, astăzi, — principii d.in nou 
subliniate în Declarația votată 
în unanimitate de Marea Adu
nare Națională a Republicii noa
stre. Asistăm astfel la o im
presionantă manifestare a solida
rității întregului popor în jurul 
partidului și guvernului nostru, 
la o cimentare a legăturilor în
tre generații și grupări profe
sionale, pe temeiul celor mai 
sfinte și mai drepte aspirații ale 
vieții contemporane. Munca paș
nică, fericirea și bogata înflo
rire a personalității umane nu 
se pot asigura în afara respec
tării efective a independenței și 
suveranității fiecărui popor și 
fiecărui stat, a principiilor ne
amestecului în treburile lor in
terne, a egalității în drepturi, a 
relațiilor reciproc avantajoase.

Ca stat socialist, România este 
hotărîtă să-și respecte obligațiile 
asumate în cadrul tratatului de 
la Varșovia, militînd pentru apă
rarea ideilor socialismului birui
tor, împotriva oricăror amenin
țări dușmănoase. Ea își poate în
deplini în modul cel mai cate
goric sarcinile sale internaționa
liste, apărîndu-și ființa sa na
țională și întărindu-și capacita
tea de apărare. întregul popor 
român, muncind alături de ce
lelalte naționalități conlocuitoa
re, se dovedește și de data a- 
ceasta la înălțimea momentului 
istoric pe care-1 trăim. „Sîntem 
convinși că popoarele, unindu-și 
forțele, pot apăra pacea în în
treaga lume, și noi dorim să ne 
aducem întreaga contribuție la 
această cauză nobilă" — arăta de 
curînd tovarășul Nicolăe Ceaușescu. 
Intr-o inimă și-un gînd, po
porul român se arată conști
ent de răspunderea sa față de 
viitorul său ca stat și națiune, 
față de viitorul socialismului și 
al progresului uman. „Vreau să 
neclar aici. în Piața Libertății 
din Cluj—arăta secretarul general 
al C.C. al partidului nostru — că 
în întreaga mea activitate mă 
voi conduce după interesele po
porului, că voi munci fără odih
nă. cît timp va bate inima în 
mine, pentru înflorirea României 
socialiste, pentru cauza comu
nismului, voi fi alături de po
por !“ Este reînnoirea unui legă- 
mînt pe care-1 chezășuiește lup
ta neînfricată dusă și pînă în 
prezent. Inima întregii noastre 
națiuni păstrează în clipele de 
înaltă răspundere, ritmul comun 
al adevărului, al cinstei, al de
votamentului pentru cauza no
bilă a vieții, pentru triumful 
socialismului și comunismului.

de cerințele culturale și este
tice ale publicului larg, a căuta 
drumul unei rodnice și perma
nente conlucrări, este salutar 
pentru ținuta și răspîndirea unei 
publicații de valoare. In aceas
tă ordine de idei, ni se pare 
important ca noua revistă să fie 
concepută și scrisă cu ochii și 
cu gîndurile îndreptate spre ci
titori. și nu la anumite cercuri 
sau somități literare, amice sau 
adverse. Orice publicație poate 
deveni astfel mai receptivă, mai 
larg urmărită și mai eficientă în 
acțiunea de educare estetică și 
patriotică a maselor.

„ROMÂNIA 
LITERARĂ"

In vederea apariției (iminente) 
a săptămînalului „România lite
rară" cititori interesați își spun 
cuvîntul, de cîteva săptămîni, în 
coloanele revistei „Gazeta lite
rară" — organul Uniunii scriito
rilor care urmează să-și schimbe 
astfel nu numai titlul ci și pro
filul și aspectul exterior. De la 
bun început, reținem ideea a- 
cestiil dialog cu cititorii, semni
ficativ pentru intențiile publica
ției ce va apare. A ține seama

DIRECTORII SI•>

CRITICA TEATRALA
Nu-i prima dată cînd, plîngîn- 

du-se de intransigența criticii, 
directorii de teatre se cred în
datorați să dea și sfaturi recen- 
zenților de spectacole. „Critica, 
la urma urmei, trebuie să afir
me, nu să infirme" — scrie can
did directorul Teatrului din Tur
da, Viorel Știrbu („Tribuna" din 
28 august crt.). Cu alte cuvinte, 
datoria criticii este să laude. 
Sau. în cel mai rău caz, ne 
spune același autor, „să înțe
leagă și să explice niște lucruri". 
Fără eufemisme, asta ar însem
na să scuze calitatea slabă a 
spectacolelor. Cerința aceasta nu-i 
nouă. Caragiale s-a referit cînd- 
va, cu necruțătoare ironie, la 
pretenții similare. Nu rareori 
am auzit, în ultimii ani, și in
vitații repetate din partea unor 
directori sau regizori care ar 
dori, în cazul semnalării unor 
neajunsuri, să li se atragă aten
ția de către critici, înainte de 
respectivele premiere, spre a a- 
vea putința să ... remedieze lip
surile. Este ceea ce unele am
biții regizorale numesc „critica 
preventivă". Formularea este, în
să, rizibilă. Ea ar echivala cu 
recomandarea adresată poeților, 
prozatorilor, autorilor dramatici 
etc. de a-și elabora operele în 
colaborare cu criticii. Critica li
terară și de artă ar deveni a- 
tunci exclusiv normativă, dogma
tică și și-ar părăsi atribuțiile le
gate de incitarea discuției și — 
implicit — de educarea estetică 
a publicului.

Ne surprinde asemenea a- 
titudine străină, în fond, de cli
matul creației artistice, după cum 
nu ne mai surprinde că direc
tori de teatre care se dovedesc 
în afara oricăror considerente 
teoretice și practice referitoare 
la funcționalitatea unei anumite 
echipe de actori, în funcție de 
public și de progresele reper
toriului — discută cu atîta si
guranță despre... competență.

PROVINCIA, 
PROVINCIA...

Am atras atenția și altădată 
asupra faptului că provincia es
te uitată de organizatorii de ex
poziții străine. Nu găsim — ori- 
cîtă bunăvoință am avea — o 
motivare a acestei situații, care 
dăinuie de multă vreme. lașul, 
de pildă, nu a mai găzduit de 
cîțiva ani o expoziție de artă 
plastică de peste hotare. Expozi
țiile de artă modernă engleză 
și franceză au rămas amintiri la 
care ținem, dar amintiri. Nu în
țelegem de ce în Capitală sînt 
găzduite la interval de numai 
doi ani, expoziții de artă con

temporană, ca cea poloneză, de 
exemplu, iar orașe Je mari de 
provincie, în care își duc viața 
artiști de prestigiu, tră.esc doar 
cu amintirile. Nu înțelegem de 
ce Comitetele județene de cul
tură și artă nu insistă ca ma
rile expoziții găzduite în Capi
tală, să poposească și în pro
vincie.

Cel puțin teoretic, se susține 
faptul că provincia contr buie în 
egală măsură cu Bucureștiul la 
făurirea unei vieți artistice na
ționale dinamice. Practica acestei 
vieți artistice, însă, ne arată că 
provincia este încă tratată ca o 
Cenușăreasă.

A existat nu de mult ideea 
unui schimb de expoziții între 
diferite orașe românești— în ca
re se află mari filiale ale Uniu
nii artiștilor plastici — și ora
șele străine. Idee frumoasă, e 
adevărat, dar nici pînă azi con
cretizată.

Așteptăm din partea Comitetu
lui de Stat pentru cultură și ar
tă și a Uniunii artiștilor plas
tici și hotărîri, nu numai idei.

CIFRE
S-au exprimat, în paginile re

vistei noastre, diverse opinii pri
vitoare la cultura profesorului 
și a elevului. La ‘ afirmația po
trivit căreia profesorului nu i-au 
fost puse la îndemînă suficiente 
ediții ale unor opere clasice, 
moderne și contemporane, s-a 
răspuns cu enumerarea respec
tivelor ediții, care există, deci, 
unele tipărite succesiv.

Am adăuga, cu titlu de eloc
vent „inventar" că, în librăriile 
ieșene, într-un an de zile, din 
ediția „Proză" de Alecsandri s-a 
vîndut doar 15 la sută din nu
mărul de exemplare primite ; 
„Nuvele" de Delavrancea — 30
la sută; „Critice" de Titu Ma- 
iorescu — 50 la sută; Ibrăilea- 
nu — 40 la sută. Aceeași situa
ție în ce privește „Estetica" lui 
Tudor Vianu sau, de pildă, „Dra
maturgia română contemporană" 
(colecția „Lyceum"!).

Din literatura universală, un 
singur exemplu: după un an, 
Sainte-Beuve („Portrete litera
re"), mai poate fi găsit în libră
rii într-o cantitate care nu prea 
vorbește de o apropiată epui
zare, în ciuda faptului că nu 
s-au primit decît 400 exempla
re !

Așadar, cărți sînt. De toate 
categoriile. Nu lipsa lor afectea
ză cultura profesorului și a e- 
levului ...

Bineînțeles, fără a generaliza.

ÎN VÎRTEJUL 
AVENTURILOR

Concepute inițial în spiritul 
povestirilor Iui Jules Verne (și 
cu ajutorul direct al unui per
sonaj luat din cărțile acestuia) 
tele-aventurile ech. pajului „Val- 
Vîrtej" au navigat un timp, te
merar și cu succes, în apele in
spirației autorilor, pînă la tem
porara ei (sperăm) epuizare.
Spunem aceasta, pentru că ul
terior itinerarul navei a înscris 
poziții foarte apropiate de di
verse alte arhipelaguri ale inspi
rației, cum ar fi arhipelagul 
„Sîntul", apoi „Evadatul" și» 
foarte recent, arhipelagul „Cam
pionii".

O înapoiere în propriile ape 
teritoriale ar fi salutară. Nu de 
alta, dar, după cum se știe, în 
preajma „Campionilor" se află 
„Răzbunătorii" ...

CASA LUI EMIL 
RACOVIȚĂ

Cu prilejul împlinirii, la 15 
noiembrie 1968, a unui secol de 
la nașterea lui Emil Racoviță, 
viața și opera eminentului sa
vant vor fi comemorate în sim
pozioane și alte festivități orga
nizate sub egida UNESCO. Ast
fel, între 25 septembrie și 5 oc
tombrie va avea loc la București 
un asemenea simpozion, la care 
vor participa și invitați de pes
te hotare. Cum. desigur că va 
fi organizat un pelerinaj la Șu- 
rănești—Vaslui, unde se află ca
sa memorială Emil Racoviță și la 
Iași, unde s-a născut și a copi
lărit savantul, credem că e mo
mentul a ne ocupa și de casa 
din Iași în care a locuit Emil 
Racoviță. E vorba de imobilul 
situat pe str. Karl Marx, colț 
cu str. Palade, în care funcțio
nează o grădiniță de copii. In 
această casă s-a născut și a co
pilărit elevul Racoviță Emil în 
vremea cînd institutorul Ion 
Creangă, venind de la bojdeu
că, trecea și-l lua cu el, mer- 
gînd împreună spre școala pri
mară din Păcurari.

Casa e bine întreținută și are 
o destinație corespunzătoare. 
Poate că ar fi cazul să se așeze 
doar o placă comemorativă, a- 
mintitoare a celui care, dacă 
s-a născut în Păcurari, a copi
lărit în casele de ne str. Ro
mană, azi Karl Marx.

N. Irimescu

Scrisoare deschisă
Bilete de că'ătorie in grup
Ia care se acordă o reducere a taxei tarifare ce 
poate ajunge pînă la 50%;

Bilete de că'ătorie in circuit
cu acordarea a 12 întreruperi în timpul călăto
riei, nelimitat în timp, în cadrul termenului de 
valabilitate a biletului (care este de una lună) 
modalitate de călătorie avantajoasă și sub asJ 
pectul costului, întrucit, cumulîndu-se distanțe
le parcurse, rezultă o substanțială reducere a 
taxelor tarifare.
Economisiți timp, procurîndu-vă bilete de călă
torie pe orice distanță de la agențiile de voia) 
din lașii, strada Lăpușneanu nr. 22, precum și de 
la cele din orașele Bîrlad, Suceava și Bacău.

JUrdt stimate. (Domnule. (QitteK
Am onoarea și plăcerea să vă adresez felicitări pentru maniera 

ireproșabilă în care ați condus, la Oradea, partida de fotbal din- 
tre „Crișul” și „Politehnica” lași - meci pentru care, de altfel, 
ați primit, din partea corespondentului local al ziarului SPORTUL, 
o întreagă constelație: cinci stele, precum pe etichetele celui mai 
bun coniac! Maniera ireproșabilă in care ați fluierat ne face să 
credem că orădenii v-au iertat, uitînd vechile disensiuni care s-au 
soldat, cîndva, cu o cursă de urmărire pînă la Salonta - amănunt 
păstrait cu sfințenie în folclorul bihorean la capitolul „iîții". 
M-am convins încă o dată (mai era nevoie?) că sînteți un arbitru 
exigent, autoritar și imparțial: oricînd veți sancționa la fel gre
șelile lui - să zicem - Cuperman cu cele ale lui Lupulescu. Nici 
un fel de tratament preferențial, așa e bine, bravo, felicitări și la 
mai mare!

Aș îndrăzni însă - cu modestie - să remarc fap’ul că încă nu po
sedați in totalitate știința nuanțelor și, cu permisiunea Dvs., v-aș 
oferi cîteva sugestii. De pildă: nu mi se pare just să reacționați, 
atunci cînd acordați o lovitură liberă pentru gazde, ca și cum ați 
fi ciștigat la Pronosport, iar în cazul loviturilor pentru oaspeți, cr. 
și cum v-ar arde casa. In orașul Dvs. există o Școală Populară de 
Artă, care, la clasa de actorie, v-ar putea învăța cum se intră de
plin în „pielea personajului” - în cazul nostru, „arbitrul ideal” — 
xstfel îneît să nu păreți aici Othello și dincolo Desdemona, ci, 
constant, unul și același tip (fie chiar Jago). Sîntem informați că 

examenele de admitere au loc în această săptăminâ; inscrieți-vă 
cu încredere, vă va folosi.

Apoi, poate că n-ar strica să vă hotăriți a acorda fluierului Dvs. 
îngrijirile cuvenite: ne face impresia că numărul de ore-sub-ten- 
șiune înregistrate la bord ar justifica intrarea onorabilului Dvs. 
instrument în reparații capitale. Poate că astfel va ajunge să flu
iere s ngur, fără ezitările de pînă acum, ezitări care-1 determină 
să semnaleze un fault din trei Ia gazde și trei din două la oas
peți. Bineînțeles, nu este vorba de rea intenție (d'am-e fe ește !) 
în această manieră particulară de arbitraj, ci pur și simplu de 
poticneii firești, asemănătoare cu momentele în care ru ăruia i 
se proptește un nod în gît. Și subsemnatul are, în momentul de 
față, o asemenea senzație — poate fiindcă trebuie să încheie 
scriind

„cu stimă”
Al Dumneavoastră

Radu 5j:3/sj,u
p. s.
N-ar strica să știți că, uneori, se întîmplă să se afle la masa 

presei nu numai corespondentul local al SPORTULUI, dispus să 
vă acorde toate stelele din galaxia noastră, ci și — plină lumea 
de intruși! - cite un „«chi dinafară", care vede și înțelege cel 
puțin tot atit cît și Dvs. De !

- același -



CRONICA In actualitate

ecouri la ancheta

CERCETAREA 
ISTORICĂ 
ÎN DISCUȚIA 

ISTORICILOR

PLEDOARIE PENTRU COLABORARE...
Ancheta inițiată de revista 

„Cronica" e binevenită nu nu
mai spre a efectua un bilanț 
al realizărilor în științele is
torice, la noi, cu propuneri 
care să înlăture anumite ca
rențe existente, dar și spre a 
crea un climat prielnic, în 
spiritul unor dezbateri colec
tive, penlrui intensificarea și 
eficiența cercetării științifice.

Două probleme ni se par a 
fi esențiale pentru asigurarea 
progresului și succesului știin
ței istorice românești. Și a

să se desfă- 
celui de al 
internațional

nume :
1) Sistematizarea și operati

vitatea cercetărilor științifice.
Dacă instituțiile, muzeele, 

arhivele etc. care au în pro
fil studiul istoriei continuă 
activitatea pe baza unor pla
nuri deja întocmite, ar fi ne
cesar să se cunoască reciproc 
nu numai tematica inclusă în 
planuri, ci și perspectivele, 
coordonatele care vor fi ur
mărite în viitoarele cercetări. 
Un congres xil istoricilor pe 
țară, propus' de tov. I. Capro- 
șu, la care să participe și re
prezentanți din partea Consi
liului Național al cercetării 
științifice, ar putea elucida o 
serie de probleme acute și ac
tuale, în spiritul unei dezba
teri colective. In 1970, la Mos
cova, urmează 
șoare lucrările 
III-lea Congres 
al istoricilor unde, din partea 
țării noastre, vor fi prezentate 
trei referate. Oare nu s-ar gă
si un prilej nimerit ca, pentru 
întocmirea acestor referate, să 
participe mai multe forțe ca
pabile să aducă valoroase 
contribuții documentare și in
terpretative ? De ce să limi
tăm potențialul cercetării nu
mai la cîteva persoane consa
crate, cînd materialul docu
mentar și amplasarea temati
cii pretind eforturi colective ? 
O întrebare similară se poate 
pune și în cazul reeditării sau 
întocmirii volumelor din „Isto
ria României". Este oare vero
simil ca numai autorii cu 
monografii și studii publicate 
să fie singurii capabili a parti
cipa la întocmirea unor lucrări 
de sinteză? Există forțe pro- 
de sinteză ? Există 
promițătoare care, 
mate, stimulate și 
tate, pot aduce nebănuite con
tribuții. Regretabil că nu se a- 
cordă atenție suficientă și a- 
cestora. Dacă bibliografia mo
numentelor istorice din Mol
dova, întocmită de I. Stoices- 
cu, prezintă importanță deo
sebită, nu ar fi fost necesar 
ca respectiva bibliografie să 
intre în atenția cercetătorilor 
prin intermediul unei publica
ții de largă circulație ? Ba, mai 
mult. Oare nu s-ar fi putut 
întocmi un volum, rentabil 
pentru edituri, cu un studiu 
sintetic introductiv care să 
preceadă bibliografia mențio
nată ? Cercetătorii și toți cei 
care se interesează de trecutul 
Moldovei ar fi avut la înde- 
mînă un instrument prețios de 
lucru. Considerăm că este ne
cesar să se elaboreze, în mod 
sistematic 
bliografii 
nul celei 
mionescu 
toriografiei românești privind 
anul revoluționar 1848 în Ță
rile Române", în „Studii", 1968 
nr. 3, p. 539—549). Aceste „bi
bliografii monografice" se a- 
daugă și completează biblio
grafiile retrospective întocmite 
cu competență, așa cum este 
„Istoria României. Ghid biblio

forte 
îndru- 
selec-

și continuativ, „bi- 
monografice" în ge- 
publicate de P. Si- 
(„ Contribuții ale is-

grafic" (1968), difuzată de Bi
blioteca centrală universitară 
din București (conducător ști
ințific Mircea Tomescu). Pre
zentarea monografică a unor 
periodice ar fi măi eficientăiși 
mai utilă cercetătorilor dacă 
s-ar întocmi o bibliografie ex- 
haustivăi a periodicelor respec
tive.

/!) Urgentarea depistării și 
publicării documentelor impor
tante care se găsesc în țară. 
Pînă )a apariția acelui „Cor
pus" fundamental de acte, s-ar 
putea grăbi publicarea izvoa
relor referitoare la un anumit 
moment sau perioadă istorică. 
Comemorarea celor 120 de ani 
care au trecut de la revoluția 
din 1848 ar fi fost un bun 
prilej pentru tipărirea unor 
culegeri inedite. Trebuie de a- 
semenea avut în vedere și 
respectarea unui echilibru, în 
sensul publicării de documen
te din toate provinciile roma
nești. Apreciem, dintre ulti
mele apariții editoriale, lucra
rea „Inscripțiile medievale ale 
României" (vol. I. Ed. Acad. 
R.S.R.).

Fără cunoașterea zecilor de 
mii de documente, referitoare 
Ia România, din arhivele străi
ne (Constantinopole, Viena, 
Budapesta, Paris, Roma etc.), 
prezentarea unor momente din 
istoria patriei ar fi neîndoios 
unilaterală. Este necesară în
să coordonarea precisă a ac
tivității de depistare a docu
mentelor care ne interesează 
și apoi punerea lor la dispo
ziția tuturor istoricilor. In a- 
ceastă muncă, pot fi și trebuie 
antrenați tinerii cercetători.

Numai dînd o interpretare 
științifică faptelor relatate de 
izvoare și documente se scrie 
istoria.

S-a subliniat în repetate 
rînduri utilitatea colaborării 
unor colective de cercetători. 
Dacă această colaborare este 
într-adevăr temeinic îndruma
tă spre un obiectiv comun, nu 
încape îndoială că putem aș
tepta și rezultate rodnice. De 
altfel, abundența materialului 
documentar și interferența pro
blemelor ne determină să a- 
pelăm. la un sistem de colabo
rare a colectivelor. Relațiile 
politice, economice, culturale 
etc. ale Moldovei cu Transil
vania, bunăoară, ar putea în
suma un domeniu comun de 
cercetări și studii pentru co
lectivele existente la Institu
tul de istorie și arheologie 
„A. D. Xenopol" din Iași și 
Centrul de istorie, filologie și 
istoria artei din Tîrgu-Mureș. 
Un prim pas pentru realizarea 
acestei colaborări s-ar face 
prin organizarea unei sesiuni 
de comunicări științifice cu 
participarea cercetătorilor din 
ambele colective. Această ini
țiativă nu ar oferi numai po
sibilitatea confruntărilor și 
completărilor reciproce; ar 
concentra elementele produc
tive necesare pentru efectua
rea unor lucrări științifice va
loroase și ar elucida unele as
pecte din trecutul ambelor 
provincii istorice, mai puțin 
adîncite. Pe baza unor minu
țioase și documentate lucrări 
științifice ale colectivelor 
noastre, se va putea elabora, 
eventual, o lucrare de sinteză 
care să completeze capitole 
din tratatul „Istoria României".

Întrucît cercetătorii de la 
Centrul de istorie, filologie și 
istoria artei din Tg. Mureș al 
Academiei își îndreaptă aten
ția cu predilecție spre unele 

aspecte ale istoriei și culturii 
ardelene, ne vom referi mai 
ales la acestea.

După părerea noastră, se re
simte încă lipsa unor lucrări 
ample, monografice, care să 
trateze, potrivit celor mai re
cente cercetări și concluzii, e- 
poca prefeudală, începuturile 
feudalismului, instituțiile feu
dale, (de neapărată trebuință), 
cetățile din Transilvania, stă- 
pînirea turcească și habsburgi- 
că în Banat etc. Constatăm cu 
satisfacție că, in ultimii ani, 
au apărut numeroase lucrări 
referitoare la cultura Transil
vaniei. S-au făcut progrese și 
în editarea unor lucrări ale 
istoriografiei ardelene. Soco
tim însă că ritmul de tipărire 
și retipărire a celor mai valo
roase opere ale istoricilor ro
mâni, în general, care cuprind 
idei de nenumărate ori actur 
ale, trebuie intensificat.

Se resimte și lipsa monogra
fiilor complete, a personalită
ților remarcabile din secolul 
al XIX-Iea, care aparțin deo
potrivă culturii și istoriei ro
mânești : Al. Papiu-Ilarian, Ti- 
motei Cipariu, Simion Bărnu- 
țiu (lucrarea lui R. Pantazi re
prezintă doar un început), Paul 
Vasici, August. Tr. Laurian și 
alții. Deoarece unele din aces
te personalități au trăit și ac
tivat în mai multe provincii, 
de pildă în Transilvania și 
Moldova, colaborarea cercetă
torilor din diferite centre ar 
fi nu numai utilă, ci și ne
cesară.

Așteptăm lucrări, de felul 
celei îngrijite de M. Berza — 
„Cultura moldovenească în 
timpul lui Ștefan cel Mare" 
(Culegere de studii, Ed. Acad. 
R.P.R., 1964). Dar pe cînd „Is
toria culturii naționale" ? (Ne
cesitatea și importanța predă
rii ei în licee și universități, 
credem că nu trebuie demon
strată).

Anul acesta sărbătorim semi
centenarul Unirii Transilvaniei 
cu patria-mamă. își așteaptă 
monografiile, conducătorii mul
țimilor care au înfăptuit me
morabilul act: V. Goldiș, V. 
Lucaciu, O. Goga, ca și ante- 
mergătorii I. Rațiu, Vie. Babeș, 
Al. Mocioni și alții. Firește, 
este necesară judecarea știin
țifică și critică a activității pe 
care au depus-o aceste perso
nalități, nu lipsite de erori în 
activitatea lor patriotică. După 
cum sublinia într-o cuvîntare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aceste limite au, fost „gene
rate de dezvoltarea socialăi, 
de epoca îni care aui trăit a- 
ceste personalități, de nivelul 
de cultură ș.a.m.d.".

Tot așa precum lipsesc mo
nografiile partidelor politice 
din România antebelică, nu 
dispunem încă de o istorie a 
P.S.D. și a P.N.R. din Transil
vania.

Revenind la rolul cercetării 
istorice locale, menționăm că 
nici orașul Tg. Mureș nu-și 
are încă monografia. Lucrările 
scrise pe această temă în se
colele XIX—XX sînt incom
plete, suferă în general de e- 
rori și, mai ales, de interpre
tare subiectivistă. Forțe de 
lucru suficiente sînt atît în ca
drul instituției noastre, cît și 
ale altora. în prealabil, însă, 
trebuie elaborate lucrări refe
ritoare la istoria veche, ceta
tea meșteșugurilor și comerțul 
medieval, revoluția de la 1848, 
dezvoltarea capitalismului, 1918 
în Tîrgu-Mureș etc. Un înce
put promițător s-a făcut prin 
întocmirea și publicarea de 

studii în revistele de speciali
tate, în volumul „Studii de is
torie" (Ed. Acad. R.S.R., 1968), 
micro-monografia „Cetatea Tîr- 
gu-Mureșului" etc.

O problemă importantă pen
tru dezvoltarea științelor isto
rice considerăm că este creș
terea cadrelor tinere de cerce
tători. Experiența și cunoștin
țele cadrelor mai în vîrstă nu 
se pot transplanta spontan și 
nu se asimilează fără efort in
telectual. Dacă tinerii cercetă
tori, speranțele științei, se for
mează sub îndrumarea compe
tentă, prin afecțiunea pozitivă 
a înaintașilor, trebuie să exis
te o preocupare apropiată, con
structivă și nu didacticistă, 
pentru stimularea și promova
rea calităților superioare prin 
care se distinge un adevărat 
om de știință. Ritmul impetuos 
al dezvoltării tehnicii și civi
lizației contemporane oferă 
perspective multiple științelor 
sociale. Cercetarea trecutului, 
în clipa de față, pretinde mai 
multă precizie și obiectivitate, 
mai multă dăruire de sine și 
acuitate a inteligenței. Iată de 
ce nu ni se pare lipsită de 
interes educația- psiho-pedago- 
gică și comportarea etică a 
cercetătorilor (din nefericire, 
deși puține, mai sînt cazuri de 
însușire nedeclarată a muncii 
altora) care, neglijate sau lă
sate la voia întîmplării, aduc 
deseori gra-ve prejudicii. Ce 
s-ar putea realiza concret în 
acest sens ? Crearea unui cli
mat prielnic pentru stimula
rea preocupărilor științifice 
între cercetătorii tineri, cola
borarea exemplară a acestora 
cu cercetătorii vîrstnici, culti
varea- respectului pentru ade
văr, îndrumarea metodologică, 
asimilarea creatoare a concep
ției materialiste privind evolu
ția societății, a ideilor înainta
te și deschizătoare de orizon
turi etc., ar contribui în mare 
măsură la structurarea perso
nalității cercetătorului. Trebuie 
să recunoaștem că publicațiile 
periodice de specialitate igno
ră sau subestimează aceste 
probleme. într-un fel este și 
explicabil dacă avem în ve
dere că revistele sînt asaltate 
și bloca-te de abundența stu
diilor sau a materialului docu
mentar destinat valorificării. 
Dar această situație poate 
constitui un motiv întemeiat 
pentru abandonarea probleme
lor care a-fectează intenția tî- 
nărului cercetător spre a-și ex
prima independent părerile 
personale ? Considerăm, în a- 
cest scop, extrem de eficient 
un buletin de informare și do
cumentare științifică destinat 
să cuprindă, pe lîngă materia
lul potrivit orientării cercetă
torilor, ansamblul problemelor 
menționate. Notele critice, re
cenziile, cronicile, bibliografii
le etc. și-ar afla mai bine lo
cul în acest buletin alături de 
articole care să trateze proble
mele de actualitate ale cerce
tării în științele istorice. Re
vistele de specialitate ar cîș- 
tiga spațiu atît de necesar stu
diilor și ar evita publicarea 
umor recenzii sau cronici șa
blon. Oare n,u ar fi operativă, 
stimulentă și eficientă, o „tri
bună a cercetătorului științi
fic" în acest buletin ?

Grigore Ploeșteanu 
Valeriu Nifu

Centrul de istorie, filolo
gie și istoria artei din Tg.

Mureș al Academiei

Un autorizat schimb de opi
nii care să așeze în centru! 
atenfiei cercetarea istorică con
temporană își tăcea presant 
resimțită necesitatea. Inițiativa 
revistei „Cronica", pe lingă 
surprinderea unei acute ches
tiuni de „actualitate", ne a- 
pare deosebit de fertilă. Și nu 
ne îndoim că, ulterior, prin 
multiple intervenții ale specia
liștilor din întreaga tară, ea 
va căpăta atributul viabilității 
și, asttel, eficacitatea scontată.

Reala efervescentă ce se ma
nifestă în acest sector de ac
tivitate științifică a înregistrat 
un evident spor de adîncire în 
ultimii ani. Orientîndu-se ferm 
spre adevărul istoric, evitî.-id 
o interpretare dogmatică, cer
cetătorul contemporan al as
cendenței noastre în teritoriul 
carpato-danubian, vizează mai 
profund ca antecesorii fenome

nele social-economice, realizând 
frecvent o radiografie obiec
tivă în documentația existentă. 
Saltul calitativ, mai ales sub 
raportul valorificării științifice 
veritabile a informației, este 
indiscutabil, ceea ce ne deter
mină a amenda cu severitate 
— prilejul fiind oportun —• 
unele inadvertențe ce umbresc 
rezultatele pozitive ale efortu
lui general al istoricilor noștri.

O răsfoire chiar expeditivă 
a publicisticii de specialitate 
evidențiază prosperitatea neo
bișnuită a studiului de mici 
dimensiuni, încastrat ca Intr-un 
pat al lui Procust (spațiul ti
pografic destinat cu un rigid 
spirit de economie — n.a.) și 
pătruns de o zgrunțuroasă, 
flască demonstrație, desigur co
pios argumentată. Nu anulăm 
prezența, indispensabilă de alt
fel, a materialului istoric ine

...Șl PENTRU PROBITATE ȘTIINȚIFICĂ
dit — fără de care însăși ra
țiunea unei asemenea între
prinderi este pusă sub semnul 
întrebării — însă sîntem pen
tru o cit mai liberă detașare 
de factologie, această obsesie 
anacronică, pentru aplecarea 
sintetică asupra evenimentelor 
istorice. De asemenea, se fac 
necesare asociațiile și analo
giile istorice (ne vine în minte 
exemplara și originala „Isto- 
riologie umană" a lui N. lor- 
ga), fecunde modalități de in
tegrare în context a faptului 
istoric și de reliefare a valen
țelor sale intrinseci. Toate a- 
cestea presupun, pe lîngă o 

adîncă cunoaștere a epocii, și 
o vastă cultură generală. Acel 
autor de lucrări — și aici nu 
ne revendicăm prioritatea ob
servației —, care rămîne în
chistat în așa-zisa „găoace a 
specialistului" și nu menține 
un contact permanent cu ce
lelalte zone ale culturii, își ex
primă, prin sterilitatea ideilor, 
neputința, substituind generali
zările din propria producție ști
ințifică. prematur condamnată 
la perisabilitate, cu o aglome
rare de citate din lucrările de 
referință ale confraților ori cu 
o masivă consemnare de pa
saje documentare.

O altă carență, similară ca 

finalitate, o constituie prelua
rea tacită a unor formulări 
concluzive din lucrări remar
cabile ale unor predecesori 
iluștri și apoi afișarea osten
tativă a „originalității" propri
ilor constatări, care practia 
duce ia o săracă dar „perso
nală" expunere a „ideilor". 
Considerăm probitatea științi
fică — profesată cu consec
vență de redutabili istorici ai 
zilelor noastre — caracteristica 
principală a muncii științifice, 
capabilă a reprezenta în orice 
moment știința românească.

Ne împărtășim convingerile 
cu încredințarea că ele au un 
efect constructiv tocmai prin 

sinceritatea, prin transcrierea 
francă a neaderenței noastre 
la modalități perimate de exer
citare a capacităților creatoare. 
Fără îndoială, lacunele sem
nalate — lapidar și neexempti- 
ficat — sînt doar periferice 
dovezi de inadaptare științifi
că, ce descalifică numai pe 
autorii lor.

Viorel Faur
muzeograf

Muzeul Județean Bihor-Oradea

* A se vedea începutul an
chetei în „Cronica" nr. 29/68 
și următoarea.



Desen de I. Gânju

agora

UN MODEL ROMÂN ALLUI MANET

SALONUL CRONICII-1968
In jurul datei de 1 decembrie, se va deschide 
la Iași al doilea salon de artă plastică al re
vistei CRONICA. Participă artiști din întreaga (ară.

Tema salonului din acest an este:
„VIS ȘI REALITATE**

Artiștii sînt invitați să pregătească lucrările pînă 
la data de 20 noiembrie

Vizitînd muzeele americane, 
am avut surpriza de a vedea 
la Muzeul Atkins — Galeria 
Nelson din Kansas City, Mis
souri, portretul unei fetițe pic
tat de marele novator al artei 
moderne, Edouard Manet. De 
altfel, muzeele americane au 
numeroase opere de Manet 
(1832—1883), atît din faza-i 
„spaniolă", cînd este uneori tot 
atît de impresionant ca și 
Goya, cît și din faza impresio
nistă, el fiind printre creatorii 
acestui curent care a luminat 
și sensibilizat pictura modernă.

Știam de existența acestui 
tablou, dar vizionarea lui m-a 
încîntat îndeosebi. Pe placa 
tabloului este scris „Portrait of 
Line Campineanu" și firește 
numele genialului autor.

Portretul acestei tinere ro
mânce este menționat și re
produs în unele cărți despre 
Manet, iar la noi istoricul de 
artă Remus Niculescu s-a ocu
pat de George Bellio (Bellu), 
mare colecționar, mai ales de 
pictură impresionistă și care 
are legături cu crearea tablou
lui la care ne referim. Se știe 
că românul George Bellio a 
ajutat pe unii dintre marii pic
tori impresioniști, în perioa
dele lor de sărăcie și ignorare. 
Bellio venea zilnic pe la prînz 
la cafeneaua Riche din Paris, 
iar pictorii aflați în nevoi ști
au că vor obține de la dînsul 
un preț modest pentru operele 
lor, cu banii aceștia rezolvîn- 
du-și pentru cîteva zile coș- 
nița. Despre valoarea și desti
nul colecției Bellio a publicat 
date foarte interesante Remus 
Niculescu.

Modelul — fetița cu păr bă
lai, ochi mari, pătrunzători, cu 
bustul decoltat și o rochiță de 
mătase în variate tonalități de 
albastru, ținîndu-și brațele 
sprijinite de speteaza unui fo
toliu -— este deosebit de ex
presiv. Pictural, Manet a valo
rificat trăsăturile modelului, 
carnația-i gingașă, îmbujorîn- 
du-i obrajii, accentuînd privi
rile ochilor, iar rochiței confe- 
rindu-i pe alocuri o fluturare 
de penaj fabulos. Nu lipsesc 
nici finele griuri ale lui Ma
net, ele apărînd la mănușa 
brațului drept. Reflexele găl- 
bui-roșietice ale coafurii cu 
plete sînt de-un mare efect 
coloristic și ajută la expresia 
chipului, excepțional de gîndi- 
tor la o ființă așa de tinără.

Manet a fost un mare psiho
log în portretistica sa, iar ta
bloul pare a data din faza 
culminantă a creației sale, aici 
fiind pe o linie mai clasică, 
în construcția chipului, dar 
folosind și vibrantul colorit 
impresionist.

Cine este modelul ? Am că
pătat date mai precise de la 
Constantin Sturdza, bibliotecar 
la Institutul de Arhitectură și 
rudă cu modelul. Mai întîi, 
numele' de fetiță este Eliza 
Campineanu și nu Line sau 
Lina Campineanu. Născută pe 
la 1870, ea a trăit și murit în 
țară (prin 1946). Este o descen
dentă a lui Ioan Campineanu 
((1798—1863), cunoscutul cola
borator al lui Dinicu Golescu 
și Heliade Rădulescu la So
cietatea Filarmonică, luptător 
progresist. Fiind ofițer la va
ma de la Focșani, el a adre
sat poetului Grigore Alexan- 
drescui „epistola familieră", în 
care-și descria viața de la 
Focșani. Fiul acestui loan 
Campineanu, cu nume similar 
(1841—1888) a fost magistrat și 

economist. S-a căsătorit cu 
Irina Bellio, deci rudă cu co
lecționarul. Eliza Campineanu 
-— modelul, lui Manet — este 
fiica acestui al doilea Ion 
Campineanu și a Irinei Be
llio. Desigur că prin mijloci
rea lui George Bellio, a pozat 
ea lui Manet. Eliza Câmpinea- 
nu a fost cîtva timp căsătorită 
cu Grigore Greceanu. Silită de 
nevoi, â vîndut la Paris, prin 
1936, tabloul, direct achizițio
nat, se pare, de colecționarul 
american Nelson, care a donat 
muzeului din Kansas colecția 
sa — fondul Nelson de la At
kins Museum. Pînă atunci, 
portretul fusese în țară, păs
trat de modelul care îmbătrî- 
nise și sărăcise. Tot de la C. 
Sturdza am aflat că ar exista 
mai multe schite cu Eliza 
(Line) Campineanu, făcute de 
Manet cu prilejul pictării por
tretului. Nu știm însă unde se 
află schițele, la ce muzee sau 
în care colecții de peste ho
tare.

Petru Comarnescu

SEMNIFI
CAȚII 
SPAȚIALE 
IN 
PICTURĂ.
SPAȚII 
PSIHICE 
M 
RENAȘ- 
TERE

Pictura Renașterii în gene
ral și cea florentină îndeo
sebi a încercat să pună pe 
pînză lumea „obiectivă44, ex
ternă. Din acest motiv ea a 
utilizat perspectiva lineară, 
expresie spațială care marca 
sfîrșitul panteismului magic 
și mistic și astfel desprinde
rea omului de cosmos. Conse
cutiv, are loc dispariția con
tinuității sufletești dintre pri
vitor și universul pictat, pre
zentă în pictura prerenascen- 
tistă.

Această disjuncție nu pu
tea fi acceptată de toți artiș
tii. Dacă stadiul dezvoltării 
cunoașterii umane nu mai 
permitea o gîndire magică, 
mitică sau mistică prin care 
să se restabilească identitatea 
dintre ins și restul lumii, pic
torul trebuia să afle o altă 
modalitate de a ieși din izo
larea la care se ajunsese. So
luția era ca el să-și plăsmu
iască un univers al său în 
care să se regăsească. Avînd 
în vedere că el își înstrăinase 
lumea fizică, acest univers nu 
putea fi decît pur sufletesc. 
Se nasc astfel spațiile psihice 
ale lui Leonardo da Vinci, El 
Greco, Rembrandt, Vermeer. 
In aceste spații cea de-a treia 
dimensiune, specifică lumii 
fizice, își pierde sensul, lo
gica lor internă, nemaifiind 
de ordin geometric, ci spiri
tual. Care putea fi conținutul 
unor astfel de spații psihice, 
din moment ce vocabularul 
de exprimare aparținea tot 
lumii din afară ? El nu putea 
decît să reflecte diverse ipos
taze ale înstrăinării: neliniș
tea și interogarea ((Leonardo), 
meditația și suferința (Rem

brandt), încercarea de trans- 
cendere (El Greco) sau de 
mutație spirituală a lumii ma
teriale (Vermeer). y

Leonardo da Vinci pare să 
fi fost cel dintîi care a re
marcat artificialitatea perspec
tivei lineare, bazată pe trei 
convenții arbitrare: presupu
nerea că spectatorul privește 
cu un singur ochi, că acest 
ochi este fix și că se află 
față de imagine în același loc 
și la aceeași distanță ca și 
pictorul în momentul zugră
virii tabloului. Din acest mo
tiv autorul Monei Lisa for
mulează concepția așa numi
tei perspective aeriene care 
redă profunzimea nu atît prin 
micșorarea dimensiunilor o- 
biectelor pe măsură ce ele se 
depărtează de noi, ci prin de- 
gradeurile tonale (perspectiva 
cromatică) și prin ștergerea 
progresivă a clarității obiecte
lor. Se renunță deci la un 
criteriu cantitativ în favoarea 
unor criterii calitative, de 
nuanță filozofică: potențialul 
de lumină al lucrurilor și ac
cesul lor la contur. In felul 
acesta Leonardo ajunge la a- 
cel sfumato, atmosferă clar- 
obscură care construiește și 
absoarbe în același timp lu
crurile, fluid ezitant în care 
reliefurile și conturele se es
tompează, materia devine im
ponderabilă, a treia dimensiu
ne se destramă, unitatea a- 
parentă a lumii se dizolvă 
(Lionello Venturi). In locul 
perspectivei matematice, fixe, 
apare o perspectivă mobilă 
în care nu jocul ortogonale
lor creează spațiuil, ci înfrun
tarea metafizică dintre lumi
nă și umbră. Se naște un 

spațiu tensional, variabil, în 
care luminile și umbrele, im
precis delimitate, pot face 
oricînd schimb între ele. A- 
cest spațiu în permanentă 
mișcare nu era simpla conse
cință a unor teoretizări de 
ordin pur plastic, ci expresia 
fizică a unui orizont spiritual.

Leonardo da Vinci este cel 
care introduce în tablou ne
liniștea existențială, întrebă
rile, incertitudinea în al cărei 
joc imprevizibil de penumbre 
și clarități universul șovăie, 
introduce zîmbetul Giocondei 
și al Sfîntului loan. Indeter- 
minabilul psihic cerea indeter- 
minabilul spațial. Acesta este 
creat prin clar-obscur, prin 
peisajele fantastice de pe fun- 
daluri, cu ghețari stranii, 
stînci și piscuri transparente, 
Jprecum și prin subtilitatea 
modeleurilor și a suprapune
rilor tonale care amplifică 
indescifrabilul ascuns în su- 
rîsul leonardesc. Spațiul in
stabil ce găzduiește acest su
rfs arată căi personajele lui 
Leonardo nu se inserează în 
lumea noastră și nu se inse
rează) nicăieri. Ele privesc pes
te noi către un alt tărîm, 
nepămîntean, dar care rămî- 
ne neconturat, nedeslușit, o 
întrezărire mirifică situată în 
imposibil. Este foarte semni
ficativ faptul că, urmîndu-și 
drumul logic al gîndirii sale, 
către 1501—1502 Leonardo a- 
junge la concepția „netermi
natului" (non finito) în pic
tură, în sensul că gestul cre
ator inițial nu trebuie să fie 
retușat prin reveniri care sînt 
întotdeauna de o mai redusă 
forță și har. Prin aceasta el 
dă un accent în plus indefi- 

nisabilului care plutește în 
tablourile sale. Existența este 
oare ceva terminat, împlinit ? 
Nu-i ea mai curînd o impro
vizație, o ipoteză care se re
face mereu din jocul capri
cios al beznei și luminii ?

Dacă Leonardo exprima ten
tativa de a trece într-o altă 
stare existențială, dar încerca
rea era zădărnicită de senti
mentul îndoielii, în creația lui 
El Greco suirea în regiunile 
superioare ale spiritului re
prezintă nu numai o certitu
dine, dar și o mistuitoare 
necesitate, imperativul însuși 
al destinului uman. In scopul 
evadării din materie totul de
vine în tablou tensiune: în
cordate sînt spațiile săgetate 
de elanuri electrice, încor
date liniile în aspirația lor 
convulsionată către cer, ex
tatic este coloritul, extatică 
expresia figurilor întoarse 
spre înalt. Spațiul devine as- 
cenzional, la aceasta contri
buind mai multe elemente.

Pentru a ieși din terestru. 
El Greco tratează perspectiva 
cu totul arbitrar, ordonînd e- 
lementele plastice după cerin
țe spirituale, neconstrîns în
tru nimic de legile proporții
lor specifice realității din a- 
farăl. Se ajunge în modul a- 
cesta la un spațiu deformat, 
oniric, „suprarealist", în care 
raporturile dintre planuri sînt 
intervertite, devenind ne
verosimile în ordinea fizică 
pentru a fi verosimile în 
ordinea suprasensibilă. Fun- 

dalurile sînt de cele mai 
multe ori indefinite, peisa
jul pămîntean este abia vi
zibil, pentru ca cea mai 
mare parte a tabloului să se 

proiecteze pe vaste orizonturi 
anonime străfulgerate de se
isme cosmice. Formatul tablo
urilor se desfășoară de regulă 
pe verticală. O putere mag
netică atrage pe om către sfe
rele de sus. Din acest motiv 
nu numai spațiul apare defor
mat, dar și forma umană. Che
mată de vocile cerești, ea 
apare alungită, oamenii sînt 
mult mai înalți decît în reali
tate. Mîinele sînt efilate, fețe
le au un aspect exsang, spec
tral, ochii înfundați în orbite, 
exprimîndui-se astfel febra spi
ritului, iluminarea. In felul 
acesta personajele devin niște 
flăcări tinzînd halucinate către 
transcendent. Spațiile pe care 
ele le străbat nu sînt presta
bilite și imuabile, ci în conti
nuă prefacere schimbîndu-și 
mereu liniile de forță, deoa
rece sînt spații ale transfigu
rării.

Privind un tablou ca Rusa
liile, îți dai seama că El 
Greco a creat un spațiu psihic 
pur, un spațiu al cutremuru
lui sacru pe ale cărui ruguri 
extatice materia este combus- 
tionată, consumată, pentru ca 
omul să se încadreze în mod 
firesc în realitatea spirituală. 
Prin aceasta El Greco se află 
pe treapta imediat premer
gătoare abstracționismului li
ric. încă un pas și conturele 
vor dispare în văpaia culori
lor pure.

Creația lui Rembrandt este 
o filozofie a luminii. O des
criere solară a sufletului. In 
pînzele marelui olandez ob
scuritatea este foarte întinsă 
pentru că lumea din afară 
este redusă la minimum, ca 
să rămînă intensitatea sufle-



FIGURATIV Șl NONFIGURATIV l\ MUZICĂ
Muzica este nonfigurativă prin definiție. Care sînt atunci 

semnele informaționale care produc receptarea și. In conse
cință, emoția estetică ? Conform teoriei clasice, sunetul muzical 
constituie elementul fundamental al desfășurărilor sonore cu 
care operează muzica. A cere sunetului condiția de muzical 
(adică să aibă vibrații regulate) înseamnă a-i cere capacita
tea de a produce o senzație plăcută. De unde și mii d'e ani 
de acceptare a calofiliei drept condiție necesară a muzicii. 
Aceeași teorie clasică nu se mulțumește cu hedonismul so
nor al muzicii. Cu un singur sunet nu se poate face muzică, 
fie el cit de frumos. E nevoie neapărat de două sunete pen
tru a se naște o relație. Relațiile sonore vor constitui ele
mentul primordial al sistemului informațional al muzicii. Re
lațiile dintre sunete sînt de ordin cantitativ, acustica ară- 
tîndu-ne că însuși timbrul (culoarea) sunetelor depinde de 
numărul sunetelor armonice complementare. Semnalizările 
sonore, variabile cantitativ, vor produce efecte somatice a 
căror intensitate va varia în funcfie de diferentele cantita
tive ale sunetelor date — diferența între numărul vibrați
ilor (înălțime), amplitudinea acestora (intensitate), numărul 
armonicelor (timbru) și durata lor.

Considerînd numai această cale de semnalizare, înseamnă 
că limităm capacitatea muzicii de a produce senzații sonore 
plăcute și nimic mai mult. Deși trăia în secolul luminilor, 
Rousseau se mulțumea să definească muzica drept „arta de 
a combina sunetele intr-un mod plăcut urechii". Esteticianul 
Charles Lalo (care distinge șapte trepte în receptarea muzi
cală) vorbește și de ceea ce numește el „iradiația cenesle- 
zică", arătînd că senzațiile sonore sînt urmate de manifes
tări somatice care explică ceea ce intr-un limbaj comun se 
cheamă „vraja muzicii".

Dacă originea muzicii ar fi instrumentală, ipoteză ce con
vine adepjilor și apologeților muzicii experimentale (con
crete și electronice), în cursul mileniilor s-ar ii dezvoltat 
doar o muzică a hedonismului sonor sau a „iradiafiei ce- 
nestezice", o muzică a simțurilor fără capacitatea transmiterii 
unui mesaj. Dar, așa cum presupun cei mai mulți cercetători, 
originea muzicii e vocală, fără a exclude și contribuția prac
ticii instrumentale primitive. In toate colțurile lumii însă, 
muzica a făcut parte din manifestări artistice sincretice. Unită 
cu poezia și cu dansul ,a dat acestor arte o forță expresivă 
sporită, contribuind cu „iradiația cenestezică" la expresia 
no/ională a cuvintelor sau Ia cea kinetică a gesturilor, a 
dansului. însoțind arte a căror semantică este explicită, 
unele formule muzicale au devenit, prin practica de milenii, 
expresii ale acelorași stări sufletești exprimate de formulele 
de semnalizare ale artelor surori. Atîta vreme cit însoțește 
verbul sau gestul, muzica nu pune probleme de receptare, 
dar in momentul în care se părăsește sincretismul, capacita
tea de expresie a muzicii devine o problemă.

Nu negăm existenfa în germene a unei muzici pur instru
mentale chiar în practica omului primitiv. De la evenimen
tul sonor care a trezit interes pentru fenomenul în sine și 
pînă Ia muzica de virtuozitate a chitarezilor greci s-au suc
cedat continuu manifestări muzicale instrumentale nonfigu
rative. In istoria ulterioară a muzicii europene, muzica de 
viituozitate a continuat să existe, fie independentă de mu
zica purtătoare a unui conținut, fie înglobată în această mu
zică. In acest ultim caz a putut căpăta și unele funcții se
mantice. Dar momentul crucial al istoriei muzicale în pri
vința constituirii unor forme ale muzicii diacretice a fost 
barocul, cînd dezvoltarea manufacturii de instrumente a fă
cut posibilă o muzică desprinsă de gest sau de verb, o mu
zică independentă de celelalte arte. Atît timp cit muzica a 
fost legată de verb și gest, s-au creat lucrări de mici di
mensiuni. Procesul destrămării sincretismului a început în 
Renaștere și, după cum covârșitoarea majoritate a creațiilor 
muzicale însoțeau texte lirice, primele piese instrumentale 
au avut un caracter liric. La fel, cele provenite din dans, 
păstrînd ritmul și caracterul dansului, au căpătat semnifi
cații lirice.

Iată dar că de la începutul constituirii genurilor instru
mentale, inflexiunile melodice care amintesc cîntecul și in
terjecția, ca și ritmurile de dans, specifice dansurilor cu 
care originar muzica a fost legată, rămîn ca repere semantice în- 
tr-o desfășurare muzicală a cărei dezvoltare in timp va tinde 
către nonfigurativ, întrucît există legi obiective de ordin 
acustic care vor avea și ele un cuvînt de spus în dezvol
tarea discursului muzical.

Barocul este epoca în care dezvoltarea culturii muzicale 
apucă două drumuri contradictorii: pe de o parte se cultivă 
sincretismul ajungîndu-se la noi genuri — opera și oratoriul, 
mai vaste ca proporții și ca sferă de imagini, iar pe de altă 
parte se dezvoltă genurile diacretice, genurile instrumentale 
care au o dramaturgie specific muzicală. Ca și in alte epoci 
anterioare, se cultivă și o muzică de construcție foarte com
plicată. a cărei funcție ar consta doar în performanțe arhi
tectural—sonore. Cunoscuta „teorie a afectelor", care a 
circulat în perioada barocului, vine ca o reacție împotriva 
constructivismului polifonic, cerînd muzicianului să exprime 
și să urmărească procese psihice. Corelarea .variațiilor canti
tative ale relațiilor sonore cu cele ale intensității emoțio
nale va asigura acel caracter de „limbaj al sentimentelor" 
atribuit muzicii. Reperele semantice de care am vorbit mai 
sus, Ia. dare se adaugă altele, din practica socială a muzicii, 
vor asigura un minim de figurativ pentru a nu face din mu
zică o artă sterilă. In baroc se mai configurează și o altă 
treaptă de dezvoltare a muzicii și anume crearea unor ge
nuri mai întinse ca dimensiuni care, după exemplul operei, 
vor aborda o sferă tematică mult mai diversă și mai întinsă. 
Se vor crea genuri care, prin diversitatea episoadelor, pot 
sugera epicul, iar altele, prin utilizarea dialogului, vor că
păta contingențe cu genul dramatic. Tot în Baroc apar și pri
mele descripții, portrete sau narațiuni realizate instrumental. 
Deși realizate cu naivitate, ele marchează o dezvoltare a 
programatismului care înseamnă prioritatea figurativului. De 
asemeni, se dezvoltă armonia, bazată pe relații dintre acor
duri și pe alte relații ce țin de organizarea suprapunerilor 
sonore care amplifică expresia muzicii. Se creează astfel 
imagini concret senzoriale, capabile să sugereze procese 
sufletești ușor sesizabile.

Dar arhitecturările muzicale de mari proporții nu pot 
viețui dacă nu-și găsesc anumite scheme de construcție de
terminate istoric și corespunzătoare unui conținut tot mai 
vast și mai generalizat.

Pentru înțelegerea muzicii, se impun deci două sisteme 
de referință. Unul constă în corelarea relațiilor sonore can
titative cu fluctuația intensității emoționale, pe de o parte, 
și în asocierile pe care reperele semantice le pot produce, 
pe de altă parte. Al doilea va fi acela al structurilor care 
se constituie istoric și care vor avea capacitatea de a re
flecta generalizat aspectele esențiale ale dialecticii naturii, 
societății și gîndirii.

Din Baroc și pînă azi, muzicii i s-a recunoscut capaci
tatea reflectorie, capacitate datorată în parte și elementelor 
figurative.

In secolul nostru, apologeții serialismului (nu și Schon
berg, creatorul sistemului) vor contesta capacitatea de expri
mare a muzicii. La fel, neoclasicii de nuanță Constructivistă, 
ca și neoserialiștii contemporani refuză muzicii orice seman
tică. Se înțelege atunci de ce ascultătorii de circulație cu
rentă (chiar cei informați) întlmpină greutăți în receptare 
sau refuză muzica în care nu găsesc elemente figurative, nu 
găsesc repere semantice.
E viabilă o muzică a cărei valoare stă în construcție, în 
stiuctura privită ca lucru de sine ?

Despre acestea într-un articol viitor.

George Pascu

Sală în pavilionul cehoslovac (Bienala de la Veneția)

Gravură de L. Baskin (S.U.A.) — Bienala de la Veneția
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tească pură: lumină în transă, 
fete în transă. Dacă în prima 
perioadă a creației lui Rem
brandt lumina vine din exteri
or, în perioada de maturitate 
ea are sorginte lăuntrică, 
emană din suîletul persona
jelor pozitive. Rembrandt a- 
junge astfel la un spațiu spi
ritual construit din lumină, o 
lumină de natură etică. Or
donarea tabloului se face în 
funcție de frumusețea sufle
tească, de valoarea de lumină 
a diverselor personaje. Un 
aur strălucitor, de nuanța as
fințitului, arde pe fețele și 
mîinile celor care merită lu
mina. Restul se află în întu
neric. Așa se naște car- 
obscurul rembrandtian. Ta
bloul este compus din două 
planuri: unul esențial și mai 
puțin întins, planul luminii, 
și unul secundar, mult mai 
vast, planul întunecat. In a- 
ceasta d;n urmă. înecate în 
diverse densități de beznă, se 
găsesc personajele negative 
sau neparticipante la drama 
din planul luminos. Iată, de 
exemplu, întoarcerea fiului 
risipitor. In, lumină se aflcl 
doar tatăl care iartă, fiul ca
re se căiește și încă un per
sonaj, simbol al echilibrului 
moral. Restul personajelor 
care sînt simpli spectatori 
sînt aruncați în umbra tot 
mai adîncă din jur. In Ridi
carea crucii sau în Punerea 
în mormînt numai trupul lui 
Isus poartă lumină. Ea ira
diază pe cei din imediata a- 
propiere, pentru ca restul să 
se mistuie treptat în întune
ric. Intre cele două planuri 
nu există legătură perspecti- 
vală lineară. Planurile sînt 

aici de ordin spiritual și nu 
fizic. In umbră se află cei 
din afara sufletului, cei ce 
nu pot participa la lumină.

Evoluția concepției spațiale 
și mutația spirituală pe care 
o suferă pictura rembrandtia- 
nă se poate vedea foarte bine 
Idin cele două variante ale 
Pelerinilor din Emaus. In cea 
dintîi (1629) există un ecleraj 
eminamente scenic, iar per
sonajele au gesturi vădit tea
trale. In varianta de lg. Lou
vre (1648) totul este de un 
patos foarte concentrat și re
ținut. Spațiul este construit 
de către lumina care emană 
din făptura imaterială a lui 
Isus. Este un spațiu tensio
nal pur spiritual. Pictura lui 
Rembrandt este gravă. Perso
najele sale sufăr sau meditea
ză. se află în comuniune ne
mijlocită cu existența, trăind-o 
la un mod superior sau fiind 
frămîntați de marile ei între
bări. Amănuntele din tablou 
dispar, arse de lumină sau în
ghițite de noapte. Pe Rem
brandt . îl preocupă numai 
constantele esențiale ale con
diției umane. In abisurile în
tunecate ale necunoscutului 
din jur, Rembrandt sfîșie spa
ții incandescente care ar voi 
să facă lumină în univers. 
Dar ele nu fac decît să releve 
și mai adînc drama sufletului, 
drama suferinței și neliniștii o- 
menești pe fondul nopții impe
netrabile care ne înconjoară și 
care ne va absorbi pînă la 
urmă într-însa. Iți amintești 
de Omar Khayyam :

Din cîți scrutară noaptea 
din jur neliniștiți,

Spre cercul umbrei nimeni 
un pas nu a făcut.

Ce-amar va fi fost, Eva, 
întîiul tău sărut,

Că ne-ai născut atîta de 
desnădăjduiți.

Ca și la Leonardo, lumea 
rămîne în afară, iar sufletul 
se află singur. Intre cele două 
sfere se interpune aici întu
nericul, dincolo sentimentul 
insondabilului. Ambele spații 
picturale sînt extramundane, 
reprezintă zări ale sufletului.

Vermeer vede lumea prin- 
tr-un cristal. Ca într-un cris
tal, totul este geometrie și 
perfecțiune. Ca într-un cristal, 
totul este extrem de limpede, 
luminos și pur. Și totul pare 
imobil, surprins într-un gest 
esențial, fixat în densitatea 
transparentă. Este durata în
cremenită și preschimbată în 
fragment de eternitate. Este 
oare întîmplător faptul că 
Vermeer (1632—1675) a fost 
contemporan cu Spinoza (1632 
■—1677), filozoful șlefuitor de 
lentile al cărui sistem este de 
asemeni un cristal construit 
ordine geometrico și care fas
cinează prin limpiditate, ele
vație și puritate ? Este o sim
plă coincidență că. amîndoi au 
privit lucrurile sub semnul 
veșniciei — sub specie aeter- 
nitatis ? Postulatul fundamen
tal al gîndirii lui Spinoza este 
că sufletul se confundă cu na
tura. întinderea și gîndirea nu 
sînt decît două atribute ale 
uneia și aceleiași substanțe — 
tot așa cum pentru Vermeer 
lumea va fi în același timp 
materie și spirit. In adevăr, 
cînd te aproprii de universul 

de cleștar vermeeerian, ai o 
revelație extraordinară: cris
talul nu este inert, ci alcă
tuit din miriade de atomi cro
matici în permanentă vibrație. 
Este Ca și cum Vermeer ar fi 
descoperit o magie cu ajuto
rul căreia se poate vedea lă
untricul luminii, sufletul lumi
nii. Dar nu al luminii fizice. 
Dacă din punct de vedere plas
tic descompunerea molecula
ră a pigmenților de culoare în
rudește pe Vermeer cu impre
sionismul, din punct de vede
re spiritual este vorba aici, 
ca și la Rembrandt și El Gre
co, de o lumină metafizică, de 
sufletul uman transcris în ter
meni de lumină și făcut în 
modul acesta sensibil, vizibil.

In tablourile lui Vermeer 
nu există fețe, mîini sau o- 
biecte. Există niște forme pu
rificate care emană, plutesc și 
se întorc în iradierea lumi
noasă, rămînînd diafane. și 
dense în același timp. O lu
mină de esență muzicală des
face și reface lucrurile, și le 
interiorizează pentru a le 
transmuta într-o realitate su
perioară. Spațiul lui Vermeer 
este astfel de o plurală dia
lectică. El rezolvă mai întîi 
sintetic, într-o substanță bi
valentă, antinomia dintre ma
terie și spirit. Rezolvă apoi 
antiteza dintre număr și e- 
sență, făcînd tangibilă fața 
transcendentală a luminii zil
nice și a lucrurilor domestice. 
Rezolvă, de asemenea, antite
za dintre sensibilitate și inte
lect contopind în mod indis
tinct geometricul cu afectivul, 
corespondent pictural a ceea 
ce Spinoza concepea sub ter
menul de amor intellectualis

Dei. Și rezolvă antinomia finit- 
infinit. Prizonieratul existenței 
materiale este sugerat de re
petata geometrie a tabloului. 
Infinitul este prezent prin lu
mina care inundă spațiul cu
bic al tabloului, prin intensita
tea și freamătul ei, prin cele 
două culori principale utiliza
te — galbenul solar și al
bastrul celest. Dar infinitul se 
deschide aici mai ales prin 
conținutul spiritual. S-a sub
liniat ezoterismul operei aces
tui prinț al melancoliei (Pierre 
Cabane), aspectul ei enigmatic'. 
Personajele lui Vermeer cîntă- 
resc aur, contemplă perle, a- 
ting clape, lucrează dantele, 
studiază cerul, privesc medi
tative nemărginirea. Sînt me
nite unuj înalt și delicat des
tin.

Din cele 35 de tablouri con
siderate pînă acum drept au
tentice, numai în două figurile 
zîmbesc, numai în două se 
împacă, se integrează în rea
litatea zilnică. In rest, ca și 
lucrurile din jur, ele sînt tă
cute și imobile. De cele mai 
multe ori fețele se văd doar 
din profil, iar privirile li-s în
toarse de la noi. O nostalgie 
tainică le Cheamă într-o altă 
lume, fapt care deschide în 
spațiul inch’s al tabloului ne
mărginite orizonturi psihice. 
Din acest motiv spațiul fizic 
al tabloului este aperspecti- 
val. „Perspectiva este mereu 
distrusă prin deformarea sis
tematică a obiectelor în spațiu, 
astfel ca pînza să nu apară 
scobită" (J. Dupont și Fr. 
Mathey). Jocul irizărilor și re
flectărilor luminoase face ca 
totul să fie împins în primul 

plan. Prin intensitatea ei, lu
mina anulează distanțele și 
vine cu întreg universul ta
bloului în imediata vecinăta
te a sufletului. Lumina apare 
în felul acesta ca un magnific 
nud surprins în strălucirea, 
tremurul și neprihana sa pe 
care-1 acoperim cu sufletul 
nostru.

★
Succintele considerații de 

mai sus confirmă faptul rele
vat în articolele precedente că 
atunci cînd pictorul refuză să 
rămînă o simplă retină, mai 
mult sau mai puțin „emoționa
tă", care înregistrează lumea 
din afară, și încearcă să 
transforme cadrul tabloului în
tr-un spațiu spiritual, perspec
tiva lineară dispare, deoarece 
nu se mai justifică. Univer
sul reprezentat pe tablou este 
lăuntric, el nu se mai distan
țează de noi îndepărtîndu-se 
pe cea de-a treia dimensiune.

Constanta principală a celor 
patru universuri picturale dis
cutate este năzuința la depă
șirea condiției umane și tre
cerea către o mai înaltă sta
re de a fi- Acesta este facto
rul care a dus la dispariția 
perspectivei clasice. Adevărata 
perspectivă este aici tensio
nală, ea urmează să- se dez
volte în sufletul spectatorului 
care devine cooperant, activ, 
ch°mat să elibereze la infinit 
largurile spirituale virtuale su
gerate de tablou. Prin aceasta 
Leonardo da Vinci, El Greco, 
Rembrandt și Vermeer devin 
precursorii spațiului pictural 
modern.

George Pcpo



Cornel iu Popel

A VENTURA
„E mutt prea sus, o, doamna, sâ-l ajung" 
și cavalerul ss-mbolnâvea și murea 
expresie ciudata a soartei 
cavalerul, ah, cavalerul nu mai era

cavalerul la picioarele doamnei îngenunchea 
și doamna iubea trandafirul, misterul, 
sonetul în ea. tremura, tremura, 
cu spada-l rănea cavalerul,

intra cavalerul pe ușile soartei 
rupt din vertebre, cavaierul-tîlhar 
ajungea pînă sus în sonet, tremura, 
dar acum trandafirul, trandafirul nu mai era.

Traian Reu

VISCOL
Cumpănă de soare și de vis 
Stingere vîslită nedecis, 
Piersici prăfuite pe tipsii 
Toamna cînd vin brumele hazlii.

Limpede cădere fluturată, 
Harfă peste ploile de vată, 
Orb descîntec ars policolor.
In pupile cînd amurguri mor.

Spaimă viscolită în amiezi 
Peste trupuri supte de cirezi 
Gaiopind pustii ca într-un schit 
Unde maici frumoase-au ațipit.

G/i. Lupu

APUS

Hanuri prăbușite uitării unde
Se fac beții monahicești. Pe ziduri 
ledera-ntinde țesături subțiri 
Cu limbile-ndoite-n băutori.

Ce straniu vin aduce negustorul — 
Vin inrăit de evi de nu rămîne 
Nici aerul, nici masa, nici ulciorul, 
Doar drojdia deasă-a nopților bătrine.

Muieri de abur iși ritmează șoldul 
Surpind în crai păcatele duioase,
Dar craii beau, dar beau numai imboldul — 
Goliți de flăcări, mușchii vor să-r lase.

Tirg fastuos de hăuri și cuvinte 
In nopți încercănate de beție. 
Spre ziuă craii își aduc aminte 
Că trebuie să plece în sicrie.

Emil Brumaru

ELEGIE
Nu mai avem in vestă tabacheră 
Ticsită cu amurguri, nici baston 
Și-n semn de stimă nu ne mai oferă 
Surîsul lor motanii c-un ron-ron,..

De mult n-am mai trecut, răpuși de lene, 
Prin burgurile vagi purtind zglobii 
Jabou plisat și magice jobene,
Cu birja plină de bijuterii.

Degeaba bibilici și portocale
Pe mese stau ucise iscusit.
Nu mai tînjim să le gustăm ci-agale
Ne umplem dulce rănile cu chit.

Rodită Ciocîrdel

PATRIEI
Aș vrea să-ți fiu, patrie iubită,
O pană din aripă, ce zboară spre lumini
Așa cum cerului, o stea din adincimi,
Verigă-i e luminii, ce-n calea ei nu poate fi oprită.

Așa cum inimii, o singură bătaie
Verigă e în timp, tot astfel și în galaxii
Un singur astru lipsă, ar mări
Distanțele ce leagă văpaie de văpaie.

AMIJA
Pe bunici i-am rătăcit 

cîndva prin pădurea jocu
lui de-a v-ați ascunselea. 
Amijeau ei.

— închideți ochii bine, 
nu așa... adică-te! le stri
gam. Mă vedeți ?

— Te vedem și cu ochii 
închiși, recunoșteau ei. Așa 
se cuvine unor bunici.

— Nu e bine să ames
tecăm bunicia cu amija. 
Strîngeți ochii pînă nu 
mai vedeți nimic, altmin
teri nu se ține I

Dar cînd se ascundeam ei 
după copaci, îi dădeau de 
Igol veverițele. , Veverițe
lor le place jocul ăsta, ca
re e de drept al lor. II 
joacă în fiecare zi trebă
luind să măture lumina de 
pe crengi.

Deodată, n-am mai găsit 
pe unul din bătrînii pitiți 
în jumătatea de umbră a 
deregilor cu frunziș.

— Unde-i bunul?
— O fi pe-aici, pe un

deva, a ridicat din umeri 
buna. Așa-i el, șugubăț și 
leneș. Amijind, o fi ador
mit de-abinelea în vreo 
scoarță de copac. Să-l lă
săm într-ale lui și pace.

Și s-a prefăcut că nu-i 
pasă. Nepăsarea ei mi-a 
șoptit că știe ascunzătoa
rea de lemn a bunului.

Am rămas să jucăm în 
doi. Numai că buna răs
pundea la mijă din ce în 
ce mai stins, mai de că
tre miazănoaptea umbrei, 
acolo unde copacii dorm 
în mițoarce de mușchi cîr- 
lionțat. Apoi, n-a mai răs

prezente 9 GEORGE IVAȘCU
Cea mai cuprinzătoare defini

ție a personalității — atunci în 
devenire — lui George Ivașcu 
(n. comuna Cerțești, jud. Tuto- 
va, la 24 iulie 1911) a dat-o G. 
Călinescu : „Cine a redactat un 
jurnal literar știe ce grea e a- 
ceastă muncă în latura intelec
tuală. Aci golurile nu se umple 
cu tăieturi. Redactorul trebuie 
să fie pe rînd exponentul tuturor 
genurilor literare. Cu un spirit 
primitor de noutate, cu o cu
noștință adîncă a literaturii con
temporane, cu un stil clar, les
ne adaptat la materie, cu o 
promptitudine de jurnalist, cu o 
erudiție de profesor (căci e pro
fesor), d. Ivașcu te uimește prin 
justețea cu care se adaptează 
problemelor redacționale celor 
mal complexe. Știe tot, și poate 
răspunde la orice misiune inte
lectuală într-un mod superior și 
cu o vibrație sufletească extra
ordinară. Poate că d. G. Ivașcu 
va face critică, literatură ori e- 
rudiție. Dacă nu le va face pe 
acestea, va fi un jurnalist în 
sensul superior, creator, al cu- 
vîntului. un animator de idei, 
un fel de Giuseppe Prezzollnl 
al nostru" (Jurnalul literar, 
nr. 7, din 12.11.1939).

Pentru conștiința culturală ac
tuală, George Ivașcu este, în- 
tr-adevăr, în primul rînd pre
stigiosul regizor al unor publi
cații intrate astăzi nu numai în 
Istoria literaturii, ci și a luptei 
pentru triumful acelei „idei" 
căreia 1 se devotase din primul 
moment, si la care. în formule 
criptice, făcea aluzie G. Căli
nescu în Istoria literaturii ro
mâne de Ia origini pînă în pre
zent (p. 883). Absolvent al li
ceului „Codreanu" din Bîrlad 
(1929) ; licențiat — cu „f. bine" 
— al Universității din Iași (1932), 
unde devine studentul preferat 
al lui G. Ibrăileanu, al cărui 
snirit militant șl ale cărui în
clinații de stînga le asimilează ; 
„comnromis" încă de pe băncile 
facultății în ochii cercurilor de 
dreaDta care reușesc să zădăr
nicească în 1939 o bursă la „Fon- 
tenav-aux-Roses“. deși N. Torga 
îl remarcase ; numit în 1932 bi
bliotecar la seminariile Facultă
ții de litere din Iași, la reco
mandarea lui G. Ibrăileanu ; a- 
sistent pe lingă prof. Torgu Ior
dan Ia catedra de filologie ro
mână a Universității din Iași ; 
secretar al Institutului și al Bu
letinului de filologie română 
..Al. Philippide" (1935—1937) ; pro
fesor secundar în același timp, 
la Iași, apoi din toamna lui 
1940, la București, unde-1 ajunge 
suspendarea din învățămînt de
cretată de guvernul legionar, 
George Ivașcu, este, în toată 
această perioadă, mal ales jur
nalistul de vocație șl multiplă 
competentă pe care în 1938 îl 
descoperea la Iași G. Călinescu, 
legînd o prietenie rodnică pe 
care n-o va desface decît moar

puns nici ea. Am înțeles 
că s-a ascuns în culcușul 
bunului și că el î-a făcut 
loc în cercurile din ini
ma stejarului. Atunci ml-am 
adus aminte că cine e pri
mit în cele o sută de 
cercuri crescute din vreme 
nu mai iese o sută de 
ani. Anul și cercul.

Și am rămas să mă joc 
cu veverițele. Casa lor e 
chiar în iatacul rotund al 
bunilor, dar raza pe care cir

culă ele nu intră în for
mula cu pi er patrat.

Ne jucăm mereu între 
lumină și umbră. Jocul 
nostru e în spațiul celui 
de-al o sută unulea cerc, 
cu centrul în somnul buni

lor mei. A bunilor pe care 
sînt sigur că, pînă la ur
mă, îi voi găsi.

Nu Dam pierdut doar; 
numai i-am rătăcit.

Aurel Leon

tea („umbra sufletului meu. fără 
de care m-aș simți stingher", îi 
scria G. C., dedlcîndu-i de pe 
patul de suferință Cronicile op
timistului, apărute, toate, în 
„Contemporanul").

Intre octombrie 1934 șl iulie 
1936, George Ivașcu, împreună 
cu alțl colaboratori, edita 
la Iași revista antifascistă 
„Manifest". sub îndrumarea 
P. C. R, După suprimarea re
vistei, activează în presa Ieșea
nă colaborînd mal întîl la „Lu
mea" cu articole politice șl cro
nici dramatice (redactează șl un 
supliment literar și artistic al 
ziarului) pînă cînd șl aceasta 
este desființată (1937). Devine 
prim redactor la ziarul nou în
ființat „lașul" (1938), dar șl a- 
cesta este suprimat în Iulie
1940, Iar redactorul chemat a 
doua oară la un dialog de felul 
celui din 1935. Intre timp fuse
se, începînd de la numărul 1, 
secretar de redacție la „Jurnalul 
literar", care apare între 1 Ia
nuarie 1939 șl 7 ianuarie 1940. 
In paginile revistei conduse de 
G. Călinescu, se afirmă cu ar
ticole de critică literară, dar 
recenzează șl lucrări de lingvis
tică și Istorie literară.

La București, în februarie
1941. cu sprijinul Iul Al. Rosettl, 
reușește să ocupe o catedră de 
suplinitor la liceul Lazăr, apoi 
la „Sp!ru Haret". Tot acum își 
dă examenul de capacitate ca 
profesor secundar (primul din 
promoție). Este angajat secretar 
de redacție la revista „Vremea", 
unde apare cu pseudonimul Paul 
Stefan. Aici, unde întîineste pe 
Ion Pas șl Mircea Ștefănescu, 
reușește să elimine în scurt timp 
marea maiorltate a semnăturilor 
de dreapta, aducînd în schimb 
colaborarea permanentă a Iul 
Tudor Arghezl. G. Călinescu, Ion 
Pas. Torgu Iordan, M. R. Pa- 
raschivescu, G. Macovescu. Gh. 
Dinu (Stefan Roll) ; să consacre 
pagini colaborării Iul Gala Ga- 
lactlon. Mihail Sadoveanu, Lu
cian piava. Cernii Petrescu, Al. 
Phillpptde. Ionel șl Al. O. Teo- 
doreanu. In acest — nou — cli
mat îsl reia și Pompiliu Con- 
stantlnescu cronica literară. Sub 
alte nume publică, tot alei, co
laboratori antifasciști care nu 
puteau scrie în altă parte : Ule 
Zaharia, Silvian Tosifescu, Horla 
Liman. In ansamblul ei, revista 
respiră tot mal semnificativ re
zistența națională șl afirmarea 
bunelor tradiții ale scrisului ro
mânesc într-o epocă apăsătoare 
șl cenușie. Apar șl semnături 
noi : Marin Preda, cu nuvela 
„Colina", poetul St. Aug. Doi
naș șl alții din cercul literar 
de la Sibiu șl din preajma re
vistei „Saeculum" a iul Blaga. 
Geo Dumitrescu devine șl el un 
colaborator permanent. In edi
tura „Vremea", G. Ivașcu în
grijește de volumul omagial

SECETA
Paharul era pe jumătate 

tulbure. Fumul țigării îmi 
părăsea plămînii, Dumne
zeu știe unde. Nu-i urmă
ream destinul.

Bărbia îmi era despica
tă. Ardea cineva acolo. 
Cînd nu ardea, ochii băr
batului din fața mea în
verzeau dincolo de mine.

— Am întîrziat...
Vocea moale venea din 

dreapta, poate. S-a așe
zat cu sfială în stînga. 
Sigur.

Acum, pe masa rotundă, 
erau trei perechi de mîini. 
Treptat, însă, mîinile mele 
dispăreau în cimitirele hai
nei. Neobservate.

Pe scena de cristal mîi
nile femeii se tîrau ca șo- 
pîrlele. Ale bărbatului aș
teptau leneșe. N-ar fi aș
teptat dacă nu erau de 
bărbat.

Cînd mîinile femeii, spre 
sfîrșit, se topeau îji mîi
nile bărbatului, firele de 
scrum se aprindeau în o- 
glinda cristalului.

— Ai mîncat astăzi ? — 
vorbea foamea bărbatului.

— Am mîncat. Și ce zi 
minunată de ștrand de 
n-ar bate vîntul, — vor
bea foamea femeii.

A urmat întîia tăcere. A 
urmat și tăcerea a doua, 
cînd ochii bărbatului și 
ochii femeii urlau împre
ună.

— Mie nu mi-e.,,
— Nici mie, răsuflă fe

meia ușurată.

OCHII
Tutungeria se sfîrșește 

în stradă. Prin firida me
reu deschisă mă înjunghie

E. Lovinescu, printre frecventa
torii apreciați ai căruia se nu
mără. Concomitent, colaborează 
împreună cu G. Macovescu și 
Gh. Dinu la „Timpul".

In primăvara lui 1943 este so
licitat să intre în colectivul de 
redacție al „României libere", 
ziar ilegal editat de P.C.R., la 
care lucrează de la numărul 2 
alături de Ilie Zaharia. G. Vlă- 
descu-Răcoasa, Mircea Nădejde, 
apoi G. Macovescu, Gh. Dinu, 
Al. Graur. P. Iosif. II va con
vinge să colaboreze șl pe G. 
Călinescu, a cărui evoluție din 
turnul de fildeș spre bătăliile 
politice care se pregăteau o ca
talizează. („Ml-a luminat drumul 
cu o respectuoasă lampă" — va 
spune G. C. despre G. Iv„ în 
discursul de răspuns la sărbăto
rirea celor 60 de ani. la Aca
demie). In martie 1944, e printre 
fondatorii ziarului „Ecoul", ce 
sta în strînsă legătură cu cer
curile patriotice șl la care co
laborează Sadoveanu. Galactlon, 
Călinescu.

După înlăturarea regimului 
fascist, George Ivașcu militează 
pentru victoria puterii populare 
în paginile ziarului „Tribuna 
Poporului", condus de G. Căli
nescu (1944), apoi ca redactor 
responsabil la „Victoria", al că
rui director este N. D. Cocea 
(1945). După 6 martie 1945 de
ține funcții de conducere în Mi
nisterul Propagandei, apoi al In
formațiilor, în care calitate în
ființează revistele românești pen
tru străinătate Revue Roumaine 
(cu varianta engleză) șl Arcades, 
devenită ulterior „Arta în R.S.R.". 
In primul număr din Arcades, 
apărut în 1947, V. Gr. Paleolog 
semna un articol intitulat Brân- 
cuși valoare internațională.

Din septembrie 1946, cînd de
vine unul din fondatorii „Con
temporanului" în noua lui serie, 
scriind cronica literară șl de 
politică externă a revistei, dar 
mai ales din 1955, de cînd este 
redactorul șef, numele lui G. Iv. 
se împletește săptămînă de săp- 
tămînă șl an de an cu prezența 
celei mai citite reviste româ
nești, Personalitatea sa de „jur
nalist în sens superior" își gă
sește, acum, șl în acest cadru, 
suprema împlinire .

Reintrarea în învățămîntul su
perior (în 1956) i-a impus Iul 
George Ivașcu o reconsiderare 
a manierei în care se cheltulse 
pînă atunci, nelimitat șl în toa
te direcțiile. Șef al catedrei de 
Istoria literaturii române de Ia 
Universitatea din București (pînă 
în 1966), actualmente conferen
țiar universitar și șef al catedrei 
de Istoria literaturii române 
contemporane, G. Iv. si-a mar
cat prezenta reîmprospătînd ca
drele și atmosfera, elaborînd o 
nouă programă analitică, actio- 
nînd cu tenacitate în valorifi
carea literaturii române, promo- 
vînd cadre competente, stimulînd 

ciotul în mănușa de piele 
și întotdeauna cinci bani 
restul la unsprezece „mă- 
rășești*.

Din motive de urbanisti
că tutungeria se demolea
ză.

Atunci i-am văzut pen
tru prima oară ochii... și 
restul.

REVELION
Ușa a zăbovit întredes

chisă. Din zăpadă îl ur
mau tălpile bocancilor. Din 
întîmplare s-a mai legănat 
un timp și cu teamă s-a 
închis în urma lui, veche. 
Cheia s-a răsucit singură 
în broască. Peste umărul 
lui devenea potcoavă. Ii 
părea rău că n-o scuipase 
în copilărie.

Paltonul umed se desco
torosea de trupul în miș
care, agățîndu-se absent 
în cuier. Se mulțumea 
să-l mîngîie pentru oste
neală.

Frigul venea dinspre so
bă. Lemnele, păstrate cu 
grijă, se orînduiau puține 
în memoria lui. Le așeza

elementele cele mai talentate. 
Inițiind întîlniri de lucru cu 
scriitorii, diriguind și însufle
țind cenaclul literar „Junimea". 
Un merit din cele mai deose
bite este, desigur, acela de a 
se fl străduit și izbutit, să re
aducă la catedra de Istoria li
teraturii române pe G. Călinescu, 
ale cărui cursuri speciale au 
rămas în amintirea tuturor.

Perioada învătămîntului univer
sitar coincide cu valorificarea, 
din ce în ce mai sistematică, a 
unor certe aptitudini de istoric 
literar, vădite încă din 1937 
într-un remarcabil studiu despre 
Creangă (Ion Creangă. Valoarea 
artistică șl semnificația operei, 
extras din „însemnări ieșene", 
Iași, 1937), studiu ce preceda mo
nografia călinesciană șl propu
nea aplicarea ideilor noi ale 
structuralismului, în formula lui 
Renâ Wellek. Intr-un șir de ar
ticole de istorie literară dedi
cate lui Gherea (1935), Cosbuc 
(1941), Caragiale (1942), Anton 
Pann (1944), se vădește aceeași 
acuitate a percepției fenomenu
lui literar în perspectivă isto
rică și estetică, dublată de sta
tornica artă a „scenografiei idei
lor" ce definește pe jurnalist.

Primul studiu monografic de 
amploare este cel dedicat lui 
N. Filimon (1957) ca introducere 
la ediția de opere îngrijită de 
G. Bălculescu. Vor urma apoi 
alte studii : Patriotismul Iul E- 
mlnescu, Scenografia ideilor, 
(consacrat aceluiași noet). Uma
nismul poeziei române contem
porane, alte introduceri la o- 
pere de Geo Bogza. Jean Bart, 
M. Beniuc etc. In 1967, un stu
diu amplu va fi dedicat lui Ghe
rea (după ce în Lupta de clasă 
1961, publicase unul despre „Con
temporanul") ca introducere la 
ediția de Studii critice. Succe
sul pe care-1 repurtează prin 
obținerea colaborării lui Blaga 
la „Contemporanul" cu întîiele 
sale articole de clară opțiune po
litică, îi va permite lui George 
Ivașcu să devină editorul și 
promotorul operei blagiene în 
circuitul viu al valorilor cultu
rale contemporane. Rînd pe 
rînd apar, prefațate sau însoțite 
de ample studii, cele trei edi
ții din Poezii (1962, 1966. 1967)
trasînd prin sumarul lor însusl 
graficul învingerii unor Inerente 
dificultăți de receptare, si reu
șind Ia sfîrșit să însumeze în
treaga oneră poetică edită sl 
mare parte din opera inedită. 
In cursul aceleiași acțiuni se 
înscriu în 1965 Hronicul șl cîn- 
tecnl vîrstelor, în loss Gtndirea 
românească în Transilvania în 
secolul al XVTH-lea șl Antologia 
de poezie populară, care ne 
restituie un Blaga inedit, tinut 
peste măsură de mult în ser
tare.

Valoriflcînd materialul șl ex
periența cursului de istoria lite
raturii contemporane la Univer-



meticulos. Fără să le nu
mere. Se aprindeau într-un 
tîrziu, cînd o cutie de chi
brituri era pe sfîrșite.

Scaunul scîrția. Poziția 
în care nu scîrția o gă
sea pe îndelete. Nu-1 mai 
scotea din sărite.

Picioarele trozneau în 
încheieturi. Se întindeau 
leneșe dibuind un loc de 
odihnă. Adormeau iepureș- 
te. Sărmane slugi.

Două pahare cu picior

se umezeau pe rînd de 
buzele lui. Nu știa de ce 
trebuiesc amîndouă și pa
harele s-au pomenit az- 
vîrlite. Dintre cioburi li
coarea vișinie lăsa urme 
pe alb.

Gulerul cămășii, întot
deauna larg, îi sugruma 
gîtul. Măcar de s-ar fi do
rit spînzurat. Degetele 
deschideau primii nasturi 
plictisindu-se după aceea.

Nopțile scuturate din 
somn înviau icoana nere- 
zemată nicăieri. Exista și 
viața atunci. Dar icoana 
murea în femeia departe 
și dintr-o țigară rămînea 
jarul pentru altă țigară și 
fumul.

Pendulul declanșa secun
dele inconștient prăvălin- 
du-le consumate. Altfel ar 
fi fost prea multă liniște.

Savu Lițoiu

Desene de Paul Stern

* prezențe
sitate, George Ivașcu dă, în 
1964. ceea ce Al. Piru numea 
„prima sinteză asupra literatu
rii noastre actuale" (cf. Al. Piru, 
O sinteză a literaturii române 
actuale, in „Gazeta literară", 
nr. 46/1964). Este vorba de studiul 
Dezvoltarea literaturii in cele 
două decenii de la Eliberare, 
apărut în volumul Momente ale 
revoluției culturale din României, 
București, 1964, p. 97—183. Carac- 
terizînd această lucrare. Al. Piru 
remarca „aprecierea echilibrată, 
totdeauna justă, fără entuzias- 
me nelalocul lor, dar și fără 
excese de criticism, a fenome
nului literar actual, văzut în di
mensiunile lui naturale, reale. 
Pe lîngă o subliniere exactă a 
implicațiilor ideologice ale noii 
literaturi, autorul a urmărit, cu 
o remarcabilă capacitate de re
liefare, semnificațiile artistice, 
firește, în unitatea lor dialecti
că". O inițiativă originală a con- 
stltult-o publicarea, în același 
an, a primei antologii a repor
tajului românesc, sub titlul Re
flector peste timp. Din Istoria 
reportajului românesc I. (1329— 
1866), pe care o însoțește de cel 
dlntîl studiu aprofundat asupra 
dezvoltării acestui gen în lite
ratura română.

Cele mal bune cărți ale lui 
G. Ivașcu sînt, fără îndoială. 
Confruntări literare (510 pag., 
E.P.L., 1967), bogată și reprezen
tativă retrospectivă a unei acti
vități de trei decenii pe tărîmul 
publicisticii, al criticii șl al is
toriei literare, și Din istoria teo
riei șl a criticii literare româ
nești. I. 1812—1865 (720 pag., Ed. 
did. și ped.. 1967), vastă panora
mă de idei literare, arhltectu- 
rată în stilul celebrelor „Pano
rame" ale lui Gaâtan Picon șl 
vădind o optică nouă asupra e~ 
voluției Ideologiei literare româ
nești pînă la Malorescu.

Se pare că aceste incursiuni 
din ce în ce mal stăruitoare în 
Istoria literară fac parte din pre
liminariile unei opere de sinteză : 
Istoria literaturii române (de la 
origini pînă în prezent), în 2 
voi., șl una, mai restrînsă, în
tr-un singur volum, aceasta în 
principalele limbi de circulație 
internațională, pentru publicul 
din străinătate. (Pecent, în En
cyclopedic gânâraie, Larous«e, 
capitolul asupra Literaturii româ
ne este semnat tot de G. Iv.).

Telul unei asemenea întreprin
deri a fost definit cîndva de 
George Ivașcu prin cuvintele a 
căror confirmare o așteptăm : 
„să proiecteze în istoria cultu
rii noastre șl. în ansamblu. în 
istoria culturii umanității, ceea 
ce constituie. în modalitatea li
terară. identitatea noastră națio
nală, contribuția ponorului ro
mân la cultura universală" (Con
temporanul, nr. 15, 1963).

DAN ZAMFIRESCU

SÂPTĂMÎNA
Produce satisfacție faptul 

că tot mai mult clasicii sînt 
redescoperit!. modernizați și 
că interpretarea ier devine o 
constanta a spiritului critic 
de analiză, sinteză. Este o 
necesitate de a stabili, re
structura valori.e, de a le 
pune în lumină noutatea.

Dumitru Micu îl privește 
pe Delavrancea romantic 
(„Luceafărul", 34). Studiul 
este conceput nu prin exclu
derea unor idei știute, ci prin 
reinterpretarea, găsirea unor 
virtualități ascunse scăpate 
ochiului comun. Explicarea 
romantismului este făcută 
prin mediu. temperament, 
psihologie, structură. Dela
vrancea „e un tipic scriitor 
sudic". . Ceea ce reținem, ac
ceptăm în totalitate, este că 
„Barbu Delavrancea nu este 
un observator impasibil, re
ce, un creator obiectiv. Sen
timental, ca mal toți munte
nii, dotat cu o imaginație 
prodigioasă, înclinat spre re
verie, atras de pitoresc, de 
culoare, temperament — în
tr-un cuvînt — liric, poten
țat și orientat de un mare 
talent oratoric, scriitorul ve
de enorm șl tendențios, pro- 
ducînd sau peisaje feerice, 
traversate de ființe angelice 
sau tablouri In care ne sînt 
dezvăluite turpitudini ale 
vieții în expresia lor extre
mă".

Nu este o surpriză, ceva 
neobișnuit cînd spunem că 
eseul literar cunoaște o deo
sebită înflorire, cultivare. Re
vista „Familia" publică încă 
de la apariție eseuri care 
depășesc nivelul obișnuit, im- 
punîndu-se în tradiția genu
lui ca opere reprezentative. 
E suficient să amintim numai 
cîteva din ultimul număr a- 
părut (august). Ovidiu Cotruș 
cercetează Naturalismul, cu 
rezultate remarcabile. O in
troducere sistematică în cî
teva literaturi străine îl în
lesnește elaborarea unor con
cluzii proprii. Nicolae Balotă 
(Literatură și conștiință) face 
un elogiu Cuvîntulul : „Sînt 
omul cuvîntulul. A rosti cu- 
vîntul, a-i da ființă, a-1 face 
să dureze consemnîndu-1 în
seamnă pentru mine a trăi ; 
cuvîntul dă preț vieții mele. 
Căci în afara lui, viața poate 
să fie sau să nu fie, e cursul 
plin de meandre al posibi
lului ,■ prinsă în Cuvintele o- 
mului, viața devine necesară, 
deci plină de răspundere. 
Cuvîntul aduce rigoarea da
toriei. In sfera lui eternă, 
sînt cel care trebuie să fiu, 
sînt cel care sînt în adevăr".

Criticul Gheorghe Grigurcu 
(o întrebare și o nedumeri
re : care sînt cauzele reale 
care l-au dus să renunțe la 
cronica literară ? Există un 
motiv serios ca în „Familia" 
să nu se mai practice număr 
de număr cronica literară 7), 
analizează cu pătrundere, cu 
finețea cunoscută poezia lui 
Montale dovedind încă o 
dată în plus capacitatea sa 
Intelectuală, vocația critică 
Incontestabilă.

Despre conceptul de obiec
tivitate în critica literară se 
discută cu regularitate, se fac 
numeroase reflexii șl totuși 
unele spirite ÎI neagă. îi de
formează înțelesurile și nu-1 
recunosc pe deplin. Trebuie 
s-o spunem că acesta este 
cazul unui articol al lui Eu
gen. Smion apreciat de noi 
și răstălmăcit într-o notă de 
„Tribuna". Semnalăm de da
ta aceasta (poate se va me
dita mal cu multă atenție) o 
mică sinteză a lui Adrian 
Marino („Ateneu", nr. 6 și 
8/1968) care clarifică lucruri
le cu precizie elaborînd în 
stilul cunoscut o serie în
treagă de idei foarte actuale. 
Obiectivitate în critică în
seamnă „explicare, argumen
tare, justificare" și „adevă
rata obiectivitate constă în 
însuși actul producerii de 
probe". Ea presupune „res
pectul criteriilor specifice, cu 
evitarea scrupuloasă, pe cît 
este de omenește posibil, a 
considerațiilor străine de e- 
senta obiectului literar, în 
speță resentimentele, Intere
sele, combinațiile personale, 
în genere tot ce ține de exa
cerbarea subiectivă a eulul 
și de latura negativ-competi- 
țională a vieții literare. (...). 
Pentru a îndepărta din calea 
percepției eternele obstacole 
intelectuale și pasionale, se 
cere o dublă tărie : de spi
rit șl de caracter. A nu ju
deca literatura decît în fun
cție de principii estetice, a 
respinge prejudecățile și pa
siunile teoretice ; a nu con
funda planurile, este o atitu
dine care presupune o minte 
fermă, limpede, bine disci
plinată și educată. In timp 
ce eliberarea de gelozii, sim
patii, antipatii, rancune, fa- 
natisme, pasiuni, porniri vin
dicative, de spiritul meschin 
de răfuială, a da dovadă de 
Independență spirituală, mai 
ales în perioade complicate, a 
rămîne (măcar în intenție) 
nepărtinitor, senin, sustras 
considerațiilor arbitrare șl 
personale, presupune neapărat 
o bună constituție morală, chiar 
dacă nu rigoristă, în tot ca
zul serioasă, onestă, nu dis
pusă programatic la tranzac
ții. Judecățile critice neln- 
fluențate de factori extraes- 
tetici sînt perfect realizabile".

SORIN ZAMFIR

Desen de Const. Ciosu

CONTRAPUNCT
Ion Gheorghe: VINE IARBA

Cînd am citit „Zoosophia" lui Ion Gheorghe am înțeles 
că s-a născut poetul chemat să cultive un limbaj imagistic 
sintetic, întruchipat din orizonturi folclorice, învolburări ale 
istoriei și frămîntările ființei contemporane, elevînd poezia 
nouă în perspectiva, care părea Închisă, a marii tradiții dintre 
cele două războaie mondiale.

Așa cum francezii pretind că recunosc în Michei Butor 
spiritul lui Voltaire, poezia lui Ion Gheorghe, modernă, este 
totuși un semn de reîmpămîntenire a bunelor noastre tra
diții, deși este de mirare că autorul a închis în volum poezii 
care amintesc lecturi din Lundkwist (.Vine iarba"), Blaga, 
Baconsky („Bulevardul linia vieții", „Iarba mărgăritarului").

„Zoosophia" a însemnat o experiență, ca orice carte a 
unui scriitor aflat sub zodia autodepășirii. Autorul a avut 
înțelepciunea să fixeze fabulosului popular spații precise, evi- 
tînd unele aspecte îngroșat obsedante și dezarmonice. EI a 
rămas totuși un constructor de viziuni și mistere. Este vorba 
de un mister așezat în zone vegetale și zoomorfe, care inva
dează cu tărie oarbă așezările durabile, fabricile, străzile, 
„Casa Scînteii".

Ne întimpină așadar un univers mitic unde sînt potențate 
înseși faptele oamenilor, ca și altul de obscură carte popu
lară, unde lumea se străvede biblic, adică o lume „de aproa
pe", una ,de departe" iar a treia .de la mijloc", minerală, 
vegetală, apoi a viețuitoarelor ca păsări, șerpi, iezi, oi, cele 
mai apropiate ființe de casa omului, încă din timpurile tri
bale, și o lume ascunsă, unde se petrece în taină viața și 
moartea. Munca este adiacentă, un pretext pentru inițiere și 
perpetuare, totul fiind concentrat la cele două ipostațze fun
damentale ale omului, ca în gîndirea populară.

Poezia însăși este o vrăjitorie. Autorul concepe unele 
poeme mimînd gestica tainică a vechilor vraci, căci: „Numai 
cine are curajul vieții lui întregi / O varsă-n căzi, pregătește 
prosoapele și buretele / își suflecă minecile, își leagă părul 
cu iarbă, /ia pe lopată cei douăzeci și patru de frați" (Arta 
poetică). Chiar pasajele cele mai domestice, și acest poet 
parcă și-a impus ca artă poetică să dimensioneze spre cos
mos și fabulos fărîmiturile de fapte cotidiene, își găsesc locul 
în raza poeziei. Procedeul nu este nou, dar Ion Gheorghe nu 
face elogiul cotidianului, căci viziunea sa e spre monumental. 
In acest sens gesturile mărunte, oficiate ritualic se angajează 
ca pietrele unui templu al universului. De unde și fixarea 
unor concepte fundamentale, omul-Icar fiind cheia de boltă 
a operei mitice plăsmuită de poet. Lumea vegetală devine o 
inepuizabilă sursă de seve care deschid cascade de hieroglile, 
ale căror sensuri își află dezlegarea numai în preajma de
miurgului. De aici și o anume statornicie a locurilor și a oa
menilor, ceea ce conferă poemelor solemnitate sacerdotală. 
In zadar ar căuta detractorii poeziei moderne portrete clasice 
sau „veridice", căci în viziunea poetică a lui Ion Gheorghe, 
„țăranul are pietre-n gură, nu măsele, / una peste alta ma
cină focul". O asemenea schiță, și trebuie revăzut contextul 
poeziei, se împlinește cu multiple sensuri metaforice, prilej 
de contemplare și fascinație. Totodată, omul scos din virsta 
strict biologică și a cotidianului nesemnificativ din care se 
străduiește să se smulgă neîncetat, se așează în conul de 
lumină al vîrstei milenare, faptele sale căpătînd nu semni
ficații expres documentare, ca în literatura anilor cincizeci, 
ci sensuri demiurgice și simbolice deopotrivă. Chiar și în
tr-o poezie ca „Scrisoare neexpediată" biografia învățătoarei 
este numai aparent individualizată, căci în versurile strofei 
a doua ni se sugerează un clișeu cu valoare generalizatoare, 
autorul fiind preocupat de relevarea aceleiași esențe umane. 
Amănuntul violent, „că nevasta directorului a lovit-o cu 
cartea peste ochi", aflat sub amenințarea amănuntului coti
dian, situează ființa umană în șuvoiul vieții, convertind-o 
temporar din esență în prezență activă. Se naște astfel o 
poezie umanistă în sens elevat și faptul rezultă din valorile 
fundamentale implicate în zborurile imaginilor.

Constanta Buzea : NORII
Cititorul care parcurge acest volum are sentimentul că 

autoarea se numără printre existențele poetice particulare. 
In contextul poeziei actuale, uneori cu excese în tehniciza
rea imaginii, poeta mărturisește repetat, amintind de Blaga, 
un refuz al risipirii în vorbe, respinse ca pe niște măști 
false („Refuz să vorbesc, din instinct / Vreau starea de 
veghe, cu ea mă deprind" sau „Și-atunci nu în cuvinte sînt, 
cînd lumea / Cu ele se-ntretaie și vîslește"). Dar avînd aerul 
că oficiază în templul poeziei, sensibilă la armoniile marilor 
tăceri, C. Buzea se lasă prinsă deconcertant de adevărate 
șuvoaie verbale, de metafore ce se continuă una pe alta, ca 
într-un joc nestatornic de nori. Astfel poeta dă uneori im
presia că-i place să-și asculte cuvîntul, ba chiar contorsio
nează versul în așa fel Incit incifrează sensurile. Aceasta 

n-ar fi dezagreabil, din contra, însă se creează dificultăți de 
lectură care nu incită interesul cititorului, nu-1 invită la 
meditație, pentru că sînt simple formulări comune voit alam
bicate. Negația pur declarativă a comunicării prin cuvinte, 
alăturată desfășurărilor retorice care, de fapt, nu o deza
vantajează totdeauna, se tălmăcește prin poezia „Timizii". 
„Timizii rabdă-n ei explozii, plăceri vuind prin repetare, / 
Cuvinte spuse-n gînd / Și-un dialog cu lucrurile rătăcitoare". 
Așadar efortul de a se elibera de cuvintele reținute înde
lung o face să-și constrîngă strigătul, pentru ca alteori să 
izbucnească nearmonic printr-un vers invadat de asociații 
bizare, muzica subtilă a melancoliei conceptuale eșuînd în 
stridențe. E aici o interesantă terapeutică sufletească proprie 
timizilor, dezacordați de o continuă inhibiție verbală și de 
drame interioare, dar obsedați secret de voluptatea senzați
ilor elementare. Așa se explică de ce poeta cu antene aple
cate spre spații onirice, vibrind la „tainice glasuri străine" 
și la ritmuri „de nu știu unde" crede într-o religie a naturii 
antropomorfice, dominată de un vînător în bronz, simbol al 
vitalității solare: „Să ne înconjurăm cu plante, / obișnuin- 
du-le să ne inspire, / Infășurați pe rădăcini ca o hrană mi
noră". Energia lirică a Constanței Buzea se naște din tainițe 
vecine cu elementele, adunîndu-se în versuri neliniștite și în 
culori reținute, dar de o reală vitalitate. Conceptul dominant 
al poetei se structurează într-un sens umanist, punînâu-i în 
lumină orizonturile interioare : „Turn ciudat cu păsări negre 
în crenele / Lasă-mă să te dărîm / ... / Faldul trecător al 
umbrei tale / Să nu stingă inima cuiva".

Magda Ursache

Gh. Vrabie: FOLCLORISTICA ROMÂNĂ
Volumul Folcloristica română, elaborat de Gh. Vrabie, 

reprezintă un interesant studiu de sinteză — primul la noi 
pînă acum — în ceea ce privește amploarea și domeniul 
cercetat. O expunere succintă a aceleiași probleme a făcut-o 
tot Gh. Vrabie în introducere la volumul său antologic : 
Folclor românesc, publicat la Craiova în 1947. Fără a încerca 
o adîncire, pe etape, a problemei, autorul realiza, atunci, o 
introducere în istoria disciplinei. Acest început i-a servit ca 
punct de plecare pentru actualul studiu, care, spre deosebire 
de sumara trecere în revistă a cîtorva „concepții" prezentate 
în această „schiță", constituie un remarcabil manual de isto
rie a folcloristicii române.

Materialul, foarte dens, este sistematizat și compartimen
tat în părți și capitole, judicios proportionate, in care sînt 
puse în lumină preocupările și rolul însemnat adus in apa
riția și dezvoltarea folcloristicii române de către marii noștri 
oameni de cultură și scriitori ca : I. Neculce, stolnicul Can- 
tacuzino, D. Cantemir, reprezentanții Școlii Ardelene, I. Bu- 
dai-Deleanu, G. Bariț, Iosif Vulcan, V. Alecsandri, AI. Russo, 
T. Maiorescu, Eminescu, Delavrancea, Coșbuc, N. Iorga, Ov. 
Densusianu, B. P. Hasdeu, M. Sadoveanu etc. De asemenea, 
aproape în toate capitolele, se scoate în evidență aportul fol
cloriștilor G. Dem. Teodorescu, I. Pop-Reteganul, S. FI. Ma
rian, At. Marienescu.T. Pamfile, T. Burada ș.a. la dezbate
rea și lămurirea unor probleme ale folcloristicii noastre.

Criteriul după care s-a călăuzit Gh. Vrabie în clasifica
rea materialului este cel istoric, al urmăririi problemelor de 
la cele mai vechi formulări teoretice despre creațiile popu
lare, pînă la cele mai recente studii de folclor. Concomitent 
însă, autorul aplică și criteriul clasificării concepțiilor pe 
curente, școli, metode etc. ceea ce ridică incontestabil va
loarea lucrării.

O deosebită atenție acordă autorul întregii mișcări fol
cloristice din țara noastră, în toate dimensiunile ei, pe pro
bleme, idei și ramuri (literatură, muzică, etnografie, core
grafie etc.), conchizînd cu sarcinile de perspectivă ale aces
tei discipline la noi. Lucrarea, așa cum este gîndită și rea
lizată, se adresează unui mare număr de cititori și, fiind în- 
tîia sinteză a literaturii domeniului, ea se înscrie în biblio
grafia specialiștilor, folcloriștilor, precum nu poate scăpa 
atenției nici istoricilor și criticilor literari; de asemenea, 
cercetătorilor, profesorilor și studenților filologi.

Organizarea metodică a materialului .claritatea și cursi
vitatea expresiei și grija de a explica noțiunile, 
dau lucrării calități sporite, extinzînd aria interesului și 
către profesorii și elevii liceelor, și chiar către orice per
soană dornică de a se cultiva și cunoaște valorile artis
tice și științifice ale poporului nostru.

Subliniem ca meritorie străduința autorului de a în
cadra activitatea și preocupările de folclor din (ara noastră 
în mișcarea de idei din folcloristica europeană. Se dau în 
acest sens numeroase indicații, se fac analize, caracterizări 
și interesante și utile legături spre a putea aprecia ecoul 
pe care l-au avut la noi ideile lui Ossian, Herder, Vico, 
Croce și alții.

Fiind însoțită de un rezumat într-o limbă de largă cir
culație (germană), lucrarea prof. Gh. Vrabie are darul să 
facă cunoscută cu mai multă ușurință peste hotare apariția 
și evoluția folcloristicii române, scofind în evidență rolul 
acesteia în mișcarea folcloristică internațională.

Dumitru Lazâr



dicționarul premiilor literare românești ISTORIA LITERATURII ÎN IMAGINI

CARAION
In 1943, premiul revistei 

„Vremea" pentru poemul 
„Mîinile" : în 1945, premiul 
„Forum" pentru placheta 
„Omul profilat pe cer". 
Membrii juriului : Al. Phi- 
lippide, Ion Biberi și Geo 
Dumitrescu.

I. C. s-a născut la 24 mai 
1923, în corn. Rușavăț, ju
dețul Buzău; A debutat cu 
versuri în, „Universul literar" 
(1939) și cu volumul „Pa- 
nopticum" în 1943, Ed. Pro- 
meteu ; volum interzis de 
cenzura vremii. Autor al 
cărților „Cîntece negre", 
1947, Ed. Fundațiilor, Eseu, 
1966, E.P.L. și „Dimineața 
nimănui", 1967, E.T. E re
dactor la „Gazeta literară". 
Publicist înzestrat și tradu
cător prolific din proza și 
poezia universală^

★
Fără versurile lui Ion Ca

raion imaginea anilor 1939- 
1947 ne-ar apărea incom
pletă, Atît Omul profilat pe 
cer, cit și Cîntece negre 
contribuie la definirea și 
conservarea, unei epoci so
ciale și poetice specifice; 
In rîndul poeților premiați 
de Fundații și Forum - 
unii dintre ei fiind chiar vîr- 
furile lirice ale perioadei, 
exponenți dintre cei mai 
exacți — Ion Caraion ocupă 
un loc avansat și personal. 
El e, în primele sale cărți, 
poetul mahalalelor, al mul
țimii anonime din tîrguri și 
tranșee, reprezentant al ma
rilor dezolări și speranțe în
treținute de un decor peni
tent.

In Omul profilat pe cer, 
mahalaua e un infern al 
putridului, al mizeriei fizio
logice și sociale : „O, ma
halaua de autografe slute... 
Parcă / mi-aiu fătat năca
zuri tari cu sacul. / Merg 
prin cîrciumile tale negre, 
unde / Păhărele stau goale 
- lua-le-ar dracu !“ (Trotua-

rul din memorie). Poetul u- 
zează de tonurile de antra
cit ale Borinage-ului van- 
goghian, narează cu negru 
calvarul existențelor din pe
riferii, amestecîndu-și sufe
rințele eu-lui cu descripția 
obiectivă. Reîntoarcerea mun
citorilor de la lucru e văzută 
ca o intrare în infernul in
stinctelor alcoolice și sexua
le : „Prin orașu-acela trec 
paiațe / seara, cu pecingi- 
neai-n broboadă, / nu-i nici 
un blockhaus, merg de mi
nă / cerurile, ca vitele, pe 
stradă. / / Pe lai ceasu- 
amurgului, hamalii / duc u- 
zinele-n cărbuni de pe ei, / 
cairtierele-i înghit pe cite u- 
nul / și-i primesc la gea
muri cu femei. / / Tristele 
muieri i-așteaptă acasă-n / 
ochii lor ce nu știu tinere
țea / (ca-n odăi ucise de 
nămoluri) / li se văd plă- 
minilor tristețea" (Mahalale).

Din mahalalele nămoloase, 
poetul încearcă un refugiu 
in camera sa pătrată. Vrea 
să viseze. Dar nu e posibil. 
El simte și aici „orașul grav 
cu heleștaie negre / cum 
urcă-n pat, cum bîjbîie-n o- 
daie". Existențai a devenit 
sufocantă, de asemenea și 
obsesia decrepitudinii ur
bane. In tăcerea, nopților 
nu se aude decit „vorba 
moarte", „cuvîntul dement , 
războiul a trecut barierele, 
refugiații polonezi umplu șo
selele, oamenii se simt în
șelați de Dumnezeu, presim
țirile funeste se aglomerea
ză. Pestilențialul a devenit 
planetar: „Un, desmăț, / 
se-ntinde pretutindeni, ma
cerat. / Plutesc cetățile cu 
descompunere latentă / prin 
foamea, vagabondă, care 
strigă, / prin strigătul din 
ranița, dementă". Insășî vea
cul e văzut ca, o sordidă 
mahala traversat de o ful
gerare cosmică : „Pe fundul

oceanului, seara / au trecut 
turme de arbori de saire. / / 
Seceta, drumul, ereții / și 
munții, vînătoarea, platanii. / 
Zăceau la marginea, vieții / 
oamenii veacului - stranii. 
(Pasărea urgiei).

In fața, haosului negru, 
a împingerii lumilor spre 
periferia instinctelor, poetul 
caută mai multe soluții sal
vatoare. Pentru smulgerea 
din peisajul lepros, igrasios 
al „evului de cancer" el 
propune : moartea sau „Ma
rele Refugiu", soluție ba
nală și abandonată din mo
tive de pleonasm ; iată mi- 
grațiunea în ruralitate și na
tură; soluție pertinentă pen
tru un orășan : „poate că 
e bine să plecăm din oraș / 
pentru a cunoaște bucuria 
elementară a picioarelor 
desculțe / pentru a înțelege 
calitățile economice ale po
rumbului" ; și reîntoarcerea 
la clasicism. Fără cea mai 
mică intenție teoretică, a- 
ceastă din urmă, temă sună 
extrem de ciudat în decorul 
fetid, plin de prostituate, 
Don Chișoți de mahala, be
ții, foamete, sinucideri, abru
tizări și maidane. Totuși : 
„Am să mă-ntorc la voi, 
sunt sigur... Intr-o zi / vom 
fi-mpreună iar, Virgil, Hora- 
țiu. / La, fel de triști sau de
tașați de spațiu / vom scrie 
cărți cu vin pe bani și ne-om 
iubi / ... / Mi-e dor de voi 
ca de-o religie nouă, / Te- 
rențiu, Plaut, Marc Antoniu, 
Stațiu / sunt iar bolnav de 
cîntece...-n nesațiu / v-aș 
săruta pe pleoapele amin- 
două / ... / Cînd doar tăce
rea varsă-n ochi mister. / 
Blazați de-atitea palide șa
bloane - / noi, cei flăminzi 
de-aidînci Mediterane / să e- 
migrăm spre Noul Finister" 
(Clasicism).

Atitudinea e de cărturar 
hedonist și boem. Alta va fi 
insă in cele din urmă so
luția ciștigătoare, interesantă 
și ea : „Să părăsim odăile, 
pentru a deveni oameni"... 
Cel care viețuia in lumea 
declasaților, cel care s-a 
refugiat într-o cameră pă
trată, incercînd a scăpa de 
coșmarul zilnic al citadelei 
macerate de boală1 și mur
dărie, reintră în convoaiele 
celor ce se îndreaptă spre 
noile păminturi (Oamenii 
dinții).

De aici poezia lui Ion 
Caraion se deschide, se lu
minează și ca sens, dar și 
ca tehnică. Prozodia nu mai 
o fixă, ritmată arghezian, 
sufocantă; in consonanță cu 
mediul descris ; — ea devine 
vastă, generoasă, in falduri 
withmaniene. De la gestul 
sodomie se trece la dis
cursul patetic, vaticinar. Ver
bul e tot dantesc, însă cal
mat, indicator și nu suge- 
rator, pus parcă în slujba 
unei demonstrații. Poetul 
care a reintrat în, mulțime 
are revelația miinilor de lu
crător, „înfometate, docile 
totuși, murdare, jupuite", 
cărora le acordă antractul 
unui imn geologic (De pa
truzeci de zile).

De un vizionarism confuz 
(dar deloc anemic), prolixe 
(dar nu rarefiate), versurile 
din a doua parte ai cărții 
denotă conștiința stării lor 
proprii : „Observați că ima
ginile au imbicsit creierul 
poeziei. / Dacă m-aș putea 
elibera complet, din dege
tele mele ar crește plante 
aquatice". Intr-adevăr, de 
la versul imbicsit de mizga 
realității ce o transcrie, de 
la tangenta naturalistă și 
viziunea de Germinai a ce
tăților, omului și a însuși 
poetului, Ion Caraion trece 
la versul umanitar vibratil 
ca marile plante acvatice, 
ia expozeul liric ținut de pe 
soclul alb dintr-o pădure în
verzită spre negru.

M. N. Rusu

Dîndu-se curs sugestiilor re
vistei noastre, chipul bătrînu- 
lui cronicar Ion Neculce s-a 
statornicit pentru totdeauna la 
Prigoreni, în fața bisericuței 
de lemn la talpa căreia i-a 
fost găsit acum 30 de ani mor- 
mîntul. Cioplit în piatră, el 
privește zarea unduioasă a 
Moldovei lui dragi, din a 
cărei zbuciumată istorie ne-a 
lăsat pagini scrise cu înalt 
meșteșug literar.

In comunicarea făcută în fe
bruarie 1955 la Academie, Mi
hail Sadoveanu a spus:

„Ion Neculce, biv-vel vornic 
al Țării de Jos, contemporan 
cu învățatul Dimitrie Cante- 
mir, pe care l-a și însoțit în 
pribegie, e un boier de țară, cu 
învățătură modestă,. Are însă 
darul scrisului, ceea ce îl așea
ză la loc de mare cinste în 
tagma noastră. II consider un 
scump maistru al meu pe care 
îl recitesc mereu cu toată dra. 
gostea. Mai mult decît Croni
car. e un artist care își dă 
foarte bine seama de stil și de 
valoarea cuvintelor".

Interesanta viață a cronica
rului își așteaptă biograful, care 
să utilizeze vastul material do
cumentar lăsat de istoricul 
ieșean Mihai Costăchescu, el 
însuși născut la Goiești, lîngă 
Prigoreni și mare admirator al 
lui Neculce. Mihai Costăches
cu intenționa să scrie viața lui 
Neculce, așa după cum a mili
tat pentru refacerea bisericuței 
cronicarului și edificarea unui 
mormînt monumental la Priqo- 
reni.

Intr-o scrisoare adresată la 
11 decembrie 1938 lui S. Kiri- 
leanu, Mihai Costăchescu arată 
că într-un document de la Va- 
sile Lupu este pomenită bise
rica și casele lui Neculce, pe 
care le-a apucat și el în copi
lărie ca ruine și conchide:

„Mi-am pus în gînd să-l ne
căjesc pe d. Iorga — ori se va 
supăra ori ba — pînă ce vom 
face o bisericuță și un monu
ment de piatră pe mormîntul 
lui Neculce".

Iată că, după 30 de ani de 
la inițiativa lui Mihai Costă
chescu, Ion Neculce e iarăși 
printre consătenii de la Prigo
reni.

I O N

Profunzimea existențială, 
neobișnuit de reală a liri
cii lui Camil Petrescu e 
iundamental filozofică, tra
gică, un spectacol al spiri
tualității și al experienței 
directe, de o notă aparte: 
imens, total ca viață a ide
ilor și limitat ca... lite
ratură. Totul pornește de 
la viața ideii și se întoar
ce la ea printr-un proces 
unic de afinitate, de stra
tificare a experienței tra
dusă în semnificații. Camil 
Petrescu ridică imaginea, 
posibilitatea realului nu la 
o abstracție, ambiguitate, 
ci la o semnificație a va
lorii în care se găsește 
emoția. Poezia devine sen
sibilitate, reflexie, o gîn- 
dire ce nu încape în pro
pria expresie și evadează, 
concurează viața, eveni
mentele dintr-un sentiment 

toarte dezvoltat pentru totalitate, precizie, real și vitalitate, 
însăși concepția poetică a lui Camil Petrescu explică funcția 
și sensul poeziei, reiuzind denaturările, clasificările ce nu 
vin dintr-o judecată dreaptă, dintr-o intuiție ce nu dă greș. 
El își înțelege poezia ca pe o viață trăită, de care are per
fectă cunoștință (cum este, cum s-a săvîrșit) din care și-a 
extras ideile, adică i-a „jefuit" toate sensurile ascunse, vir
tuale („Eu caut în natură pretutindeni, ideile"). Conceptul e 
net superior, bine articulat și privirea estetică se formează 
numai în prezența realului: „Poezia e în funcție de real 
care poate fi el însuși vag, nebulos, inefabil, material, greu 
de pătruns, dar trebuie exprimat totdeauna în mod adec
vat. ..“. Existența poeziei este însăși realul, ideea și 
sensul ei fundamental, „logic", emoțional se recom
pune într-o expresie directă. Definind poezia ca exis
tența reală, Camil Petrescu nu exclude sentimentul ci-1 dis
tilează pînă la esență, imaginea primindu-1 în forma sa con
cretă, aproape pură. Sensibilitatea nu e decît reflexie și efec
tiva noutate a poetului stă in trăirea ideii, în capacitatea 
de a regîndi faptul, experiența, viața la nivelul imaginii. 
Căci „Esența poeziei este imaginea și aura ei. Idei văzute 
și traduse în imagini". „Poezia nu poate fi decît organicitate 
de imagini, cu puterea ei de radiație"... (Postfață). Poezia 
începe și sfîrșește în real prin fixarea lui în imagine. Rolul 
ideii este enorm: ca viață a imaginii, semnificație a reali
tății, impuls temperamental nu redus la limbaj, ci la expre
sie, strat, structură deschisă. Poezia de idei este, cu alte 
cuvinte, , o dramă existențială, o viziune, o relație de sim
boluri. Nu ideile produc emoția, ci trăirea lor. Tot secretul 
poeziei lui Camil Petrescu este în putința de a retrăi ideea 
de care luăm cunoștință prin experiență. Fundamental, actul 
existențial determină și tace posibilă creația : „Eu sînt din
tre acei / Cu ochi halucinați și mistuiți lăuntric, / Cu su-

CAMIL PETRESCU : OPEREdi
fletul mărit / Căci am văzut idei". Motivul ideii văzute se 
găsește în proză, eseu, teatru, peste tot la Camil Petrescu. 
Literatura lui e, în esență, o simfonie a ideilor. Concertul 
e fără pauze și inițierea în nesfîrșita lui muzică e necesară.

Cu Ciclul morții spectacolul existențial ia forma unui 
mic infern dezastruos, incredibil în care viața și moartea 
nu reușesc să se îndepărteze una de alta : se urmăresc ne
încetat și din dramaticul dialog poezia își cucerește dreptul 
să devină viață, realitate. Nesfîrșita, halucinanta imagine a 
războiului se întregește mereu și, de fapt, jurnalul nu face 
altceva decit să „descrie" la modul poetic inepuizabile sce
ne, întreaga geografie. Neputința de orientare produce dez
ordine. Drumul nu are o sosire, 'nimeni nu poate să afle 
unde e, unde se duce : „Nu știu / Nici unde mergem, / Nici 
unde ne găsim. / Alăturea de fiecare dintre noi. j La 
dreapta sau ia stingă, / In față sau în spate / Sînt alții, / De 
care ne lovim mergînd, / Cînd ranița alăturea ne-abate. // Cu 
cit mai mult înaintăm / Cu-atît mai lung e drumul. / / îna
intăm necontenit fără s-ajungem" (Marș greu).

Tristețea, spațiul de gol nelimitat ce caută cu disperare 
o altă priveliște, melancolia și excesul de meditație nu 
duc la tehnicism, schemă, „redare" automată cu toate că

experiența dictează ritmul, forța, expresia poeziei ce se or
ganizează, devine atitudine existențială și nu mit, nebu
loasă. Poezia nu acumulează faptul ca eveniment, ci și-I 
însumează ca idee, suferință. N iciunde nu se află la Camil 
Petrescu superficialitate, joc al inteligenței. Nimeni nu se 
refugiază în vis, căci însăși viața a devenit idee, sens (N. 
Manolescu). Realitatea se unește o dată cu ideea, cele două 
realități dovedesc că valoarea e în precizia gîndirii, în po
sibilitatea ei de a supune realul și de a-1 încadra imaginii 
totale. Poezia e gîndire plastică, filozofie a Iui sine în drum 
spre sinceritate. Esențială e expresia ideii mecanismul ei 
de funcționare netraductibil totdeauna, dar' de fixat ca să 
rezulte o semnificație sau tipuri de semnificații. Impresia 
generală ce o lasă poezia lui Camil Petrescu e că realul 
a depășit forma inițială, stabilită, cu care ne-am obișnuit 
și circulă nestînjenit în altele. Tehnica derulării este ci
nematografică, decorurile sînt naturale. Tema — războiul 
~ se contopește cu percepția lirică și nu există nici o 
diferență între imagine și real: realul e imaginea și ima
ginea realul, fuziunea este cît se poate de organică : 
„Și-acum / Cu simțurile grele de dezastru, / Ca o tur
mă / Decimată, risipită pe șosea, / Către limanul rătă

cirii noastre / Grăbind prin negurile care-ncet se cern, / 
Privind neîncetat în urmă... / Pe malul Oltului murdar, / 
Greoi, nepăsător, inconștient, etern, / Gonim, storși de pu
teri, / Prin marginea pădurii / De-acuma dușmănoase / Spre 
care aruncăm priviri fricoase, / Adeseori sunîndu-ne-n 
auz, I Foșnetul frunzelor / ca vîjîitul aspru de obuz, / 
Dar iericită grijă a forțelor obscure / Te-aduse-a- 
tunci în calea mea / In tîrgul cu căsuțe sure, / In vila-a- 
ceea albă pe șosea ...“ (Trecutul).

Erotica e numai obsesie, sentiment purificat de inte
ligență, dorul, chemarea au limpezimi, sonuri de fîntini 
părăsite de ape. Iubirea, amintirea femeii apar ca o ne
cesitate a regăsirii de sine, o evadare din coșmar: „Ți-a- 
duci aminte seara care fu / Seara noastră ireală de au
gust? / După masă, la măsuța de bambu / Pe pajiști de 
vis, moi / E astăzi anul ? Nu ? / încremenise de miresme 
parcul. / In ceata lor altoi, / Ne priveam în ochi, uitați 
în țarcul / Bucuriei de-a fi noi. / / Cum aș fi putut să 
crea că am să mai sufăr / Cînd îți priveam obrajii albi de 
nufăr / In unduirea de aramă — a părului, sumbră, / Și 
îți ghiceam uleiul ochilor în umbră ?“ (Repaosul). N-ar fi 
exagerat să spun că rememorările acestea, tonul de ele
gie desprinzîndu-se din regrete sincere, neartificiale, nu 
sînt o primejdie pentru a cădea în sentimentalism, poză 
indiscretă. Niciodată Camil Petrescu nu se ascunde de el 
însuși, nu se coboară la ficțiune, nu-și trădează propriul 
mod, regim de a fi. Febrilitatea, efervescența spirituală, 
nepotolita sete de absolut nu-i îngăduie să inventeze, să 
se piardă in convenții slifisiice. Permanent „De dincolo de 
lucruri (a) văzut ideea", jocul irezistibil, fascinant al ei, 
ființă redescoperită a lui sine și cunoscut al lui sieși. 
Existențialismul lui Camil Petrescu s-a născut din aventura 
extraordinară a lui sine, totul fiind supravegheat de gîn
dire, de o luciditate ce derutează. Tot ce este gind se re
clădește în vers, se amplifică într-o muzicalitate de cris
taluri sparte.

Dacă emoția este în mare parte un sentiment transfi
gurat, o contemplație infuză de extaze, miraje ale sensi
bilității, voluptății de a regla, statornici un mod de a fi, 
la Camil Petrescu ea își duce existența prin reflecție și nu 
se epuizează în nici un fel. Cu cît poezia se limpezește, 
cu atît e mai apropiată gîndirii, cu atît emoția o înso
țește mai cu stăruință. In suprafața înșelătoare a versului 
stau ascunse explozii, mici focuri ce ard și doar „gîndul" 
Ie potolește și le încorporează sieși: „Nu e decît un me
reu topit în oriunde; j una nicăieri pe nicicînd îl as
cunde, / Acolo inima gîndului roiește-o plasă / de-nce- 
puturi, altele, și timp, altoit". Creația, existențialismul 
poetului este în sine: „Dar ochii mei în mine se întorc, / 
Să mă cuprind, alt fir încep să torc. / Mai mare sînt, de
cît cei mari și mai ] Frumos, decît un crin în miez de 
mai".

Zaharia Sângeorzan



ESEUL CA FORMA
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I A N U r
Citarea insistentă de către N. Tertulian (atunci cînd 

scrie), dar și de către alții, a eseistului și criticului german 
Theodor W. Adorno, mi-a produs dorința de a-1 deschide, 
de a-i cunoaște în special teoriile despre eseu, la care se 
face de obicei referință. Am parcurs deci cu o oarecare 
atenție Der Essay als Form (Noten zur Liter atur, I, Suhr
kamp Verlag, 1965, p. 9—49). Constat că Adorno este, în- 
tr-adevăr, pus la contribuție (de pildă ideea că eseul ex- 
piorează relațiile dintre natură și cultuiră de aici provine, 
p. 41), că se scot din el și citate indirecte (Lukâcz de pildă), 
mă limitez totuși la miezul problemei. In definitiv, ce este 
un eseu ? Noțiunea, adesea nebuloasă, a ajuns să nu mai 
însemne de multe ori nimic, sau aproape nimic. Și totuși 
eseul are condiția sa intelectuală specifică, distinctă — 
intre altele — de critica literară, cu care, mai ales la noi, 
tinde să se confunde.

Uneori titlurile derutează. Eseu ca „formă" vrea să 
spună, în primul rînd, „formă" de gîndire, metodă de cu
noaștere proprie. Punctul de plecare se află în definiția 
mai veche a iui Georg lukâcz, a eseului ca gen intermediar 
între filozofie și literatură, dezbatere de probleme con
ceptuale prin analiza unor situații concrete, particulare. 
Accidentalul devine pretext pentru generalizare și ridicare 
la universal. De unde și profunda ambiguitate a eseului, 
interferență de obiectiv și subiectiv, concept și imagină, 
principii și experiență, absolut și relativ, teoretic și estetic. 
Obiectul eseului ar fi deci (Adorno adîncește ideea) ade
vărul, dar un adevăr particularizat, în singularitatea sa 
sensibilă, nu în generalitatea sa abstractă.

încerc să reduc totul la esențial, să pun „ordinea" mea 
într-un text nu dintre cele mai simple. Der Essay als Form 
este chiar ilustrarea propriei sale definiții: reflexie „fle
xibilă", permanent implicată în fiecare moment al articu
lației sale, care nu-și „subordonează" elementele unui 
principiu, ci numai le „coordonează". Relativizării cunoaș- 

^feii, căci imaginea artistică (particulară șl deci tempo- 
Wi| corupe universalitatea și eternitatea conceptului, h 
corespunde o relativizare simetrică în planul metodei, 
domeniu in care Adorno aduce unele precizări interesante. 
In locul disciplinei obiective, raționale, carteziene (para
lela cu regulele din Discours de la methode este instruc
tivă și pe drept cuvînt citabilă) apare spontaneitatea fan
teziei subiective. Căci eseul folosește din abundență con
cepte, dar nu și metoda lor, configurindu-se liber, în sensul 
propriei sale mișcări asociative, prezidată de un „cîmp 
de forțe" (Kraftfeld), de ceea ce se numește în lingvistică, 
aș observa, cîmp asociativ semantic.

Interpretarea nu-mi pare abuzivă, deoarece Adorno, 
fără îndoială la curent cu orientările semanticii moderne, 
subliniază faptul că eseul „speculează" implicațiile semni
ficative ale limbii. Pe acestea, mai întîi, le eliberează, apoi 
le regrupează într-o „constelație", de esență, încă o dată 
spus, ambiguă, „antisistematică". Toate aceste idei circulă, 
fără îndoială, în întreaga teorie modernă a eseului, prlni' 
definiție formă „deschisă.", „metodă anti-metodă", con
cepte care apar, firește, și la Adorno. Nu lipsește nici teo- 
«i „contextului", singurul care stabilește înțelesul cuvin- 

lor eseului, text de citit global, „fără dicționar". Sînt și 
unele nuanțe mai personale, dintre care aș reține cîteva, 
notabile.

Faptul că eseul rămîne de Ia început pînă la sfîrșit 
„sceptic" la propria sa definiție vine de acolo că definiția 
se transformă în desfășurarea propriului său proces spi
ritual,. deschis" prin capacitatea sa asociativă, și totodată 
„închis", ca organizare în jurul unei idei. Scopul devine 
mijloc, mijlocul scop. Adevărul se confundă cu însăși me
toda căutării lui. De aici cîteva consecințe. Eseul, zonă- 
limită de interferență logico-sensibilă, oscilează nu numai 
între etern și efemer, ci și între deductiv și inductiv, de 
unde o anumită „tensiune" și „ironie". Eseul ar fl prin 
urmare un gen „ironic", în sensul oarecum socratic al cu-, 
vîntului. El nu știe de la început ce este adevărul, doar 
se întreabă, tatonează, îl caută. Pe de altă parte, ideile, 
care toate coexistă la nivelul cuvîntului, o dată explorate 
și puse în libertate, ele încep să se contrazică, sărși dis
pute terenul, să se verifice reciproc, într-un cuvînt să set 
„critice". Eseul niu are un punct dogmatic de plecare, el 
afirmîndu-se numai ca „formă critică prin excelență", ba 
chiar „eretică", ,anti-ortodoxă". Aceasta ar fl deci, pe un 
plan, concluzia întregii demonstrații. De bună seamă că 
afinitățile și interferențele eseului cu critica literară se 
pot stabili mai ales la acest nivel. Dar — curios ! — Adorno 
nu face în direcția literaturii nici cel mai mic pas.

Destul de curente, ceea ce nu vrea să spună că nu ar fi 
și întemeiate, sînt și unele concluzii despre metoda propriu- 
zisă, scoase din aceeași solidaritate dialectică de bază, 
concept-imaglne. Eseul ca formă, ca formă deschisă, a 
unui conținut intelectual deschis, cristalizat prin propria 
sa mișcare, exprimă viața în însuși spiritul, pulsația și 
spontaneitatea sa fmedial ăt Dintre toate, el ar fi genul cel 
mai deschis, cel mai receptiv existenței, imanent ordine! 
și asociațiilor sale. Fapt ce exclude orice schelărie și con
strucție riguroasă („er estellt kein Geriist und keinen Bau"). 
De unde, aș spune, o latentă șl inevitabilă cvasi-divagație 
și, uneori, chiar divagație, întrucît am văzut că metoda 
lui Descartes este dată, inevitabil, peste cap. Tendința e- 
seului (și aceasta ar fi, aș spune, esența metodei sale) ar 
consta în sustragerea și regruparea continuă a elementelor 
raționale, prezente în conștiința eseistului și convocate de 
necesitățile demonstrației sale, în sensul direcțiilor intui
ției libere și „estetice" a adevărului. Adorno subliniază în 
repetate rînduri „afinitățile cu imaginea" ale eseului, ba 
chiar șl „autonomia sa estetică" (ăsthetischen Selbstăndig- 
keit).

Din care motiv n-am înțeles bine propoziția finală 
privitoare la „anacronismul" eseului, gen care ar fi res
pins de condiția spirituală a epocii noastre. Aceasta ar fi 
realizat o separare definitivă între știință și artă, cu exclu
derea oricărui amestec hibrid. In universul științei orga
nizate, unde totul este sistematizat, controlat, care mai 
poate fl rostul intuiției ? Or, eseul rămîne prin chiar sub
stanța sa iremediabil sfîșiat între abstracțiune și intuiti- 
vitate. Probabil că soluția stă în altă parte: ca eseul să 
renunțe pentru totdeauna a fi un instrument specializat al 
cunoașterii obiective, mulțumindu-se doar cu rolul istori- 
cizării și problematizării cunoașterii. Sau, chiar cu vorbele 
lui Adorno, să substituie adevărului, istoria nemijlocită a 
propriei sale căutări, în spirit oarecum autotelic. Fondul 
cunoașterii adevărului să devină propria sa formă liberă 
și deschisă ,,formă" însemnînd, în acest caz, nu aparența 
sensibilă a ideii, ca în estetica hegeliană, ci obiect de in
vestigație transformat în metodă, ca scop în sine.

Adrian Marino

Lirica nu trebuie să e- 
laboreze biblii poetice a- 
semenea celor pe care 
le-am întîlnit în poezia 
epică.

HEGEL

S-a spus despre romancieri 
că ei creează lumi, ceea ce 
este adevărat. Oricit de rea
listă ar ii opera sau, dimpo
trivă, oricit de „onirică" ea 
rămîne altceva decit lumea 
aceasta in care s-a viețuit sau 
viefuim. Un film sau o operă 
romanescă reprezintă o lume 
nouă cu toate că, in detalii, 
ea reprezintă aspecte ale vie
ții reale. Personajele, situa
țiile, descrierile de natură sînt 
create de autor in întregime 
chiar dacă — așa cum se in- 
timplă in cazul lui Truman 
Capote în romanul „Cu singe 
rece" — avem de-a tace cu 
o identitate aproape perfectă 
intre faptul real și cel po
vestit. Fiecare carte de proză, 
fiecare film ori piesă de tea
tru este un continent nou, cu 
munții, fluviile și băștinașii 
Iui.

Spre deosebire însă de ro
mancier poetul nu creează lumi 
ci recreează lumea aceasta rea

lă sau imaginară, sub zodia 
sentimentului. Sentimentul nu 
constituie numai impulsul vi
tal absolut in virtutea căruia 
sș naște un univers nou, ci el 
tinde să se exprime pe el în
suși cu ajutorul și prin obiec
tele lumii reale. El este rea
litatea primordială. Substanța 
oricărei poezii este emoția, a- 
fectivitatea care se exprimă 
prin obiectele lumii, dar prin 
aceasta nu spunem încă ceva 
nou. In poezie afectul are un 
rol ■— acela de a reorganiza 
lumea și un scop — acela de 
a se autoexprima. Faptul a- 
cesta îl separă dintr-o dată 
de individualitatea sentimen
tului trăit, plasîndu-l în Sfera 
unei alte intenționalități, am 
spune a unei „intenționali
tăți gratuite" dacă termenul 
nu ar trezi in mintea unora 
asociația perfidă cu „gratui
tatea artei" care, oricum, este 
altceva. Dar, din punct de ve
dere al poetului și al citito
rului în același timp, nu conti- 
gentul are importanță, ci uni
versalitatea structurată a sen
timentului. De aici și aparen
ta contradicție dintre subiec
tivitatea poetului și universul 
obiectiv. Acesta din urmă este

TE-AI ÎNDRĂGOSTIT 
VREODATĂ DE 0 PITICĂ ?

schiță de WILLIAM SAROYAN

„Mă îndoiesc că te-ai îndrăgostit vreodată de o pitică 
de treizeci și nouă de livre greutate".

„Nu", am zis eu, „dar să mai luăm o bere".
„Era acum douăzeci de ani", zise el, „la Gallup. Indi

vid cu numele de Rufus Jenkins veni în oraș cu șase cai albi 
și doi cai negri. Spuse că avea nevoie de un om care să-i 
dreseze caii pentru că piciorul lui stîng era din lemn și nu 
putea sâ-i dreseze el însuși. Avut întîlnire în magazinul 
Parker și ajuns în cele din urmă să ne batem, eu și Henry 
Walpai. Lovit în cap cu un box de aramă și fugit în Mexic, 
dar el n-a murit.

Nu știam o boabă spaniolă. împrietenit cu un crescător 
de vite pe nume Diego, educat în California. Vorbea engle
zește mai bine decît tine sau decît mine. Spuse : „Sarcina ta, 
Murph, e să-mi îngrijești taurii". Am spus : „Minunat ; și 
ce-o să le dau de mîncare ?“ A răspuns : „Fin, lăptucă; sare 
și bere". Am spus : „Minunat; cum nu se poate mai bine".

„Ajuns să ne batem după două zile din cauza unui acor
deon despre care el zicea că l-am furat. II împrumutasem 
și în timpul încăierării i l-am făcut guler ; stricat unul dintre 
cele mai bune acordeoane pe care l-am văzut în viața mea. 
Am pus mîna pe un cal și am trecut din nou granița. Texas. 
Am intrat în vorbă cu un îndrăcit care părea un tip cinstit. 
S-a dovedit a fi de la poliție și tocmai mă căuta,

„Da", am zis eu. „Și zi așa, o pitică de 39 de livre".
„Am s-o pot uita vreodată pe femeia asta spuse el. 

„Am să pot scăpa vreodată de acea amazoană în miniatură ?“.
„Ai să poți ?“, l-am întrebat eu.
„Numai dacă ajung la șaizeci de ani", răspunse el.

/„Șaizeci", am întrebat. „Pari peste șaizeci și acum". 
„Necazurile au lăsat urme. Necazurile și complicațiile. 

Am împlinit 56 de ani acum trei luni".
„O !“, spus polițistului din Texas că mă cheamă Rothstein, 

inginer din Pensylvania în căutare de lucru. Amintit două 
orașe din Houston. Aproape pierdut un ochi într-o dimineață 
coborînd pe scări. Intrat într-un tip de vreun metru nouăzeci 
cu o gheară de fier acolo unde trebuia să fie mîna dreaptă. 
Spus : „mi-ai prădat casa". Informat că eram străin în Hous
ton. Fetele se adunaseră pe scări să urmărească lupta. Șapte 
erau. Un metru și nouăzeci și o gheară de fier nu-mi prea 
dădeau curaj. Lovit în gură cînd a vrut să mă apuce cu 
gheara de cap. Rostogolit în șanț și scos pistolul. Tras de 
șapte ori și întors înapoi pe scări. Părăsit locul cu un ceas 
mai tîrziu înfășurat în ațele și bandaje, cu o pălărie care 
îmi acoperea fața. L-am văzut așteptînd după un colț.

„Ai chef de bătaie
Răspuns că nu. Coborît strada. Părăsit orașul.
— Am impresia că nu a trebuit niciodată să te îmbraci 

cu o rochie ca să scapi de urmăritori.
— Nu, am zis eu, și nici nu m-am îndrăgostit niciodată 

de o pitică în greutate de 39 de livre. Să mai luăm o bere.
— Ai încercat vreodată să păzești vitele pe bicicletă ? 
— Nu, am răspuns.
Părăsit Houston cu 60 de cenți în buzunar primiți de la 

o fată pe care o chema Lucinda_ Parcurs 14 mile în 14 ore. 
Casă mare cu sîrmă ghimpată împrejur și cîini mari. N-am 
putut s-o înconjur. Intrat pe poartă că nu mai puteam de 
sete și foame. Clinii s-au ridicat și au sărit la mine. înaintat 
spre ei îmbătrînind în fiecare secundă. Ajuns la ușă și bă
tut. Negresă mare a deschis ușa și închis-o imediat. Spus :

— Vezi-ți de drum alb nenorocit I
Bătut din nou. Spus ; „Vezi-ți drum" din nou. Vezi-ți 

de drum. Din nou. De data asta a deschis chiar bătrînul 
Huco. 90 de ani ca popa. Avea o pușcă cu țeava scurtă. 
Spus :

retopit, reorganizat la tempe
ratura emoției — act inițial — 
pentru ca astfel să-și poată 
crea un trup capabil să-l poar
te în lume.

Poezia noastră populară a 
numit această nevoie de con
fesiune, „dor", un termen plu- 
risemantic dar care, Ia origi
ne, denumește un moment 
preliric, sau, mai bine spus, 
stadiul primar, „in nuce" al 
sentimentului ce tinde să se 
exprime prin intermediul ver
sului. Aceasta insă nu s-ar 
putea realiza dacă, în același 
timp, asupra sentimentului 
respectiv nu ar acționa, con
comitent, alte forțe ale spi
ritului creatorului: pe de o par
te imperativul de a se face 
înțeles, iar pe de alta, nevoia 
de a-și explica Iui insuși con
figurația sentimentului trăit. 
Se produce in conștiința au
torului o stare de autocon- 
templare (doar teoretic deli- 
nibilă) în care rațiunea se 
detașează de sentiment, acest 
lucru puțind să se întîmple 
(de cele mai multe ori) fără 
ca însăși creatorul să fie con
știent de aceasta. Este evi
dent că această stare de „au- 
tocontemplare" a propriilor 
trăiri are o tentă masochistă 
în care voluptatea renunțării 
la propriile trăiri se îmbină 
cu frenezia actului creator. 
Poetul în actul creației are 
un suflet de Ianus și e greu 
de precizat care din cele două 
ipostaze ale conștiinței sale — 
cea care contemplă sau cea 
contemplată îi aparține. Dar 
dihotomia s-a produs și sin
gura rezolvare este de a te

elibera de unul din parteneri 
prin actul propriu-zis al tran
scrierii. Ceea ce trebuie spus 
însă este că, în momentul res
pectiv, sentimentul nu-i mai 
aparține, ca trăire, autorului, 
ci se obiectivizează, devenind 
ceva al meu dar care există, 
în același timp și dincolo. în 
măsura în care voi ști să mi-l 
îndepărtez pînă la capăt — 
prin expresie — totul se va 
sfirși.

Lirica mediocră — manifes
tare a unor talente banale — 
derivă tocmai din acea ne
putință a unor poeți de a se 
distanța pină Ia capăt de 
propriile lor sentimente, din 
imposibilitatea de a se auto- 
contempla. De aici cabotinis
mul unor autori sau, in cazu
rile mai grave, eșuarea în
tr-un „comportament poetic" 
și nu in finalizarea actului 
creator. Pentru că, la urma 
urmei, totul se reduce Ia 
realizarea performanței de a 
ajunge pină la capăt, în ex
presie. Atunci și nici atunci...

Corneliu Sturzu

P. S. Autorul acestor încercări 
de poetică din acest an nu in
tenționează să cuprindă în 
cercetările sale întreaga poe
zie ci numai lirica. Dar pen
tru că timpurile moderne și 
însăși evoluția poeziei de pe 
toate continentele tinde, cău- 
tîndu-și starea ei pură, să se 
elibereze definitiv de epic, 
autorul consideră că acum nu 
mai putem vorbi decît de 
poezie lirică, deci de POEZIE.

— Nu umblu după scandal, moșule. Mi-e foame și sete, 
mă cheamă Cavanangh. M-a luat înăuntru și a făcut limo
nada pentru amîndoi. întrebat : „Trăiești singur aici, moșu
le Răspunse : „Bea și nu pune întrebări, poate da, poate 
nu. Ai văzut negresa. Poți să tragi și tu concluziile". Auzisem 
asta, dar nu am făcut cu ochiul din motive tactice. Strigat :

— Elvira, adă-i domnului sandviciuri.
Destul de tînără pentru un om de 70 ; cred că nu avea 

mai mult de 40 de ani și era mare.
Spus : „Te pricepi la poker
Răspuns : „Nu".
Spus : „Minunat Cavanangh. la o mînă". Am jucat toată 

noaptea. Dacă ți-aș spune că bătrînul din sud era bunicul 
meu, m-ai crede ?

- Nu.
— Da, întîmplarea face că nu era. Deși ar fi fost grozav 

dacă era.
— Unde ai păzit vite pe bicicletă ?
— Toledo, Ohio, 1918.
- Toledo, Ohio ? am întrebat. Se cresc vite prin părțile 

acelea ?
— Nu se mai cresc acum. Se creșteau înainte. Oricum 

unul tot creștea. Librar pe nume Sam Gold. Singurul cowboy 
evreu pe care l-am văzut în viața mea. Din partea de est a 
New-York-ului. Sombrero, carouri, lassou, un bou Durham, 
două vaci și două biciclete. Gold Bar îi zicea fermei lui de 
doi acri, așezată în afara orașului. Nu uita că era în vreme 
de război.

— Da, am zis eu.
— Desigur. Am văzut-o de cinci ori.
— Iți amintești o poză intitulată, „La umăr arm" ?
— Iți amintești de Charlie Chaplin, credea că se spală 

pe picioare și a descoperit după aceea că era piciorul al
tui om ?

— Desigur.
— Poți să mă crezi, poți să nu mă crezi, dar eu eram 

omul al cărui picior îl spăla Chaplin.
— Tot ce se poate, am zis eu, dar ce-i cu păzitorul ce

lor două vaci pe bicicletă ? Cum procedai ?
— Cum nu se poate mai simplu. Mergeam fără ghidon. 

Trebuia, altfel nu putem să prind vacile cu lassoul. Lucrat 
pentru Sam Gold, pînă cînd vacile au fugit. Le-au speriat bi
cicletele. S-au pierdut în Toledo și nu le-am mai văzut coar
nele niciodată. Anunțat în toate gazetele dar niciodată găsit. 
S-a mîhnit foarte tare. Vîndut amîndouă bicicletele și întors 
la New-York. Luat patru ași dintr-un pachet de cărți roșii și 
intrat în oraș. Poker. Jucat cu individ pe nume Chuck Collins, 
li plăcea pokerul. Spus cu un zîmbet că mă îndoiesc dacă 
pune pariu pe o sută de dolari cu mine că scot patru ași 
în tura următoare. A pus. Cărțile mele erau roșii pe dos, 
celelalte erau albastre pe dos. Uitasem cu totul despre asta. 
Arătat patru ași. As de pică, as de treflă, as de caro, as de 
cupă. Am să-mi amintesc de patru cărți chiar dacă aș trăi 
60 de ani. Aș fi fost omorit pe loc dacă nu era uragan îr> 
anul acela.

— Uragan ?
— Ce, ai uitat uraganul din Toledo din 1918?
— Nu, am răspuns. N-a fost nici un uragan în Toledo în 

1918 și nici în alt an.
— Bine, dar atunci ce crezi că a fost duduitura aceea ? 

Și cum am ajuns în Chicago, în vis ?
— Bănuiesc că te-ai fi speriat tu.
— Nu, nu de asta, la ziarele din noiembrie 1918 și gîn- 

dește-te că a fost un uragan în Toledo. Imi amintesc cum 
stăteam pe etajul unei case cu două etaje care plutea spre 
nord-vest.

— Nord-vest ?
— Desigur.
— Bine, hai să mai bem.
— Mulțumesc, a zis, mulțumesc,
- Nu cred că te-ai îndrăgostit vreodată de o pitică de 

39 de livre greutate, am spus eu.
- Cine ? a întrebat.
— Tu, am răspus.
- Nu, a spus, nu pot spune așa ceva.
— Nu ? Atunci ascultă ce am să-ți povestesc eu după 

asta, am spus.

Traducere de Ștefan Avâdânii și Al. Pascu



IN DISCUȚIE: ESTE
A pune sub zodia dubito-ului 

o regiune de teoretic evidentă, 
pentru că niște exigențe au 
devenit corsetul metafizic al 
unui concept, apare ca o eroa
re a creșterii, dar și ca un 
product al contagiunii unor în
trebări tip, prin ele însele a- 
ducătoare de caduc problema
ticii vii.

Neîndoios, estetica este o ști
ință, nu însă în accepția îm
plinirii exigențelor pomenite, 
care supuse examenului critic 
nu corespund nici pe departe 
conceptului, ci în sensul ade
vărat al termenului, care, por
nind de la antici, ne-a parve
nit prin filozofia marxistă. Ast
fel, nu am mai asista nefiresc 
la încercarea de a corespunde 
într-un răspuns, unui concept 
a cărui structură rămîne vizi
bil în urma obiectului său. Nu 
ne-am mai întreba dacă isto
ria, filozofia, estetica etc. sînt 
științe, ci cum reușesc să fie 
ca regiuni ale teoreticului, 
intenții de adevăr despre ceva.

Estetica vrea, deci, adevărul 
despre estetic. Ea este deci 
știință prin această străduință 
de a releva esența raportului 
umanizant-valoric al omului cu 
lumea, în actul estetic (de în
sușire sau creare a unei lumi 
aparte ca zonă a ontologicu
lui). In primă instanță, apare 
ca specific al esteticii faptul 
de a formula o valoare (cog- 
nitiv-teoretică) despre o altă 
valoare (non-teoretică în esen
ța sa). Ea vrea adevărul des
pre frumos (estetic în general), 
adică vrea adevărul, esența, 
nu a unui obiect oarecare, ci 
a unei valori, care ca raport 
obiect-subiect nu credem să 
poată fi redusă doar la faptul 
că se exprimă formal prin ima
gini concret-senzoriale.

Admițînd o asemenea esență 
a esteticului, am indentifica-o 
cu mijloacele sale de ființare, 
am reduce simplist raportul 
estetic om-lume, la funcția re- 
flectorie (cognitivă) prezentă 
în orice act uman de obiec
tivare (deci și în domeniul 
inesteticului și anesteticului).

Ca regiune a teoreticului, 
estetica este o știință despre 
valoarea estetică, interesată și 
de funcția cognitivă a unui 
act artistic (uman etc.), dar 
mai ales de modul său de a 
valora estetic, adică de a se 
realiza acea unitate biunivocă 
om-lume nu atît cognitiv, cit 
empatic.

O înțelegere adecvată ne-o 
sugerează Marx în „Contribuții 
la critica economiei politice" 
prin distincția a două zone 
de însușire a lumii de către 
om: cea teoretic-cognitivă 
și cea practic-spirituală, ar
tistică, religioasă etc. Aceas
ta ne permite să situăm es
teticul — prin esența sa — 
alături teoreticului, înțelegînd 
complexitatea structurării psihi
cului uman, opunîndu-se lu
mii (de obiecte, subiecte și 
stări ale subiectului) la mo
duri de valorate a ei diverse, 
prin intenționalități umane va
riate. Magnetismul subiectului 
uman față de obiect, în ge
neral, nu se manifestă numai 
prin necesitatea de a-1 pă
trunde cunoscîndu-1, acționîn- 
du-1, folosindu-1 etc., ci și 

iubindu-1 ca irumos.
Esteticul este o valoare și 

a valora la modul estetic în
seamnă a face parte dintr-o 
zonă ontologică specific-de- 
terminată, dată ca posibilita
te și act omului. Această va
loare face parte din multi
plele necesități ale omului 
total, de același gen cu fău
rirea uneltelor și a îmbrăcă
mintei, numai că nu e vorba 
de o necesitate de substanță, 
ci despre o necesitate de mod.

O interpretare a esteticului 
ca reflectare doar, prin ima
gini concret-senzoriale, a lu
mii, ar reduce esteticul la un 
fel de modelare ceea ce, e- 
vident, nu este. Or, în discu
ție este tocmai esența esteticu
lui ca obiect al esteticii, des
pre categoriile sale specifice, 
despre creația acestuia. Este 
necesară, deci, discuția des
pre obiect, pentru a putea fi 
la obiect (Radu Negru, „Cro
nica" 15 iunie a.c.).

Estetica beneficiază de dis
tincția marxistă relevată (în
sușire teoretică și practic-spi
rituală a lumii) pentru a de
păși dificultățile teoretizării 
esteticului. O necesitate fun
ciară cheamă surprinderea 
structurilor acestei sfere onto
logice, integrată sferei obiec
tive a lumii valorilor. A va
lora estetic înseamnă a prețui 
specific pentru o intenționali
tate umană specifică.

S-a arătat limpede că este
ticul nu poate fi înțeles din
colo de raportul dintre subiect 
și obiect, om și lume. Este 
vorba despre cele două con
diționări ale sale: una gene
tică, determinantă (de lâ o- 
biect) cealaltă axiologică (de 
la subiect). Dependent de am
bele instanțe, esteticul se dis
tinge de împreunarea acesto
ra, totuși. Ca valoare, el nu 
este nici în subiect (psihologia 
esteticului — plăcerea, înțe
legerea și nevoia subiectivă 
de frumos), nici în obiect (ca 
o proprietate a acestuia), de
și e determinat de ambele. 
Tudor Vianu exprima această 
idee prin așa-zisa arealitate 
a esteticului. Putem Vorbi 
deci, despre obiectivitatea spe
cifică a valorii estetice.

In raportul generic om-lume, 
teoreticul are un privilegiu 
universal față de alte dimen
siuni ale raportului (practic, 
etic etc.), dar prezența sa 
în estetic nu trebuie substitu
ită esenței acestuia. Dacă 
esteticul ar fi numai cunoaș
tere, estetica n-ar fi decît o 
cunoaștere despre cunoaște
rea artistică (estetică în ge
neral) deci o metateorie spe
cială, ceea ce, desigur, n-ar 
fi un cîștig prea mare pentru 
ea ca știință despre frumos 
etc.

In estetic, înțeles ca va
loare, deci ca prezentă spe
cifică a raportului om-lume, e- 
xistă, totuși, un mod empatic 
al legăturii dintre zona de 
sentiment a psihicului uman 
și obiectul intențional al 
sentimentului de frumos.

Nu intenționăm să readucem 
în discuție teorii prăfuite, dar 
zona subiectivă a esteticului 
nu poate să nu depindă de 
această dialectică, în primul 
rînd. Sentimentul plăcerii es-

TICA .
tetice este prezent în actul a- 
precierii înainte și după în
țelegere. De altfel, înțelegerea 
ține mai curînd de teoretic 
și cînd spunem înțelegere este
tică pare că realizăm o con
tradicție în termeni, deși ea 
este absolut necesară ca ve
rigă în dialectica istorică a 
raportului subiect-obiect, sin
gura generatoare a valorii es
tetice.

Știința esteticii conține, în 
sine, o contradicție (care e 
a esenței sale și deci nu e o 
eroare) anume : traducerea în 
termenii categoriali ai teore
ticului, a structurilor specifice 
unui domeniu al non-teoreti- 
cului. Dar, a traduce în ter
meni de cunoaștere esteticul, 
nu înseamnă întotdeauna a-i 
sesiza esența. Esența repre
zintă o finalitate a unui act 
cognitiv, pe cînd esteticul ca 

valoare constituie polul in
tențional al unui act non- 
cognitiv.

De aceea, calea de acces 
către esența esteticului poate 
fi urmată cu succes numai 
printr-o coroborare a discursu
lui logic cu unealta filai pu
țin sigură dar indispensabilă 
a intuiției intelectual-afedive.

Exemplificări se pot aduce 
totdeauna. Mi-aduc aminte că 
un muzicolog cunoscut cerea 
să nu se caute simfoniei cu
tare o schemă ideatică pen
tru a-i traduce semnificațiile, 
deoarece singura semnificație 
valabilă a operei este opera 
însăși în fața subiectului no
stru capabil să recepteze va
loarea ei pe un canal aparte, 
decît pe cel discursiv logic. 
Marele nostru Brâncuși con
trariat de traduceri, similare, 
atît de multiple la operele 
sale, afirma un adevăr care 
ar putea constitui un mare 
principiu al esteticii ,cale si
gură de limpezire a apelor: 
„Luați-le drept ceea ce sînt'.

Estetica se află în procesul 
realizării istorice a adevăru
lui despre frumos. Ar părea 
mai firesc să se vorbească, 
prin ceea ce s-a realizat, în 
timp .despre estetici și nu des
pre estetică. O estetică uni
tară ar avea drept obiect cau
zele multitudinii lor pestrițe, 
ceea ce ar dovedi poate o 
dată mai mult că știința este
ticii este de fapt o filozofie 
a unui domeniu specific.

Cred că și această distincție 
ține de esența esteticii, în

trucît hermeneutica noțională 
specifică ei, e generată de 
obiecte estetice al căror co
mun sau general (ceea ce-tre
buie să fie esteticul ca va
loare) semnifică doar struc
tura aparte a raportului om- 
lume, ca intenționalizare a 
lumii dar și valorizare a ei, 
Ia dimensiunea nevoii esteti
ce a subiectului uman.

Acest general ființează prin- 
tr-o variabilitate accentuată a 
obiectului său concret (crea
ția estetică) care determină o 
variabilitate accentuată a va- 
lorării sale (deci și a raportării 
sale la evoluția gustului este
tic) încît la un anumit punct, 
esteticul (acest general dificil 
comprehensibil altfel decît 
ca mod necesar la toate pla
nurile creației și contemplării 
umane) se diluează în legi
tatea înnoibilului, a novării.

Pare că o fetișizare se in
sinuează în structura esteticu
lui (în zilele noastre poate 
mai mult decît în istoria lui 

trecută — și ca urmare, de
sigur, a vieții sociale accele
rate în ansamblu) tocmai prin 
acel raport empatic, în care 
un subiect format nu mai re
ceptează estetic (ci prin eru
diție doar) o operă veche.

O previzibilă schimbare no
vatoare accentuată suplinește 
exigența umană de estetic. O 
analiză sociologică a căutărilor 
în artă ar aduce elemente va
loroase în clarificarea condi
țiilor care afectează în chipuri 
diferite și zona esteticului.

Dialectica istorică a raportu
lui estetic dintre om și crea
ția umană se diversifică dato
rită cultivării sociale a subiec
tului, identică novării lui con
stitutive, la nivelul gustului 
estetic. Preponderența subiec
tului în raportul său obiectiv 
cu obiectul, ține de asemenea 
de structura intimă a esteticu
lui. Preierința estetică exprimă 
această variabilitate către nou 
a raportului.

Noul, varietatea, presupune 
însă totdeauna permanențele. 
generalul. Frumosul e și acolo 
și aici, mai dificilă e situarea 
adevărului despre această va
loare, esența lui. Istoricitatea 
pronunțată a valorii estetice 
este o evidență care complică 
surprinderea generalului, a es
teticului, în aparițiile sale par
ticulare.

Mijloacele compensatorii ale 
științei esteticii — logic-teore- 
ticul și descriptiv-istoricul — 
dau posibilitatea esteticii de a 
fi într-adevăr o hermeneutică 
a esteticului, priit sprijinul si

multan al criticii estetice și al 
istoriei artei.

Sistemul categorial specific 
al esteticii, poate partea cea 
mai plină a acestei științe, 
condiționează explicativ, atît 
planul superior al originii o- 
biective și al esenței esteticu
lui, cît și planul analizei crea
ției estetice unde încă o dată 
funcția ei este hermeneutică și 
normativă numai la modul pro
hibitiv (legitatea novării cere 
să nu se facă ce s-a făcut).

Urmărind generalul și esen
țialul despre estetic, estetica 
mărturisește poate cazul cel 
mai tipic al depărtării maxime 
(ca existență mediată de crea
ția frumoasă concretă) a gene
ralului, de expresiile sale par
ticulare, prin care ființează.

De aceea structura autentică 
a esteticii fundată pe sistemul 
ei categorial aparte, respiră 
numai în forul mijloacelor ei 
compensatorii, de cufundare în 
particular și empiric: istoria 
artei și critica estetică. Să țină 

aceasta oare de specificul me
todologic al esteticii ?

Dificultăți ale analizei teo
retice a esteticului s-au remar
cat în avatarurile sale semni
ficative, în dialectica semnifi
cațiilor. Un sianificant (operă, 
gest etc.) capătă, prin varieta
tea și evoluția subiecților, sig- 
nificate care de multe ori sînt 
la distanță infinită de materia
lul ideal încorporat de autor 
operei, dar nimeni nu poate 
nega legătura estetică diversă 
existentă între operă și public.

Din obiectul esteticii așadar 
nu poate lipsi, alături de o 
teorie a condiției obiective a 
frumosului, a esenței sale, a 
valorii sale, și o teorie a sem
nificațiilor esteticului.

Iată de ce Estetica — prin 
integrarea structurală a atîtor 
planuri ale obiectului său — 
trebuie interpretată ca o ști
ință filozofică, mai exact ca o 
filozofie a esteticului, ca una 
care vizează planul ontologic, 
qnoseologic, estetic-valoric si 
siqnificativ al unei sfere spe
cifice a existentei umane.

In teoria valorilor (și deci 
și în estetică) apare situația 
interesantă și privilegiată a 
predicării unor valori despre 
alte valori. Se cere adevărul 
despre frumos, la fel cum se 
apreciază frumusețea unei fapte 
bune etc.

Estetica contemporană se 
vede în fata nevoii de a teo
retiza asemenea probleme, ca 
si aceea a cauzelor și condi
țiilor estetice ale hipervaria- 
bilității artistice. Noul se sub

stituie imprevizibil aproape es
teticului, expedientul ține 
uneori loc de valoare, mai 
mult decît permite simbioza 
lor firească. Arta devansează 
esteticul, pe de o parte, iar pe 
de alta, estetica. A. dezvălui 
cauzele acestui fetișism îm
preunat cu snobismul aprecie
rii unor non-valori, căutarea 
căilor unei întoarceri sau a u- 
nei opțiuni funciare la perma
nențe (poate singurul criteriu 
al esteticului identificabil în 
obiectul său) este menită să 
fie fecundă.

Mai ușor de realizat pentru 
istoria trecută a creației es
tetice, mai dificil de urmărit 
în vălmășagul căutărilor pre
zente, estetica trebuie să-și 
dezvolte și iuncția previzivă 
folosind mereu raportarea 
creației noi la condiția esen
țială a permanențelor ca ade
văratul său criteriu axiologic.

Ca filozofie a unei siere de 
modalitate a universului uman, 
estetica are menirea să sur

prindă toate dimensiunile co
munității de structură între 
artă și lumea umană. Universul 
social este expresia obiectivă
rii umane, a umanizării sale. 
Arta (și esteticul în genere) 
exprimă un fel de mimesis 
structural al întreqii lumi u- 
mane.

Acest mimesis de creație se 
va vedea că are legi pe mă
sura omului, invers acțiunii 
celor ale lumii naturale, adică 
încărcate de sens uman ca ex
presie particulară a uneia dj^ 
acele coordonate care comp>^ 
ceea ce Marx numea omul 
total.

Ca modalitate specifică a 
procesului ascendent de uma
nizare a lumii, esteticul re
prezintă chipul sintetic obiec
tiv al tuturor dimensiunilor 
vieții reale umane.

Estetica materialist-dialectică 
a umanului estetic are tocmai 
datoria analizei acelor medieri, 
pentru a decide poate că a- 
ceastă valoare necesară omului 
poate constitui un mijloc fun
damental (sintetic) al apropie
rii adevărate a omului, alienat 
divers la întreaga arie a crea
ției sale, de sine.

Omul revenit la sine, cu a- 
devărat uman — după profe
ticele cuvinte ale lui Marx — 
își creează numai astfel „un 
obiect care emană din om și 
este destinat omului" (Manu
scrise economico-filozofice).

Tudor Ghideanu

COMITETUL PENTRU CULTURĂ Șl ARTĂ AL JUDEȚULUI IAȘI - ȘCOALA POPULARĂ DL ARTĂ cu durata de studii 2 ani, vîrsta 
între 16—40 ani

înștiințare
Se aduce la cunoștința salariaților din întreprinderi și 

instituții, elevilor, studenților și activiștilor artistici de la 
casele de cultură și căminele culturale din raza municipiu
lui Iași (inclusiv comunele componente), că înscrierile și 
reînscrierile pentru anul școlar 1968—1969 au început la 
data de 1 august 1968, Ia sediul școlii din str. Anastasie 
Panu nr. 11.

înscrierile și verificarea aptitudinilor se vor face la 
următoarele specialități :

CLARINET,

CONTRABAS,

FLAUT,

SAXOFON,

TROMPETĂ,

INSTRUMENTE 
POPULARE,

cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 16—35 ani 

cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 17—25 ani 

cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 16—35 ani 

cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 16—35 ani 

cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 16—35 ani

DANS POPULAR,

DANS MODERN,

BALET COPII,

SECȚIA COREGRAFIE

pentru instructori cu durata de 
studii 2 ani, vîrsta 18—40 ani 

cu durata de studii 2 ani, vîrsta 
între 18—40 ani 

cu durata de studii 5 ani, vîrsta 
între 9—12 ani

CANTO,

PIAN,

VIOARĂ,

VIOLONCEL,

ACORDEON,

CHITARĂ,

SECȚIA MUZICA

cu durata de 

cu durata de 

cu durata de 

cu durata de 

cu durata de 

cu durata de

studii 3 ani, vîrsta 
între 18—35 ani 

studii 5 ani, vîrsta 
între 14—25 ani 

studii 5 ani, vîrsta 
între 14—25 ani 

studii 5 ani, vîrsta 
între 14—25 ani 

studii 3 ani, vîrsta 
între 16—35 ani 

studii 3 ani, vîrsta 
între 16—35 ani

ACTORIE,

PICTURĂ,

SCULPTURĂ,

cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 16—35 ani

înscrierile se fac pînă la data de 
pe bază de cerere adresată direcției 
actele:

1 septembrie 1968, 
școlii, anexîndu-se

SECȚIA TEATRU

cu durata de studii 2 ani, vîrsta 
între 18—25 ani

SECȚIA ARTE PLASTICE

cu durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 16—40 ani 

cu> durata de studii 3 ani, vîrsta 
între 16—40 ani

— Actul de naștere, în copie.
— Actul de studii, în copie.
— Adeverința de încadrare în cîmpul muncii, sau de 

elev, student sau activist artistic, dovadă de sănătate.
Intre 5 și 12 septembrie 1968 va avea loc la sediul 

școlii verificarea aptitudinilor candidaților ce se vor înscrie.
Cursurile pentru toate specialitățile încep la data de 15 

septembrie 1968.

cronica
publicitate



probleme școlare

Notarea globală și multiplă a elevilor
Problemele de docimologie au fost și sînt, în alte țări ca și 

la noi, mult desbâtute și controversate. Astfel, în străinătate, 
psihologi și pedagogi ca Georges Bastin, C. Freinet, F. Collard, 
H. Pieron, H. Klein, I. A. Kairov, iar la noi Miron Constanti- 
nescu. Șt. Bîrsânescu, V. Pavelcu, Stanciu Stoian, Al. Roșea, 
D. Tudoran, G. Zapan, I. M. Nestor, N. C. Enescu, Pelaghia 
Popescu, D. Muster, Aristide Hazgan și alții au adus prețioase 
contribuții ia elucidarea acestor probleme. Totuși mai există 
destul loc pentru discuții pe marginea lor.

Aderind cu rezerve la unele metode deja dezbătute și ex- 
perimentindu-le în învățămînt mai bine de un sfert de veac, 
vom face, la rîndul nostru, în acest articol, unele propuneri.

Pornim de la ideea că, în școala socialistă, profesorul tre
buie să fie un adevărat părinte sufletesc al elevilor, că nota 
trebuie să fie totdeauna nu numai un indice de volum al 
cunoștințelor, ci să îndeplinească și un rol formativ în edu
cația elevului, că trebuie să se aibă în vedere auto-aprecierecr 
lui, ceea ce-l face obiectiv față de sine-însuși și-i ridică ni
velul conștiinței morale, în fine, că trebuie să se țină seama 
și de opinia colegilor de clasă1, viitorii cetățeni de mrine.

Astfel pusă problema, ea implică următoarele întrebări : 
ce notăm și cum notăm ? /

Faptul că, în trecut, prin rigiditatea dusă uneori pînă lai 
extrem, s-a ajuns ca elevi, deveniți mai tîrziu oameni celebri 
în diferite domenii ae creație, să fi intrat în conflict cu școala, 
este prea bine cunoscut. Mai mult : cu cît personalitatea ele
vului a fost mai puternică cu atît conflictul dintre ea și școală 
a fost mai ascuțit.

Subiectivismul notării este - desigur - chestiunea esențială 
• docimologiei. Butada lui Huxley că „nota este media dintre

hța candidatului și buna dispoziție a examinatorului" nu-î o 
irmație fără sens. La un examen de gradul II al învățătorilor 

am dat unui grup de circa 80 candidați să noteze o lucrare 
a unui elev. Aprecierea a fost făcută cu note între 3 și 10. 
Este drept că cele mai multe erau între 7 și 8, dar au fost si 
destule extreme. Am întîlnit adesea profesori care amestecau 
punctele de vedere și notau cu 1 sau 2, la obiectul respectiv, 
acte de indisciplină. Unii au prejudecata notei trecute în ca
talog pe care cu nici un preț nu vor s-o mai modifice. Astfel, 
de multe ori am văzut elevi corigenți cu media 4,66. „Neștiin
ța' lor era doar de... 34 sutimi.

Cei mai mulți profesori notează volumul de cunoștințe ca 
simple înregistrări ale memoriei, dar, în epoca noastră, cînd 
acestea au devenit aproape cu neputință de a fi asimilate în 
totalitatea lor și cibernetica ne vine în ajutor, cultura este mai 
accentuat formativă, și, dacă se exagerează cînd se afirmă că 
„sîntem culți prin ceea ce ne rămîne după ce am uitat totul", 
este aici și un sîmbure de adevăr. Spre a aprecia cît mai just 
și global elevul, nu numai pentru „știința" din ziua ascultării 
lui, este necesar ca să fie și el întrebat, desigur, cînd a a- 

^ms la un anumit nivel de dezvoltare psihică și, paralel, de 
Wnștiință morală, de pildă, la 12 ani, cînd ar putea fi obișnuit 
să se autoaprecieze cu suficientă obiectivitate.

Mai există însă încă un judecător care apreciază în genere 
just: opinia clasei. Elevii, chiar și din primele clase, se apre
ciază bine între dînșiî, accentuăm, în raport de nivelul clasei 
for. Este cunoscut faptul că aceleași clase paralele de la a- 
ceeasi școală, chiar dacă au aceiași profesori, sînt, din toate 
punctele de vedere, la nivele clar diferențiate. Fiecare clasă 

judecă pe elev în raport de nivelul ei. Este extrem de intere
sant ae reținut că ierarhia care se stabilește astfel în sînul 
clasei este în raport de întreaga personalitate a elevului și nu 
numai de volumul lui de cunoștințe.

Mai ales la stabilirea mediilor trimestriale, este necesar să 
se discute atît cu elevul cît și cu clasa. De cîte ori ascultă uri 
elev, este bine ca profesorul să-și argumenteze notarea. Sînt 
cazuri cînd, elevi buni sau foarte buni iau cîte o notă rea. La1 
stabilirea mediei s-ar putea încerca, de pildă, să se citească 
de către profesor în fața clasei notele obținute în timpul tri
mestrului care constituie indicii și nu cifre absolute, putînd să 
nu se țină seama de notele accidental-slabe ale elevului ju
decat global ca bun ori foarte bun.

Bacalaureatul nu trebuie să fie numai un examen de sinte
ză culturală, ci și de apreciere a întregii personalități a can
didatului. Fiind examenul care deschide și perspectiva uni
versității, se impune ca președintele să fie un profesor univer
sitar, avînd specialitatea potrivită cu profilul bacalaureatului 
respectiv. Jumătate dintre membrii comisiei ar urma să fie 
străini de școala pe care au absolvit-o candidații, iar jumă
tate dintre profesorii școlii. Aprecierea candidatului s-ar putea 
face ținîndu-se seama de mediile generale cu care a absol
vit candidatul ultimele patru clase, de fișa privitoare la voca
ția lui alcătuită de centrul de orientare profesională, de psi
hologul școlii, de aprecierile directorului și ale dirigintelui ul
timei clase.

Aprecierea ar fi bine să se facă de întreaga comisie hotă- 
rînd dacă se acordă sau nu titlul de bacalaureat candidatului, 
fără ca neapărat să se noteze cu cifre, deoarece pentru in
trarea în universitate el se va supune unui nou examen se
lectiv.

Admitem că, în acest moment al evoluției învățămîntului no
stru, examenul de admitere în învățămîntul superior este încă 
necesar. La acest examen de admitere, prezidat de un pro
fesor universitar, iar în comisie avînd și profesori de liceu, 
candidatul ar trebui să fie notat de fiecare examinator, în 
comisie, chiar dacă procedeul ar lungi durata examenului. Me
dia acestor note ar trebui să fie nota decisivă.

Deși ideea notării elevului de acord cu el și cu clasa a mai 
fost preconizată și practicată de unii profesori, ea întîmpină, 
în genere, rezistență în rîndurile corpului didactic. Argumentul 
principal este acesta : dacă sînt profesori care terorizează e- 
levii cu nota, acum situația s-ar întoarce și ei ar fi cei tero
rizați de elevi.

Cert este că metoda notării globale și multiple nu poate fi 
aplicată cu succes decît de profesorii cu prestigiu. Elevii iau 
în serios, fără să tremure în fața lor, pe unii profesori și au 
mai puțină încredere în alții. Am cunoscut profesori pentru 
care nota era o simplă formalitate cerută de regulamentele șco
lare, putînd chiar să se dispenseze de ea și alții care, oricîtă 
note rele ar fi pus, nu se bucurau de suficientă autoritate. O- 
biecția, ca atare, este în fond nejustificată. Avîndu-se în ve
dere că învățămîntul trebuie să fie stimulativ și formativ și că, 
între profesor și elevi, trebuie să existe o permanentă colabo
rare, chiar și în dificila problemă a notării. Credem că metoda 
propusă de noi s-ar apropia cel mai mult de realitate și ar 
avea maximum de eficiență educativă.

Traian N. Gheorghiu

note
Se împlinesc 400 de ani 

de la nașterea marelui 
gîndîtor italian Tommaso 
Campanella. Autorul fai
moasei „De civitas so- 
lis“ s-a născut la Steagna- 
no în Calabria și a avut 
o viață zbuciumată, cu- 
noscînd exiluri, procese și 
întemnițări.

Cu zelul neobosit al tu
turor reformatorilor, Cam
panella a susținut nece
sitatea înnoirii filozofiei 
timpului său șl a susți
nut că natura nu poate 
fi cunoscută decît prin 
simțuri („De investigatio- 
ne rerum", „De sensu 
rerum“, „Metapbysicae 
novae exordium"), pentru 
ca apoi să preconizeze 
acțiun, de reformă poli
tică („Cetatea soarelui" 
și „Discursul asupra mo
narhiei spaniole").

Activitatea desfășurată 
de el atît în Italia cît și 
în Franța îmbrățișează 
cele mai variate domenii, 
fiind unul din reprezen
tanții tipici al tendinței 
către universalism. Filozo

fia, științele fizice, științele naturii, medicina, gramatica, poe
tica, metrica, istoria, morala, economia politică, astrologia, teo
logia și chiar literatura au fost ilustrate prin lucrări, e drept 
fără prea mari pretenții de originalitate, dar toate trădînd o 
energie deosebită și un spirit foarte înaintat, propriu socia
lismului utopic.

Opera sa, astăzi mai mult cu valoare Istorică decît practică, 
e o moștenire de preț care a constituit o etapă importantă în 
lupta pentru afirmarea unei concepții științifice despre lume.

Se împlinesc 10 ani de la apariția „Revistei Arhivelor", 
seria nouă, „organ cultural-științiflc al Direcției generale a 
Arhivelor Statului". In acest interval de timp. Revista Arhi
velor a publicat 606 titluri — din domeniul istoriografiei, arhi- 
visticli și al altor științe auxiliare ale istoriei, recenzii, pre
zentări și note bibliografice — Sub semnătura a 203 colabo
ratori. In paginile ei au apărut numeroase și competente stu
dii elaborate de academicieni, cercetători științifici al dife
ritelor institute ale Academe! R.S.R., și cadre universitare, 
între care : Dan Berindei. Dam’na P. Bogdan, Nestor Cama- 
riano, N. N. Constantinescu, Aurel Decei, Valentin Georgescu, 
C. C. Glurescu, N. Grămadă, Mihai Guboglu, Ion Ionașcu, 
Sigismund Jalto, Radu Manolescu. Manea Mănescu, Andrei 
Oțetea, Francisc Pall, P. P. Panaitescu, Aurelian Sacerdoțea- 
nu, Emil Vîrtosu ș.a.

Așa cum s-a arătat cu ocazia unei consfătuiri cu citito
rii și colaboratorii, revista a urmărit trei obiective nrincipale 
și anume : „sprijinirea cercetării științifice în diferite dome
nii și mai ales al cercetării istorice privind mișcarea mun
citorească și istoria patriei, scoaterea la lum’nă a documen
telor care pot servi pe d:verse planuri activității științifice, 
generalizarea experienței arhivistice din țara noastră".

Un ciclu întreg de materiale a cuprins rubrica : „Din 
lupta mase'or populare, sub conducerea partidului, pentru 
pregătirea și înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944, 
instaurarea republicii șl construirea socialismului".

Un spațiu mare a fost acordat științelor auxil’are ale is
toriei — arhivistică, codicologia. diplomatica, fili-ranologia, 
paleografia și sigilografia — o evidentă preponderență avînd 
arhivistică, cu ramurile ei : arhivolog'a, arhivotehnica șl ar- 
hivoeconomia. Cîteva articole au scos în evidență deosebita 
activitate a unor arhiviști de seamă, cît și a unor persoane 
care, prețuind bogatul nostru tezaur arhivistic, s-au străduit— 
pe cît le-a fost posibil la vremea lor — ca, în primul rînd, 
să asigure păstrarea documentelor.

Prin articolele publicate în paginile ei, Revista Arhivelor 
a contribuit la dezvoltarea arhtvisticil românești, a cercetării 
stiint-’fice, preocupîndu-se. în același timp, de rezolvarea pro
blemelor legate de îndeplinirea sarcinilor Direcției generale 
a Arhivelor Statului. Ea un deceniu de 'a apariția primului 
ei număr, nutem spune că Rev-'sta Arhivelor a depășit profi
lul strict al unei reviste de specialitate, devenind un instru
ment de cultură accesibil șl valoros.

GH. BALICA

PAGINI DIN LUPTA PROLETARIATULUI DIN ROMÂNIA: 1888
-ir

Rezultatele obținute in pro
cesul de organizare a clasei 
muncitoare, atît pe plan pro
fesional cit și politic, precum 
și intensificarea procesului de 
răspîndire a marxismului în 
România, au dus, în deceniul 
al IX-lea al secolului trecut, 
la o importantă creștere in 
intensitate a acțiunilor de 
luptă ale muncitorilor împo
triva exploatării. Atît proleta
riatul industrial, organizat în 
asociafii profesionale și în or
ganizații politice proprii, cît și 
țărănimea, oprimată și lipsită 
de pămînt, au desfășurat în 
cursul anului 1888 puternice 
lupte revoluționare.

In primăvara anului 1888, 
ca urmare a adlncirii contra
dicțiilor sistemului agrar, a 
condițiilor apăsătoare ale în
voielilor agricole, care au de
terminat accentuarea exploa
tării fărănimii, au izbucnit pu
ternice frămîntări țărănești. 
Lupta țărănimii era îndreptată 
împotriva rămășițelor feudale 
și a marii proprietăfi moșie
rești. Răscoala, care a cuprtns 
aproape întreaga tară, dar s-a 
manifestat mai violent în ju- 
detele Ilfov, Prahova, Ialomița, 
Vlașca, Iași și Botoșani, a lost 
reprimată cu cruzime de gu
vernul junimist.

Problema agrară și situația 
țărănimii făceau obiectul unor 
preocupări crescînde ale miș
cării muncitorești; ele figurau 
ca teme majore în activitatea 
propagandistică și agitatorică 
a cercurilor muncitorilor. Mo
bilul orientării organizațiilor 
muncitorești către țărănime, 
pornea de ia situația acesteia 
de clasă asuprită, care avea 
nevoie de în/elegere, de ocro

tire și apărare. In timpul răs
coalei, cercurile muncitorilor, 
atît din București cît și din 
Iași, s-au ridicat în apărarea 
țăranilor răsculafi, condamnind 
represiunea sîngeroasă dezlăn
țuită de guvern. In coloanele 
ziarelor „Dezrobirea" (Bucu
rești), „Muncitorul" (Iași), 
ca și în alte organe de presă 
ale cercurilor muncitorilor, au 
fost publicate numeroase arti
cole consacrate răscoalei, în 
care erau analizate cauzele iz
bucnirii ei; se dădeau date 
privind desfășurarea luptei ță
ranilor, condamnîndu-se în a- 
celași timp măsurile represive 
luate de burghezie și moșieri- 
me. „In spaima ei, clasa stăpî- 
nitoare — arăta „Drepturile 
omului" — dădu ordin solda- 
filor să împuște. Timp de o 
lună de zile.., scălda în sînge 
satele românești. O fără cuce
rită ar fi fost mai cruțată de 
cît au fost satele noastre; 
pana refuză de a zugrăvi toate 
barbariile și mișeliile comise..." 
In București, Iași, Galați și în 
alte orașe, au avut Ioc întru
niri muncitorești de simpatie 
cu lupta fărănimii.

In cursul anului 1888 se re
marcă și o creștere în am
ploare a luptelor greviste ole 
proletariatului. In februarie au 
intrat în grevă muncitorii ce
feriști din Galati. „Frații din 
Galafi, lucrătorii din atelierele 
căilor ferate s-au pus în gre
vă", scria Constantin Bacal- 
bașa în ziarul „Dezrobirea" — 
„Doborifi sub muncă, apăsați, 
persecutați, jefuiți fără milă... 
oamenii aceia au ridicat capul 
în sfîrșit".

Cîteva luni mai tîrziu, în 
i iulie 1888, au declarat grevă 

generală muncitorii tipografi 
din București, cerînd reducerea 
orelor dc muncă pe zi, regle
mentarea muncii elevilor, mă
rirea salariilor, reprimirea în 
lucru a tuturor greviștilor. 
Greva, care a durat trei săptă
mâni, s-a bucurat de sprijinul 
muncitorilor din întreaga tară. 
„De pretutindeni, din toate 
părțile unde sînt societăți de 
muncitori, sosesc ajutoare bă
nești pentru susținerea grevei" 
— menfiona în acele zile zia
rul „Gutemberg".

Cel mai important moment 
al luptelor muncitorești din 
anul 1888 l-a constituit greva 
generală a muncitorilor de la 
Atelierele Gării de Nord din 
București. Prin amploarea sa, 
prin marșurile pe care le or
ganizau greviștii de la ateliere, 
la sediul cercului muncitorilor 
din strada Doamnei, marșuri 
care se transformau în adevă
rate demonstrații de stradă, 
precum și prin revendicările 
formulate, greva muncitorilor 
ceferiști din București din au
gust 1888 se înscrie printre cele 
mai puternice lupte muncito
rești de pînă la această dată.

Acțiunile greviste ale mun
citorilor din România din anul 
1888 au reflectat gradul de 
maturizare a proletariatului, 
creșterea conștiinței sale de 
clasă. Ele nu mai erau ridicări 
spontane la luptă ale munci
torilor, determinate de condi
țiile neomenești de viată și de 
muncă, ci greve generale, pe 
ramuri de producție, care cu
prindeau un număr impresio
nant de mare de muncitori 
pentru vremea aceea, bine or
ganizate, îndrumate de cercu
rile muncitorilor. Atît în timpul 

grevei muncitorilor tipografi, 
cît și în timpul desfășurării 
luptei ceferiștilor, ziarele mun
citorești, organizațiile profe
sionale și politice muncitorești 
din întreaga tară, au lansat 
liste de subscripții pentru aju
torarea greviștilor. Acest spri
jin proletar a depășit chiar 
hotarele tării. In timpul grevei 
tipografilor din București, pre
sa franceză, prin „Le pârtie 
ouvrier" relata despre desfășu
rarea luptei muncitorilor ro
mâni, asigurîndu-l că „corpul 
lucrătorilor tipografi francezi 
nu va lipsi de la datoria fată 
de frații lor de muncă din Ro
mânia". De asemenea, pentru 
greviștii de la căile ferate au 
sosit ajutoare nu numai din 
diferita centre din tară, ci și 
din Viena, Budapesta, Paris și 
alte orașe.

Deși nu toate acțiunile gre
viste s-au terminat cu succesul 
muncitorilor, ele au constituit 
un prilej de verificare a tor
telor proletariatului, contri
buind în același timp la îm
bogățirea experienței de luptă 
a acestuia. „Dar învinși sau 
învingători — scria „Muncito
rul" — muncitorii au făcut un 
pas înainte pe calea luptei 
de clasă, au înțeles acum în
tr-o clipă, mai mult decît în 
ani de propagandă, că între 
dînșiî și partidele stăpînitori- 
lor este o prăpastie și că mîn- 
tuirea muncitorilor nu poate 
veni decît de la dînșiî. Acum 
vor vedea că vorba lui Marx 
și Engels „Proletari din toate 
țările, uniți-vă I" trebuie să 
fie lozinca mișcării muncito
rești".

Georgeta Tudoran

Academia Domnească a Iul Alexandru cel Bun legendă sau 
realitate 7

Readucînd în actualitate această problemă destul de dispu
tată, prof. Șt. Bîrsănescu o cons'deră dintr-un unghi nou în 
studiul publicat în ultimul număr al „Revistei Invățămîntu- 
lui Superior". Utilizînd armele metodei comparate, autorul 
pledează pentru existența Unei asemenea academii însă nu de 
tipul și influența celei de la Constantinopole, ci o academie 
tip Carolingian. Mai la obiect, e vorba de un cerc format din 
cărturari de diferite formații care activa la curtea domnească, 
cerc din care au făcut parte dascălul Grigorie Țamblac, Iosif 
Mitropolitul. Grad. Gîrde sau Grndone, protopopul Inga, 

Moise filozoful și alții. Prezența acestui ce-c de învățați a 
avut Influență asupra vieții culturale din Moldova, conducînd 
la înființarea școlii de copiști șl mîniaturiș‘i de la Neamț, la 

1 rimiterea de tineri moldoveni în școlile Cracoviei și la exis
tența de profesori bacalaureați în Suceava acelei vremi.

★

Fîntîna de la Golia—Iași construită în 1731 de către loan 
Grigore Ghica Vodă.

note



VENEȚIA 
BIENALĂ

lat ăi-ne, așadar, în plini abstrac- 
ționism. Stiluri, maniere, cu
rente nu se înfruntă, ci se 
ordonează pe o axă a căută
rilor mai mult sau mai puțin 
fertile ce vor să caracterizeze 
un fenomen și nu doar o sim
plă tendință. Pictura, acest 
„imn complicat", lasă impre
sia că vrea să se degajeze de 
tot ceea ce făcea din ea o 
artă a „imitației" ; dictonul la 
modă este „artistul nu nu
mește, ci exprimă" și crezul- 
justificare s-ar putea formula 
cam astfel: „realismul asigură 
comunicarea, dar frînează ima
ginația". Care imaginație poate 
fi strunită, controlată, dar și 
scăpată din frîu pînă la tota
lă hipertrofiere. Oricum, se 
cuvine apreciată noblețea 
tentativei, pe care Louis de 
Broglie o rezuma astfel: 
„...pentru a satisface curiozi
tatea spiritului uman este ne
cesară coborîrea în detalii, a- 
nalizarea structurii materiei și 
luminii, precizarea actelor e- 
lementare al căror ansamblu 
dă naștere aparențelor glo- 
bale“ — și, de aici, plonjarea 
în subconștient și irațional. 
Investigațiile de o acuitate 
din ce în ce mai pronunțată 
sînt, la urma urmei, proprii și 
științei, întregii gîndiri uma
ne. Arta abstractă, afectată 
profund de avatarurile comu- 
nicabilității dificile, ironizată 
ades, condamnată de spiritele 
conservatoare ostenite, și-a 
croit un drum sinuos și totuși 
ferm, izbutind în cele din ur
mă să triumfe și să-și sărbă
torească periodic izbînzile în 
chiar patria lui Leonardo. 
Actuala Bienală, fără a restrîn- 
qe cîmpul de exercitare a 
maliției privitorilor (dimpotri
vă !) izbutește să acorde încă 
un certificat de cetățenie 
mondială abstracționismului, 
chemat să-și aducă partea de 
contribuție la elucidarea și 
deplina conturare a noțiunii 
complexe de realitate. Fără 
îndoială căi a discuita luicrăiri- 
le expuse din înăuntrul sis
temului este dificil: mai întîi 
din pricina precarității limba
jului critic și labilității extre
me a termenilor ; apoi, din 
cauza dozei de risc pe care 
o pretinde întîlnirea între o 
pînză expusă și o sensibilita
te oarecare (privitorul) — „a- 
cordul fin" fiind departe dea 
se realiza întotdeauna; ceea 
ce nu implică, însă, și inexis
tența posibilității de stabilire 
a comunicării în alte n cazuri. 
Se poate, însă, oricînd încer
ca, cu condeiul nespecialistu- 
lui, o sumară trecere în re
vistă a „geografiei' polilor 
între care se exercită actul 
creator, a noutăților puse în 
circulație largă de a XXXIV-a 
Bienală, a mijloacelor tehni
ce, a ariei tematice (dacă se 
poate vorbi despre teme în o- 
bișnuita accepțiune a termenu
lui...) Numărul lucrărilor ex
puse este imens și, în conse
cință, discuția exhaustivă im
posibilă. Considerînd pînză 
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Preientare grafică 
VALER MITRU

(sculptura, „vitrina", „instala- 
lația" ș.a.) medie (nu ca rea
lizare artistică, ci ca grad de 
noutate a limbajului) expo
nentă, pe un grafic, a dreptei 
orizontale, vom înregistra, 
parcurgînd pavilioanele celor 
35 de țări, o sinusoidă ale 
cărei „vîrfuri" ne-au reținut 
atenția. Nu lipsesc extrava
ganțele, semi-certitudinile (a- 
deseori, în fața vreunei pîn- 
ze îți amintești cuvintele lui 
Gauguin: „Unde începe exe
cuția unui tablou ? Unde se 
sfîrșește ea?"), este prezentă 
poate și impostura ori, pur și 
simplu ne aflăm în fața unor 
acte care nu țin de sfera ar
tisticului. Oricîtă circumspec
ție s-ar impune în asemenea 
afirmații, nu se poate să ac
cepți întregul doar fiindcă se 
revendică de la o filozofie în
temeiată pe inefabil, pe 
Einfuhlung care, raport fiind, 
te conduce pînă la urmă tot 
la acel cuvînt ce, în critica 
plastică actuală, a căpătat re
zonante de-a dreptul magice: 
formă-forme. Orice formă poa
te deține în sine virtuți plas
tice, ceea ce nu înseamnă 
însă că este suficientă etala
rea ei pe un panou pentru 
a se obține opera de artă. 
Apoi, cu toată orientarea vă
dită către noutatea „de ulti
mă oră“, stăruie în repetate 
cazuri și impresia de „deja 
vu". Dar, să luăm cîteva pa
vilioane pe rînd. Sculpturile 
expuse de spanioli sînt su
prafețe poliedrice turnate în 
forme de pămînt, înglobînd 
ici-colo cîte o figură umană 
strivită literalmente între com
partimentele riguros delimitate 
ale întregului eșafodaj metalic 
ce poate sugera și o fuziune 
om-metal-rigoare-forțăi, dar și o 
limitare și îngrădire a perso
nalității umane între „pereții" 
insensibili și terifianți ai ma- 
șinismului omniprezent. Scul
pturile Iui Cămin evocă, în va
riante diverse, rezultatele... 
unei explozii într-un depozit 
de șine de cale ferată, iar 
absența legendelor-chei (modă 
cvasi-generală) îngreuiază des
cifrarea. Lucrările lui Martin 
de Vidales folosesc carton 
presat, lemn pirogravat, piele 
ș.a.m.d. La fel, cele ale lui 
Urbina și Moreno. Pînzele lui 
Bueno par, de la o anumită 
distantă, absolut albe și te 
întrebi ce rost ar mai avea 
reîntoarcerea la 1918, cînd 
Malevici expunea celebrul său 
„pătrat alb pe fond alb". Dar 
nu, apropiindu-te, descoperi 
reliefuri ușoare, care, trezite 
de o lumină laterală, evocă 
dagherotipiile de odinioară. 
Anzo, mai pretențios, nu se 
mulțumește cu iluminări late
rale, ci pretinde, pentru anu
mite porțiuni ale pînzelor sa
le, iluminări din spate, în sta
re să confere unor zone de 
culoare fosforescență crudă și 
neobișnuită. Extrem de intere
sant ciclul antirăzboinic („oa
ză" în marea non-figurati- 
vismului) datorat lui Santa

Maria : predomină colajul in
teligent, albul pur al cartonu
lui presat punînd pete candi
de pe fondul întunecat al de
taliilor fotografice mărite pî
nă la exacerbarea granulației 
și transformarea ei în element 
decorativ suplimentar. Intr-un 
ciclu pe teme asemănătoare, 
Canogar ajunge la pop-art: 
cîte un picior al personajului 
principal „iese" din pînză din
colo de ramă, și poți pipăi 
gheata din piele autentică... 
Dar pop-arta, în variantele ei, 
este „la înălțime** mai ales în 
pavilionul belgian. Privitorul 
este mai întîi indus în eroa
re de 'un cărucior pentru în
ghețată aflat la intrare; cre- 
zîndu-1 autentic, este tentat, 
în ambianța toridă a Vene
ției, să solicite un cornet cu 
„gelatti". Evident, în momen
tul în care se dumirește că 
are în față o... operă de ar
tă cu o cu totul altă funcțio
nalitate, privitorul nu poate 
fi decît oarecum dezamăgit. 
Un imens tablou (Raveel), lu
crat într-o manieră naiv-infan- 
tilă. înfățișează pînda unei 
pisici în fața coliviei cu ca
nari. Originalitatea totală a 
panoului constă în aceea că 
atît colivia cît și canarii sînt 
cît se poate de... autentici. 
Lucrarea poartă mențiunea 
„achiziționat". Așadar, ferici
tul posesor va trebui să aibă 
grijă să... hrănească de două
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ori pe zî tabloul cu semințe 
de cînepă... Mă întreb ce s-ar 
fi întîmplat dacă autorul își 
propunea să reprezinte nu o 
colivie, ci o menajerie!?... In 
acest pavilion, o prezență 
stranie : suprarealistul Delvaux. 
Pînzele sale, absolut „figura
tive", lucrate pînă la amănun
te ce frizează un anume na
turalism, proliferează două 
leit-motive : nudul și scheletul. 
Ca atare, pe fondul de regulă 
cenușiu se disting pete de roz 
cald și alb-murdar. Plutește o 
aură de legendă, de saga nor
dică, de mister și resemnare ; 
momentele esențiale ale vieții 
sînt prefigurate direct, fără a 
se recurge la simbol, iar tra
ma ■— căci există urme ale tra
diționalului subiect — parcă se 
circumscrie unui univers 
Kafka-PoS.

In pavilionul sovietic, vizi
tatorul este întîmpinat de un 
mozaic înfățișînd chipul ma
relui Lenin, înconjurat de in
scripția „Lenin trăiește și va 
trăi, el este puterea, îlacăra și 
arma noastră". Alt mozaic are 
ca temă cucerirea spațiului 
cosmic, apoi un altul, Revo
luția din Octombrie. Cuceri
rea cosmosului îl preocupă îni 
mod deosebit pe pictorul Leo- 
niov, care expuine un ciclul de 
pînize de mici dimensiuni, rea
lizate în maniera tradițională! 
a afișelor policrome. De mea- 
ționat și sculpturile mici da
torate lui Komov.

Olanda expune în exclusivi
tate sculpturi metalice. In 
pavilion miroase ca în sec
ția forjă a cutărei uzine. 
Geometria implacabilă a forme
lor masive sugerează direct și 
puternic forța covîrșitoare a 
masei. Scheletele metalice din 
pavilionul olandez par a des
cinde din știutul „cutremur în 
fier nr. 1" al lui Chillida, ori 
din lucrările similare ale lui 
Hans Kock. Și aici, o impre
sionantă (mai ales prin di
mensiuni) sculptură poartă 
mențiunea „achiziționat" și te 
qîndești fără să vrei cu în- 
qrijorare la planșeul care va 
trebui s-o suporte... In pavi
lionul argentinian, R. Maccio 
este obsedat de combinațiile 
posibile pe care le poate rea
liza aranjînd în n poziții 
două elemente ale figurii u- 
mane: nasul și urechea.
„Șocul** noutăților îl oferă 
pavilionul francez. Prima șalăi 

este consacrată: lui Arman 
(pictor? scuuptor? decorator? 
grafician:?). Rămășițele (corzi, 
clape frîmte, ciocănele zdrobi
te, capace, sfeșnice, diverse 
alte țăndări) unui piani fălcut 
praf au fost prinse pe un pa
nou;. Sîntem asigurați că zdro
birea pianului n>u s-a făcut la 
întîmplare, ci urmîndu-se a- 
numite „linii de forță". Tot 
Arman expuine uni — săi-i zi
cem — colaj (sînt conștient 
de improprietatea termenului) 
realizat din garnituri de chiui- 
lasă (întrebuințate sau nu) în
globate într-o masă de plastic, 
apoi cîteva violine și ura vio
loncel incendiate și, înainte 
de a fi făcute scrum, închise 
într-un paralelipiped transpa
rent. Oricum, vizitatorul își 
va îmbogăți cunoștințele. In 
epoca noastră toate sînt po
sibile : poți contempla oricînd 
un șarpe boa (dacă dorești) 
ori o farfurie zburătoare 
(dacă ai ceva noroc și ima
ginație). Să recunoaștem însă 
că mai nimeni dintre noi n-a 
putut admira uri. pian măce
lărit și recompus într-o „for
mă alertă", iar violoncele car
bonizate, de la război încoace 
vor fi existînd cel m.ulț prin 
muzeele pompierilor. A iro
niza e ușor și înseamnă, ’a 
urma urmei, atitudine de mi
nimă rezistentă, dar ce sări 
faci dacă nici garniturile de 
chiulasă și nici violinele scoa

se din: flăcăii nu. reușesc de
cît cel mult să creeze o at- 
mosieră de — sări spunem pe 
nume — panopticului? Poate e 
de vină privitorul insuficient 
avizat — ipoteza nu trebuie, 
bineînțeles, neglijată. In a- 
ceiași pavilion, o sculptură 
cinetică a lui Schoffer purta 
inscripția „defect" (se arsese- 
ră niște siguranțe la electro
motoarele ce învîrteaui pale
tele nichelate); runufiona însă 
piramida cui og.inzi. Saia este 
scufundată în întuneric și în 
„piramidă" sînt proiectate cu 
viteză variabilă zig-zaguiri lu
minoase. întregul, prm agre
sivele efecte de lumină:, su
gerează un. anume ritm și o 
anime ambianță amețitoare și 
despersonalizantă:. Deși mij
loacele tehnice țin mai degra
bă de o combinație între ca
leidoscop și cinematograf, e- 
fectul plastic ca atare nu poate 
fi neglijat și, probabil, ne a- 
flăm în, fața unei lucrăiri de 
artă. Dar, nu ne-am mira 
dacă am îmtîlni-o chiar și la 
Luna—Parc. Cam de aceeași 
factură mi se par „instalații
le"^ lua Kowalski. Acesta in
vită privitorul să îmbrace 
mânuși (fac parte din inven
tarul lucrării) și să miște dini 
loc patru sfere luiminiscen.te. 
Scoțîndu-le din obișnuitul lor 
cîmp magnetic, se schimbă 
culoarea descărcării îni gaz. 
Este faimosul l'op-art (artă 
optică), modă relativ recentă 
(1964—1965). In fața pavilionu
lui S.U.A. expune Reuben 
Nakian. O dantelărie de plas
tic și bronz contorsionat poar
tă titlul „Hiroșima": predo
mină senzația de dezagregare, 
de cataclism primar. Lucrările 
găzduite în interiorul pavilio
nului sînt. aproape fără ex
cepție, figurative, ceea ce, s-o 
recunoaștem, reprezintă o. sur
priză. Intenția organizatorilor 
a fost aceea de a demonstra 
, vitalitatea tradiției figurative 
în arta americană" și s-a a- 
pelat la cîțiva dintre artiștii 
cei mai reprezentativi în a- 
cest sens: Frank Gallo (unul 
dintre inițiatorii pop-artei) și 
Red Grooms Gallo utilizează 
rășinele sintetice epoxy; sculp
turile sale policrome amin
tesc figurile de ceară din! mu
zeele istorice, saui, mai direct, 
sculptura religioasă spaniolă: 
ori meixeană. „Laicizînd", Ga
llo apelează la maliție și chiar

satiră. „Femeia pe sofa**, to
lănită uișor, într-o așteptare 
dezinvoltă și lascivă, pare că> 
zută într-o transă: hipnotică. 
„Răsfățatul" pavilionului ame
rican este fără îndoialăi Red 
Grooms, căruia i s-a pus la 
dispoziție o sală specială pen
tru prezentarea instalației sale 
intitulată „Orașul Chicago" și 
subintitulată ; „instalație de 
lemn și carton lipit, cu o 
parte motorizată și componen
te de dimensiuni variabile". 
Ai senzația că te afli în „o- 
răișeluil copiilor": machete ale 
unor străzi pe care circulă 
(la modul cel mai propriu) au
tomobile de carton, unghi 
plonjant, blocuri în horă:, un 
pod peste care trece trenul 
electric (pasagerii, la ferestre, 
clatină ușor din capete), bra
țe de macarale rotindu-se dea
supra unui șantier, multă: 
multă> culoare și, undeva în
tr-un. colț, inscripția „Made in 
Chicago, 1967". Este vorba de 
un anume gen de pop-art, 
mult mai legat de tradiția de 
esență populară. Red, supra
numit „cel m.'i pur“ dintre ar
tiștii pop, cucerește și este 
greu să-ți dai seama de la burii 
început care este secretul. 
Probabil, candoarea și infanti
lismul contagios al „instala
ției" sale, peste ca'e s° aș
terne aura unui burlesc senin 
și dezarmant... In pavilionul 
israelian. expune un singur 
pictor, Mordecai Ardon. Pîn- 
ze tulburătoare. în special 
„Noapte" (vîrtej de tușe vigu
roase, tonuri opace străfulge
rate ici-colo de o pată: caldă, 
geometrie de loc riguroasă) 
și „Toamniăi". Ardor, este co
lorist prin excelentă și ta
blourile sale demonstrează! 
încă o dată posibilitatea cur 
lorii de a învinge răceala 
compozițiilor geometrice. De
venită! element de structură, 
culoarea se dispensează rU 
nonșalanță de linie, regăsind-o 
doar în cîteva lucrări ce a- 
testă preocupări mai recente 
ale interesantului pictor isra- 
elian..

Japonia îi consacră o mare 
sală lut Yamagukv (membru 
al aruinuiluii „Experimental 
Workshop", militant pentru 
„opera totală", care să înglo
beze într-un tot pictura, mu
zica, cinematograful etc.) Pic
tura sa „constructional»" se 
numește „vitrină" și constă în 
mari forme de plexiglas ușor 
iluminate interior. Rezultă., 
pentru privitor, o inexplicabi
lă ambianță liniștitoare, de
conectantă, reconfortantă chiar. 
Miki este autorul unor „mu
laje" (termen din nou impro
priu) imense rea'izate dîn me
tal nichelat. Două panouri re
prezintă același lucru: urechea 
umană. Ele sînt sprijinite pe 
suprafețe de culoare diferită 
(orange și verde crud) rezul- 
tînd, la iluminare laterală, re
flexe deosebite și neașteptate: 
varietatea unqhiurilor face să 
se reflecte aparent dezordonat 

crîmpeie din culoarea post-.- 3 
meniului opus.

Remarcabil pavilionul ceho
slovac. Ronovski expune șase 
pînze (o singură compoziție de 
fapt), un fel de „comedie uma- 

. nă" respirînd dinamism și vi
goare. Prelich pornește, îni 
sculpturile sale, de la elemen
te ale unor vechi ob ecte et
nografice, pe care le amplifică:, 
obfnînd sugestii interesante și 
originale.

Pavilionul românesc impre
sionează prin, ținuta, sobrieta
tea și expresivitatea lucrărilor 
semnate de Virgil Almăișan, O- 
vidiu Mâitec și Octav Grigo- 
rescu. Fiind în general picturi 
și sculpturi cunoscute la nc 
referiri speciale nu mi se p< 
necesare.

♦
In presa italiană se vorbește 

pe alocuri despre „mediocrita
tea" celei de a XXXIV-a Bie
nale. Afirmația, destul de ca
tegorică., pornește de la re
proșul „divizării absurde" pe 
națiuni care ar transforma ex
poziția într-o informă, colecție 
de nume și motive, „incapabi
lă" să ofere o imagine exactă) 
a căutărilor contemporane. As
primea unor cronicari (vocea 
cea mai intrigată aparține lui 
Giorgio di Genova) n,. se pare 
cel puțin nejuistificată. Organi
zarea tradițională a pavilioane
lor naționale n.u poate fi în
locuită cu nici un alt sistem 
de expunere ; fiecare țară pre
zentă la Bienală este, în ulti
mă instanță:, singura în. măsura 
să hotărascăi cum, ce și cît va 
expune.

VIE NOUVE remarcă laptul 
că n-umărul personalităților ar
tistice cu adevărat remarca
bile este, la actuala Bienală., 
relativ redus. Afirmația niui este 
lipsită total de acoperire. Dar. 
la urma urmei, este imposibil 
ca, o dată la doi ani,’ să se 
nască pe toate meridianele glo
bului un. șuvoi de artiști care 
„să spargă tipare". Există un 
ritm în toate acestea, care nu 
poate fi forțat fără, riscuri, doar 
de dragul obținerii etichetei 
„noutate". Cele cîteva persona
lități car» se disting la acest 
capitol (Grooms, Arman., Ra
veel, Ardou. Anzo — despre 
care am amintit — apoi jugo- 
slavul Tabakovics. cehoslova
cul Prelich. peruvianul Revilla 
ș.a.) își pun amprenta în mod 
destul de ferm asupra uinei 
expoziții care izbutește. în 
m’re. să ofere o imagine a 
plasticii contemporane, atît de 
diversă și de „nestatornică".

La 58 de ani de la „debui- 
tuil oficial" al artei abstracte 
(Kandinski), Bienala de la Ve
neția contribuie la prolifera
rea ei, însă făiră exclusivista 
și restricții: cel care alege și 
reține (sau nu) potrivit gustu
rilor, concepției și instrucției 
sale, este privitorul.

Mircea Radu lacoban


