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L
a 6 octombrie vor incepe la lăți manifestările din 
cadrul primei ediții a Festivalu'ui de poezie „Mihai 
Eminescu". Organizat de către C.S.C.A. ți Uniunea scri
itorilor, sub conducerea unui comitet din care fac parte 
personalități proeminente ale vieții literare ți art'stice 
din întreaga țară, Festivalul se do-este o expresie a 

potentelor creatoare ale poeziei românețti contemporane, o ma
nifestare a legăturilor dintre aceasta ți publicul larg, iubitor de 
frumusețe.

Programul Festivalului se anunță deosebit de bogat. El cu
prinde, pe lingă vizite ale poeților la diferite monumen’e istorice, 
muzee ți case memoriale din vechea capitală a Moldovei, spec

tacole artistice cu concursul Teatrului Național, Operei de Stat 
ți Filarmonicii „G. Enescu", o dezbatere amplă pe marginea 
poeziei românețti contemporane, întilniri ale poeților cu publicul, 
seri de autografe etc.

Se va acorda Premiul festivalului „M. Eminescu”, celei mai 
bune cărți de versuri, aparținind unui poet care a debutat edi
torial în acest an.

Ața cum se anunță, Festivalul „M. Eminescu”, la care vor 
lua parte poeți ți critici literari din lași, București, Cluj, Timișoara, 
Bacău, Oradea, Craiova etc. va constitui un eveniment impor
tant in viața culturală a țârii.



jurnal

DINCOLO 
DE...

Da, îmi plac și acele lucruri „gingașe" cum 
le spune unul dintre prieteni care îmi vorbește 
uneori /despre insensibilitatea mea. Îmi place să 
privesc apusul soarelui și să mingii un trandafir 
abia deschis, dar mi se pare că nimic nu este mai 
fascinant decît să poți afla ce există dincolo de 
ceea ce sînt sau vor să fie cei din jurul tău. Da, 
aici, mai ales aici, nu poți să nu încerci durerea și 
revolta, cînd descoperi (de cite ori ?), viclenia ținînd 
loc de inteligentă, și ura dată drept cele mai albe 
sentimente. Fiindcă ce există (dincolo de această 
frunte și de acești ochi ascunși (sau nu) în spatele 
unor lentile, dincolo de acest zlmbet și aceste cu
vinte, ce ascund mîinile acestea care se frămfntd 
sau lenevesc în fața mea I Smulgerea măștilor este 
imposibilă, dar dacă ar ii ce-ar mai rămîne în loc ? 
Md întreb uneori și-mi privesc mîinile, sau îmi ascult 
cuvintele, sau îmi descopăr fața în oglindă. Cum
plit de lingușitor este ceea ce am numit amor pro
priu 1 Ne dă atîtea certitudini și atît de ials ne 
face să ne închipuim, să ne convingem, că sîntem 
altceva decît ceea ce sîntem. Știu, altfel nu se 
poate, dar cel puțin să ne privim cîteodată pe noi 
înșine. Și mai știu că sfatul acesta, ca orice sfat, 
este o catastrofă. Dar totuși cit de fascinantă este 
măcar dorința de-a afla ce este dincolo de fruntea 
asta semeață, sau rezemată în palme, și de ramele 
ochelarilor, de sticla lentilelor, sau de ochii aceș
tia ce mă privesc atît de buni sau atît de bănu
itori, șl de mîinile acestea care pare că vor să-și 
frîngă degetele sau lenevesc destinse. De cite ori 
se schimbă dincolo credințele, de cîte ori cuvin
tele rostite odată sînt uitate, înlocuite repede ctt 
altele, sau spuse chiar atunci din glndul minciunii ? 
Privesc — fruntea și ochii și zlmbetul și frămînta- 
rea mîinilor din fața mea și mă încearcă absurda 
idee de a smulge masca, de a o deslipi încet ca 
un bandaj de pe rană, să amplific durerea. Poate 
același gînd îl au și cei din jur țață de masca 
mea, fiindcă oricum nu putem să ne arătăm așa 
cum sîntem. Trece peste noi mereu cîte o umbră, 
cite un gîrid, cîte o neliniște sau cite o bucurie 
care ne preschimbă, ne falsifică. Este fascinant să 
încerci să-ți desprinzi singur masca, dar astfel ră- 
mîi în imposibilitatea absolută de a mai nărui la 
desprinderea măștilor din jur. Cum sînt, cum sîntem ? 
Întrebările revin mereu și mereu răspunsurile sînt 
false. II văd pe unul înaintînd lingă mine, îi simt 
umărul lipit de al meu, ca în clipa următoare să-l 
văd desprinzlndu-se, retrăgîndu-se; altcineva mă 
mîngîie ca să mă poată lovi apoi; în altul desco
păr inteligența și creația și, tocmai cînd mă aplec 
în fața lui, dau ,de prostie sau de șiretenie. Și între, 
bările continuă și răspunsurile continuă, și unele și 
altele sînt false. Și totuși există în iiecare om un 
gînd frumos pe care continui să-l caut dincolo de 
mască și cînd îl descopăr, rar, sînt răsplătit pen
tru toată neliniștea și durerea celorlalte descope
riri. Atunci uit de omul care nu s-a dus la înmor- 
mîntarea prietenului său, spunînd „este inutil, el 
nu-mi mai poate întoarce această favoare". Și uit 
de prostie și de șiretenie și de spinări flexibile și 
de credințe schimbate ca banii. Rămîne numai acest 
gînd frumos ce stă ascuns în fiecare dintre noi. In 
fața lui orice apus de soare și orice trandafir intră 
in eclipsă.

Nu-1 numesc ce este, nu știu ce, dar îl simt 
în fiecare din noi chiar atunci cînd sîntem șireți 
sau proști, răi sau inteligenți. De aceea nu-mi aleg 
niciodată prietenii și personajele. Vin toți spre mine 
atunci cînd se nasc, cînd sînt. Vin firesc și mă 
simt numărat între ei chiar dacă văd palma care 
se întinde să mă lovească. Sîntem la fel buni 
și egoiști, inteligenți și proști, curajoși și lași, 
avlntați și limitați. Dar nimic nu există mai mi
nunat decît ceea ce se află dincolo de frunțile și 
ochii noștri, de zlmbetul și poziția mîinilor 
noastre.

Și reîncep să caut din nou acum gîndul acela 
frumos, și reîncep cu mine, tulburat de cum îl 
voi afla, de ce a rămas și cum va ii. Nu, lucru
rile „gingașe" n-au ce căuta Intre noi, prietene. 
Dincolo este masca durității, maiestuoasă și ine
galabilă. Dincolo de frunțile noastre este totul. 
Ceea ce arătăm poate să semene cu un apus de 
soare sau cu un trandafir, dar nu mă interesează. 
Dincolo este masca durității, maiestuoasă și ine- 
să mă aflu mai întîi pe mine. Nu, nu zîmbi, fi
indcă știu că zlmbetul și privirea ta sînt bucăți 
din apusul tău de soare, din trandafirul tău, din 
gingășia care vrei s-o strecori Intre noi și pe 
care o numești respect, educație etc.

Corneliu Ștefanache

Rugăm cititorii din alte localități să 
ne comunice date despre modul in care 
se face difuzarea revistei „CRONICA-, 
eventualele intirzieri in punerea in vln- 
zare, dacă tirajul satisface cererile, 
precum și alte sesizări și sugestii in 
legătură cu difuzarea. Rugăm ca scriso
rile să fie trimise pe adresa: revista 
„CRONICA-, Palatul Culturii, lași)

ISTORIA LITERATORII
Se pare că Istoria literaturii 

române, volumul II. apărut nu 
de mult în Editura Academiei, 
începe să se bucure de atenție 
In paginile publicațiilor noas-re. 
lrupa cronica, ane pub.icații 
rev.n tot mal insistent asupra 
acestei lucrări. Astiel, sumarele 
comentarii din Ateneu, Tomis, 
Luceafărul și Ramuri, dar mai 
ales cele două pagini din Viața 
studențească anunță o discuție 
tot mal vie.

Dar să le luăm pe rlnd. Re
vista de la Bacău șl mal ales 
cea de la Constanța, se arată 
pur și simplu Indignate de fap
tul că semnatarii Cronicii lite
rare (din Cronica nr. 33) au în
drăznit să arate clteva din ca
rențele reale ale unui tratat a- 
cademic. înainte de a consem
na „argumentele** indignării res
pective, amintim, celor care au 
nitat, că publicația ieșeană nu 
s-a sfiit să spună și altădată lu
crurilor pe nume, acest fapt 
constituind un principiu înscris 
în programul ei. Pentru ce s-au 
făcut „vinovațl** semnatarii cro
nicii noastre, în ce fel au în
călcat ei „etica profesională**, 
după cum zice Tomis ?

Fiindcă, nici mai mult nici 
mal puțin, n-au judecat cu obiec
tivitate și probitate „o operă 
colectivă cum este Istoria lite
raturii române**, că ar fi trun
chiat citatele, sau mai grav, ar 
fi răstălmăcit anumite pasaje 
minimallzlnd obiectivele tratatu
lui, admițîndu-i numai o va
loare informativ-documentară. In 
plus, se mal dă și un citat din 
George Căl nescu, spus cică la o 
ședință a Academiei. Am fi cu
rioși să aflăm ce înțelege Tomis 
prin obiectivitate și probitate, 
prin etică profesională, șl mai 
ales dacă semnatarul notei a 
fost de față la acea ședință 
prezidată de Călinescu. (Sau 
citatul i-a fost transmis 7). Ori
cum, îl știam si noi înscris In 
prefața volumului I, sub sem
nătura Comitetului general de 
coordonare șl a Comitetului de 
redacție. Dar chiar dacă astfel 
a spus atunci George Călinescu, 
că ..este necesar de a privi totul 
(referitor la tratat — subl. n.) 
în perspectiva artei**, numai a- 
tît nu constituie un argument, 
ci o dorință. Așa a dorit Căli
nescu. așa au dorit și o doresc 
Si alții. Realitatea concretizată 
în pag'ni de tratat este însă 
alta, fiindcă alături de unele 
capitole prețioase. întîlnești al
tele realizate sub așteptări.

Aceleași „argumente** încearcă 
șl C. Călin (în Ateneu), care, deși 
nu numește Cronica, aici țin
tește. Domnia sa se nare că mili
tează pentru „progresul meto
dologiei istorlco-literare**, pentru 
„opere științifice tezaur monu
mentale" etc., idei față de care 
subscriem în mod absolut. Nu 
mai subscriem însă atunci cînd 
începe să argumenteze aceste 
idei fiindcă pierde din vedere 
tocmai... noțiunile de progres 
și de monumentalitate. In sfîr- 
șit, C. Călin acuză ne așa zișii 
retrograzi (! !) (printre care a- 
vem onoarea să ne numărăm șl 
noi), cei care „consideră că is
toria literaturii române a fost 
scrisă** si nimeni nu mai are 
acest drept. Desigur, afirmația 
se referă tot la George Căli
nescu. Dar unde, în Cronica, 
sau în altă nubVcaț’e d'n țara 
noastră a Tntîlnit C. Călin o 
asemenea idee că după Căli
nescu nimeni nu mai are drep
tul să scr^e o Istorie a literatu
rii 7 S'mir, mai există atitudini 
retrograde, cum ar fi aceea po
trivit căreia un tratat academic, 
realizare a unui colectiv, este 
tabu. Din fericire, „moda" a- 
ceasta se pare că »ste ne cale 
de a apune total. Dovadă o fac 
rîndurl'e înscrise de Ramuri șl 
Luceafărul, dar mat cu seamă 
cele două pagini din Viața stu
dențească.

cît nriveste Cron'ca ea înțe
lege să nublice orice Interven
ție asupra acestui volum d'n 
Istoria literaturii române, inter
venții pe care le dorim areu- 
mentate solid si într-o cores- 
punzătoare ținută publicistică.

CU BINE
MAI COMBATE!

Un oarecare P. Tulniceanu 
(? !), apărut peste noapte în pu
blicistică. reușește să candideze 
de la bun început la titlul de 
campion absolut al bizareriei.

Dorindu-se, probabil, non-confor- 
mist, onorabilul P. T. combate 
la rubrica „Ne scriu cititorii'* 
a Gazetei literare, oferind. în 
preajma apariției României li
terare. sugestii teribiliste și pră
păstioase. Fără îndoială, oricine 
are dreptul la o opinie, dar a- 
ceasta nu implică și obligativi
tatea accesului la tipar : păcat 
de spațiul irosit. Dar, să facem 
o scurtă trecere In revistă (pen
tru deplina și inegalabila sa
voare a „raționamentelor"), a 
sugestiilor oferite de cititorul 
constănțean. 1. Din noua revistă 
să lipsească „publicistica de 
conveniență". Regretăm absența 
deslușirilor : deocamdată cel pu
țin, nu sîntem dumiriți : ori P.T. 
știe să vadă „conveniență" unde 
nu-1, ori noi ne-am obișnuit să nu 
acordăm acest dubios calificativ 
materialelor de presă care, în 
mod obișnuit, conferă coloană 
vertebrală, varietate și atractl- 
vitate oricărei publicații de pe 
orice meridian. 2. Cronica lite
rară... să lipsească ! — decre
tează P. T. — „deoarece ade- 
vărațll cititori știu să disceamă 
șl singuri valorile și să suspec
teze de vid ideatic orice arti
col scris despre o carte, într-un 
stil voit critic obiectiv. în fond 
alambicat șl înecat în propriile 
lui expresii neologistice ; să ne 
amintim cum făcea cronică li
terară G. Călinescu și dacă ci
neva e capabil să-l egaleze, ad
mit ca rubrica cronicii (cacofo
nia aparține autorului scrisorii) 
literare să figureze și în viitoa
rea revistă". Bravos ! Care va 
să zică, noi, P. Tulniceanu, ad
mitem să scrie desore cărți 
doar un alt G. Călinescu (în 
paranteză fie spus, „propriile 
expresii neologistice** n-au lipsit 
de loc în critica practicată de 
G. Călinescu !). In rest, ori cro
nicarii nu fac doi bani și a- 
tunci... dăm foc la casă pentru 
a scăna de pureci, ori cititorii 
(„adevărati") ..știu să discearnă 
și singuri". Bieții critici ! Iată-' 
declarați ..în plus" pe lume ! 
(cît la sută din public reprezintă 
„adevărații cititori** nu ni se 
spune, iar ce facem cu restul, 
mister...). 3. Revista — propune 
P. T. — să rezerve o pagină 
pentru cei care „scriu, dar nu 
stnt profesioniști al scrisului". 
De unde se vede că onorabilul 
cu mtncărime la condei dorește 
să-și asigure viitor snațlu de 
manevră. La drept vorbind, am 
citi cu plăcere viitoarele cola
borări ale nenrofesionistulul P. 
Tulniceanu : cîtă vreme „Urzi
ca** nu prea are haz. iar „Va
rietățile** la Televiziune lipsesc... 
4. Noua revistă va trebui să pu
blice numai proză „cît mai 
scurtă". De ce acest „pat al lui 
Procust** 7 Ce facem cu proza
torii (marea majoritate !) care 
nu scriu schițe „cît mai scur
te" 7 Ii găzduiește P. T. în „pa
gina neprofesionlștllor" 7 5. „Să 
lipsească traducerile...** Etc. Etc.

După cîte se vede, o aseme
nea revistă ar putea avea un 
singur redactor șef : Petre Tul
niceanu. Șl un singur cititor — 
Petre Tulniceanu. Oare ce-1 îm
piedică pe mai sus numitul să-și 
redacteze o revistă pentru pro
priul său uz ? Doar există în 
librării, slavă domnului, destule 
caiete de dictando !

0 REVISTĂ 
DE POEZIE?

Un articol nervos, entuziast, 
cu adevărat izbucnire a unor 
vechi și îndelung vehiculate 
gîndurl semnează Constantin 
Crlșan In nr. 9 (10) al „Ate
neului", Tocmai de aceea ne 
miră cele clteva : I. Sărituri 
peste cal, sau vraiștlsme — pe 
care le vom cita, cu ctt mai 
scurte comentarii. A. „O ase
menea revistă a fost clamată 
(...) parantetlc — idee țișnită 
de sub peniță In imediatitatea 
alteia". 1). Parantetlc. pr n ana
logie cu antitetic, e suportabil. 
Dar i-me-di-a-ti-ta-tea 7 2). Ide
ile țtșnesc din cap. B. „S-ar pu
tea numi (revista de poezie pre
conizată, n.n.) — sugerez : —
„Esthcsis-Poesis". 1). Titlul e 
tulburător, dar pentru o revistă 
care s-ar vrea accesibilă e po
trivit ca numele de Leopold u- 
net broscuțe. C. „...opinii spon- 
tanelde culese în manieră, dacă 
vreți, radiofonică DAR (s.n.) in
telectuală" (s.a.). 1). Spontanei- 
de = spontane. 2). De ce „dar"??? 
D. ..... (pe pagina a doua) opi
nia unor cititori necunoscuți, 
opriți realmente pe stradă în 
vederea lecturii unor versuri.

AU PLECAT
Echipa Craiovai a lăsat la lași un gust de prospețime. A 

trebuit să vie cineva tocmai din celălalt capăt al țârii ca să 
ne arate ce înseamnă convingere, vigoare și, de ce să nu re
cunoaștem, potențe tehnice apreciabile. Poate folclorul olte
nesc, poate aerul din apropierea Dunării, poate glorioasa isto
rie a îndîrjiților Bani - au făcut posibilă atragerea spre Cra
iova a unor jucători plini de calități, capabili să se integreze 
intr-o orchestrație de invidiat.

Conducătorii clubului au sesizat momentul Gaboraș, mo
mentul Martinovici, momentul Neagu și, mai ales, momentul 
Oblemenco, i-aiu îmbrăcat oltenește pe toți, i-au obișnuit cu 
mincărurile tradiționale locale și au făcut din ei Jieni pur-sînge.

înțelept lucru. Alcătuirea unei echipe soiide presupune, 
printre altele, simț de copoi. Cluburile trebuie să caute, să-și 
pună probleme, să simtă punctele nevralgice din timp și iarăși 
să caute. Dacă se mulțumesc cu ce le-a dat Dumnezeu la 
facerea lumii, atunci ori Dumnezeu a fost din cale-afară de 
darnic, orf pămîntenilor le lipsește flerul și interesul.

Universitatea Craiova a găsit in Oblemenco unul care să

înainte de a fl publicate...". 
1). Ideea denotă o pasiune exa
cerbată, și de aceea supunem lu
cidității autorului următorul 
dialog imaginar : „— Bună ziua.
— Bună ziua. — Sînt redactor 
la „Esthesis-Poesis" — ... — La 
ce 7 — La o revistă de poezie.
— Aha. Si ce doriți 7 — Citiți,
vă rog, aceste versuri șl opinați 
dacă sînt publicabile. — Nu pri
cep. Ce să fac 7 — Să Ie citiți 
și să-mi spuneți... — Nu mă pri
cep. dom'le ! — Nu contează.
Știți, noi... — Tovarășu* zău,

m-așteaptă soția... am ședință... 
etc., etc.". Sau, în cel mai bun 
(7 !) caz : „— Ce părere aveți 7
— Mda. Se pot dep'sta în struc
tura șl în meta-structura aces
tor versuri de o evidentă și im
presionantă, dar nu mai puțin 
deconcertantă și supărătoare fac
tură neolimitarlstă cu vagi ten
te de expre... etc. — Dar cre
deți că sînt publicabile 7 — Din 
punct de„.“. Cred că utopia e 
evidentă. E. Locurile preconizate 
penfu aceste „pre-lecturi" : „de 
la Hala Tralan șl alte ag'ome- 
rări pînă la Universitate...". 1). 
Propunem (sugerăm !) șl Piața 
Sturzoaiel. F. „Accent cu plă
cere orice interpelare pe a- 
ceastă temă". 1). Asta sl încer
căm Cnternelarc). 2). Să v’dem 
(nlăcere). G. „Sînt Emlnescu șl 
Arghezl (...) în esența lor, la 
îndemîna hamalului șl academi
cianului 7“ 1). Să nu zicem E- 
minescu si Arghezi. dar Con
stantin Cr'san se dorește el la 
îndemîna hamalului 7 Accesibili
tate, dar... H. „...toată termino- 
log’a necesară (...) va avea tri
miteri de subsol, nu văd nici 
o rușine în această atitudine". 
1). Nici eu ; trimiterea e ruși
noasă. dar e sănătoasă. Totuși 
zic să încercăm fără. I. „Pagi
na a patra ar cuprinde stilisti
că, genetică sul-gener s, descrip
tivă. complexă, desch'să etc. ; 
analiza l'terară efectivă a poe
melor publicate în prima pagi
nă. semnată de specialiști dar 
și (...) de cititorul de fiecare 
zi“... II. Susținem sl aplaudăm 
următoarele.: A. Ideea ana'ize- 
lor la chiar poemele din corpul 
revistei. B. Ideea traducer i pa
ralele. C. Ideea annllze'or com
paratiste regulate. D. Ideea co
respondenței cu nersonalitățl 
străine, nu numai în vederea 
„saluturilor ocazionale". E. De
zacordul cu recenziile d» com
plezență, de 6 pînă Ia 10 rîn-

Desen de Const. Ciosu

duri (cu citate). F. Ideea RE- 
discutării REeditărilor. G. Ideea 
cenaclului. H. Ba chiar și. teo
retic, ideea celor ,7 magnif ci". 
I. Șl, în tine, însăși ideea nece
sității ardente a unei atari re
viste pentru care, ne permitem 
s-o spunem, am pledat și noi 
cu circa un an în urmă. Drept 
care, în încheiere. III. Propunem. 
A. Un titlu mai simplu și mal 
concis : „Poesis". B. Un format 
mai deosebit. Dacă nu, ceva în 
gen „Lumea". C. O apariție bi
lunară sau lunară. D. O rubr :ă 
de artă poetică aplicată. E..-.r'., 
G., H., I... Să se facă ceva.

ION LUCA
In ziarul sucevean „Zori Noi* 

aflăm un interesant și revelator 
interviu cu unui dintre cei mai 
apreciați și... mai puțin jucați 
dramaturgi contemporani : ion 
Luca. Cităm un iragment din 
declarațiile scriitorului de ia Va
tra Dornei : „Pare-se că în dra
maturgia autohtonă am consti
tuit pentru mulți ceea ce se 
numește „un caz". Opera mea, 
alcătuită din peste 40 de piese— 
multe scrise după 23 august 1944 
—judecind după critici mai mult 
sau mai puțin autorizate, este 
considerată uneori „inegală" pe 
planuri comparative și „singu
lară" în funcție de temele în 
majoritate istorice pe care le-am 
abordat. Fără să-mi arog dreptul 
de a emite judecăți de valoare, 
socot — dincolo de succesele 
sau insuccesele unei piese, con
diționate și acestea de înțelege
rea celor ce o pun în scenă și 
a celor care o recepționează — 
că am căutat să dau chip și 
înfățișare unor mai îndepărtate 
întîmplări, cu riguroasă lucidi
tate, respectînd, cu transfigură
rile inerente oricărui fenomen 
artistic, adevărurile tradiției 
noastre românești". Și mai de
parte : „Aș dori ca să mi se 
joace și piesa pe care Naționa
lul o anunță de trei ani în
coace. Este vorba de „Femeia 
Cezarului".

Subscriem.
N. îrimescu

Fotografia de la pag. I-a:
„Mihai Emlnescu" — sculptură 

de Paul Vasilescu.

OLTENI LA COASĂ
pună punctul pe i. Uriașul acesta are un sting nuclear și 
probabil că numai teaima de radiații îi împiedecă pe selec
ționeri să-l ia mai serios în seamă în a'cătuirea naționa
lelor. Nu e destul că o dată s-a înșelat Rapid ? Cred că e în 
interesul fotbalului nostru să nu se inșele prea des și selec
ționerii.

îmi. place și amintesc aproape săptămînal de Politehnica 
din lași. Simpatica echipă, plină de un real vino-ncoace. Imi 
place să amintesc de ea, dar după infringerea de duminică, 
mi-e ceva mai greu s-o fac. Și mă mir ce mă reține, deoa
rece din punct de vedere al aerului sănătos, al folclorului, al 
istoriei, stăm măcar tot atît de bine ca și oltenii.

Unele guri (rele, desigur) afirmă cum că imediat după 
meci jucătorii Politehnicii au obținut prin grele sacrificii niște 
partituri și, încă din cabine, au început să solfegieze pe mai 
multe voci : „Au plecat olteni la coasă, i-la, i-la-la..

Poate că în meciul cu U.T.A., ieșenii iși vor însuși ceva mat 
greu folclorul bănățean.

Andi Andrieș



Cu prilejul deschiderii noului an universitar, tovarășul 
Chivu Stoica a vizitat Universitatea ieșeană.

Generațiile trecute au 
știut să cultive cu toată 
grița acest raport, cel 
mai prețios atribut al 
mediului universitar ieșean. 
Rămîne aceasta, cred, o 
sarcină esențială pentru 
„Gaudeamus".

Prof. dr. M. DUCA 
rectorul Institutului 
medico-farmaceutic

I
. xistă un anotimp de aur al tinereții în care mun- 
i ■ ca intelectuală intensă alternează cu voioșia cln- 

4 tecului și dansului, sentimentul responsabilității 
1 sociale se aureolează de vis, luciditatea și entu- 

ziasmul se Împletesc tulburător în cununa sufle
tului. Acestei vîrste, trăită la umbra de lumină a 

„Almei mater", îi spunem simp.u studenț.e.
Efigia studentului, a vieții sale, a fost fixată de multă 

vreme în cultura umanității. Mărturiile literare și artistice 
ale Evului mediu, Renașterii sau epocii moderne i-au con
turat personalitatea în funcție de împrejurările istorice și 
sociale, de atitudinea și interesul claselor față de știință și 
cultură.

Dar, indiferent din ce unghi a lost privit de scriitori ca 
Rabelais, Lesage, Goethe, Dostoievski, iar Ia noi de un Emi
nescu, Rebreanu, Cezar Petrescu, imaginea studentului cu
prinde cîteva trăsături esențiale în care disponibilitatea sufle
tească, romantismul, opoziția lață de prejudecăți și interesul 
față de marile întrebări ale vieții sînt întotdeauna prezente.

Nu mai este nevoie să vorbim despre rolul jucat de slu- 
dențime în mișcarea socială și culturală din țara noastră în- 
cepînd cu generația de la 1848 și terminînd cu insurecția 
armată de la 23 August 1944. Dincolo de acțiunile di
versioniste care și-au căutat în trecut adepți printre stu- 
denți, mișcarea universitară din România s-a caracterizat in 
cea mai mare parte prin atitudinea sa patriotică și democra
tică. Exprimată îndeosebi în domeniul culturii, studențimea 
română a fost nu numai un receptacol mereu deschis la 
fenomenul științific, artistic și literar clasic și contemporan, 
dar și un creator de mari valori.

Viața studențească din Iași, cel mai vechi centru uni
versitar al țării, a înscris în cadrul mișcării universitare 
din România pagini 'de lumină și adevăr ale căror semnificații 
majore înțelegem să le continuăm și dezvoltăm astăzi in 
condițiile avîntului construcției socialiste a întregii țări.

„învățământul nostru superior — arăta tov. Nicolae 
Ceausescu la mitingul din Piața Universității din București, 
cu prilejul deschiderii noului an universitar — ca de altfel 
invățămîntul de toate gradele, îndeplinește un rol deosebit 
de important în lărgirea orizontului de cunoștințe și îmbogă
țirea vieții spirituale a poporului, în pregătirea și educarea 
multilaterală a tinerii generații, afirmîndu-se ca unul din fac
torii de bază ai progresului societății noastre".

Noua lege a învățămîntului din Republica Socialistă Ro- 
mân.a in acord cu imperativele generale ale societății noas
tre contemporane, deschide și în fața studenț.mii perspec
tive de viață și studiu nebănuite în trecut. Baza materială 
în Continuă creștere a institutelor de învățămînt superior 
din Iași, la fel ca în întreaga țară, asigură din ce în ce 
mai cuprinzător desfășurarea unei pregătiri științifice și cul
turale la nivelul exigențelor lumii moderne pentru toți stu
denții. Aceasta impune din partea tuturora nu numai însu
șirea temeinică a cunoștințelor predate dar, concomitent, 
participarea susținută la îmbogățirea tezaurului științific și 
artistic al întregului popor. Credem că munca de asimilare 
a științei și culturii în amfiteatre, săli de laborator și semi
nar. în practica în producție, nu poate fi despărțită de atitu
dinea creativă. Insușindu-și cunoștințe temeinice în speciali
tatea în care se pregătește, studentul simte nevoia organică 
de a le supune unei cercetări critice în scopul de a le dez
volta și îmbogăți. Această atitudine spirituală înțelegem să 
o stimulăm, conferindu-i sensurile ei umaniste și patriotice 
în ansamblul activității studențești.

Trebuie spus, în același timp, că privim anii de studenție 
nu numai ca o perioadă de strictă informație a tînărului in
tr-o specialitate sau alta. Oricit de întins ar fi domeniul 
informațional al studentului, el nu capătă valoare și profun
zime decît integrat într-o acțiune formativă amplă, politică, 
morală și socială. Numai în felul acesta cunoștințele pro
fesionale capătă valoare, ele puțind ocupa locul adecvat in 
viața și activitatea fiecăruia .Dialogul perpetuu cu viața, par
ticiparea la dezbaterile de idei ale lumii noastre sînt con
diții sine oua non al iormării viitorului intelectual. Aceasta 
se concretizează în primul rînd în contribuția pe care stu
dentul înțelege să o aducă la bunul mers al activității des
fășurate în institute, în cercurile științifice, dar și în gospo
dărirea mijloacelor materiaie puse la dispoziție : cămine, can
tine, cluburi, case de cultură etc.

In participarea responsabilă la desfășurarea în bune con- 
dițiuni a vieții studențești se răsfrînge, într-un cadru spe
cific, telul cum, mai tîrziu, viitorul specialist va participa 
la activitatea întreprinderii ,a cooperativei sau a școlii unde 
va lucra. Anii de studenție sînt, de aceea, hotărîtori nu nu
mai în sensul pregătirii specialistului ci și al consolidării 
atitudinilor și convingerilor viitorului cetățean.

In viața cultura’ă a lașului și a întregii țări, studenți
mea din vechea capitală a Moldovei se afrmă ca o pre
zență activă în numeroase domenii științifice și artistice. 
Latura creatoare a vieții universitare se manifestă, în nu
meroasele comunicări științifice ale studenților, în contri
buția lor la aplicarea în producție a unor descoperiri. For
mațiile artistice ale studenților de la Iași și-au cîștigat un 
binemerita' prestigiu în țară și pes'e hotare Numeroși 
sînt de asemenea tinerii scriitori studenți a căror creație 
adunată în volume sau apărută în publicațiile din Iași și 
din întreaga țară se Integrează meritoriu în viata artistică 
a țării.

Iată de ce, în acest climat de efervescență spirituală, 
Cronica înțelege să consacre o pagină specia'ă vieții și ac
tivității studențești. Scrisă de studenți și adresîndu-se în
deosebi studenților, „Gaudeamus" se dorește o expresie a 
valențelor creatoare ale studențimii, un teren pentru un dia
log viu și profitabil pe teme specifice ale activității uni
versitare.

Cronica

A
pariția acestei pa
gini studențeș 1 la 
Iași, inițiativă a 
revistei , Cronica", 
este salutară.
Gaudeamus vine în 

întîmpinarea entuziasmu
lui creator al studenți or, 
manifestat în multe din
tre publicațiile din țara 
noastră. Am fost întot
deauna convnși că stu
dențimea Ieșeană se ca
racterizează printr-o no
bilă hărnicie intelectuală 
și nu de puține ori ne-am 
preocupat de faptul că în 
lipsa unui fagure de aur, 
rodul aceste'a s-ar putea 
cumva r’sipi. Iată că a- 
cest fagure a fost făurit.

Ca întotdeauna. „Cro
nica" manifestă o grijă 
deosebită față de talen
tele tinere. Această pagi
nă este un punct spre ca
re studențimea ieșeană 
întoreîndu-și fata va af’a 
lesne coordonate'e lumi
noase ale spiritului ei.

IOAN GRIGORIU 
secretar al Comitetului 

U. T. C.
Centrul Universitar Iași

Apoi — la două, trei zile — 
balerini, cîntăreți. poeți, vor 
oficia și ei pe ringul CLU- 
BU1UI. Și o propunere: 
STUDENT CLUB-BARUL să 
invite imediat studenții din 
celelalte centre universitare 
ale țării; cît mai multe in
vitații.

Orașul trăiește iar orele 
perpetuului început univer
sitar : studenții au umplut 
din nou amfiteatrele și stră
zile. Ce le oferă scena, din
colo de orele de curs, în 
acest nou început de an 
universitar ?

Destul de multe lucruri, 
dacă ne gîndim că în anul 
trecut s-au produs pe sce
nele lașului și ale țării 
foarte multe formații stu
dențești, formații care — 
după cîte sîntem informați 
— își vor relua acum acti
vitatea. Deci ,să vă facem 
cunoștință cu cîteva din a- 
ceste formații :

Un debut remarcabil au 
reușit studenții Conservato
rului ieșean, cu cele doua 
formații camerale, cea co
rală, de muzică veche, de
numită Animosi, și cea In
strumentală. Spectacolele o- 
ferite la Iași, la Cluj și mai

S
alut apariția paginii 
.GAUDEAMUS", 
semn de maturizare, 
de treaptă super oa
ră în v ata cultural- 
artlstică a studen

ților Ieșeni.
Necesitatea încadrării 

întregii creații spirituale 
și materiale în luminile 
umanismului, a cer nțelor 
soc ale. a caracterizat în
totdeauna spiritele cele 
mal alese în ii torta uma
nității. Rabelais, scriitor 
și model perfect al uma
nismului renașterii, ob
serva cu luciditate : „Sci
ence sans conscience n’est 
que ruine de râme".

Observația este mai ac
tuală ca oricînd, întrucît 
problema esențială a șco
lii superioare contempora
ne rămîne găsirea unui 
raport optim între specia
lizare și cultura generală. 
Specializarea, incontestabi
lă forță de progres, în
seamnă. însă, implicit, li- 
m'tirea orlzontuui, frag
mentarea întregului. Ten
dința spre snec’alizare a 
tinere'uTui studios, o ne- 
ces ta'e obiectivă a epocii 
noastre moderne, trebuie 
corectată si completată cu 
o permanentă tendință 
spre cultură, spre c’ar'fl- 
carea cadrului moral-lnte- 
lectual înlăuntrnl căruia 
se găsesc normele de con
duită socia’ă.

Omul care știe este cel 
mult vn om care este mii 
puternic: dar cu cît este 
mai puternic, omul tre
buie să fie mai cult.

Caracteristică lașului a 
fost întotdeauna ambianța 
și atmosfera vnut raport 
optim între știință și cul
tură.

ZIDURILE ALBE,
MAI SUS!

1
Mai sus gindul acela de patrie !
Și ora dimineții s-a mișcat cu-o lumină mai devreme ; 
Acolo, pe zidurile albe, oamenii
Se topeau în înălțimi urcind cu fiecare că'ăm'dă,
Cu fiecare bucată de soare, adăugate frumos la infinit.

2
Și-n ora zenitului zarea a curs peste umerii lor 
Și s-au pomenit așe’ind păsări pe zid, cu ciocul in sus, 
Miinile deveneau albastre ți ochii albaștri ți părul 

albastru
Și nimeni n-a stat din zidit spunînd : 
Zidurile albe mai sus, gindul de patrie mai sus.

OSIA CEA NOUĂ
„Să punem osia noastră cea nouă la car”, 
A spus tata zîmbind cu jumătate de soare 
Și-a intrat in pămînt pînă la rădăcinile pădurii ; 
Cealaltă jumătate mama a făcut-o rotundă și mare 
Și-a aruncat-o-n cer ți de-acolo in mine, 
Din ziua aceea mă-nvîrt ca o roată
După osia noastră cea nouă 
Pină cînd pasărea moare albastră cu văzduhul 

în puiul de pasăre
Și rămine în aer un țipat lung ți curat 
Ca osia noastră cea nouă
Pe care se-nvîrte natura cu lumină ți gind.

ADRIAN Copacinschi

consemnări
In incinta Casei tineretu

lui, în una din încăperi — 
de o originalitate aparte — 
s-a deschis, de puțină vre
me, STUDENT CLUB-BARUL, 
loc de intilnire a studenți
lor cu oamenii de artă din 
oraș. Deci STUDENT CLUB- 
BAR = confruntări creatoa
re, clipe de meditație, loc 
de întrebări și răspunsuri ia 
cele mai acute probleme 
ale vieții studențești.

In ziua inaugurării, poeți 
din grupul Lunar 11 au ci
tit din versurile lor, actori 
ai Naționalului ieșean au 
prezentat crîmpee de roluri, 
toată lumea a fost de acord 
că locul este foarte pro
pice confruntărilor. Ce ne 
oferă STUDENT CLUB-BA
RUL pe mai departe ? In cu- 
rînd, va fi inaugurat un 
ciclu de întîlniri ale stu
denților cu reputați actori 
ai teatrului ieșean, care își 
propun să aducă pe ringul 
CLUBULUI personaje cele
bre din Alecsandri, Cara- 
giale, personaje care să 
părăsească pe”tru un mo
ment cadrul clasic și să in
tre în viața studențească.

ales la București, la stu
dioul Ateneului Roman și la 
cel al Conservatorului, au 
relevat calități interpreta
tive și de alegere a reper
toriului cu totul noi și ori
ginale.

Chiar în aceste zile, diri
jorul Sabin Pautza și-a re
luat activitatea. El pregă
tește, împreună cu formația 
corală Animosi, un nou re
pertoriu, completîndu-1 pe 
cel vechi (piese de Janc- 
quin, Vittoria, Vecchi, Cos- 
tely, Claude de Jeune), cu 
unele dintre cele mai fru
moase prelucrări de colinde 
românești. După înregistră
rile pe care formația le va 
face în curînd în studiou
rile Radiodifuziunii române, 
madrigaliștii ieșeni sînt aș
teptați cu nerăbdare pe 
scenele noastre și poate pe 
cele de peste hotare.

4-

Cele nouă formații de 
teatru ale institutelor din 
Iași (cea a Casei de Cul
tură și cea a Institutului 
pedagogic au obținut pre
mii importante în Festivalul 
artei studențești, de la în
ceputul acestui an) își a- 
nuntă reluarea repetițiilor 
și primele spectacole. Ne

vrem deci primii spectatori 
ai talentaților actori ama
tori din institutele noastre.

Festivalul de muzică u- 
șoară de la Iași, din primă
vară, a relevat faptul că în 
rîndurile studenților sînt ta
lente remarcabile, capabile 
să se situeze Ia nivelul ce
lor mai exigente gusturi 
moderne. Formațiile Casei 
tineretului din Iași, de pil
dă, s-au prezentat foarte 
bine în cadrul festivalului 
pomenit. Cine va trece, în 
aceste zile, pe sub feres
trele monumentalei clădiri 
din centrul orașului, va 
auzi acorduri puternice. 
Deci se repetă.

La toate acestea să mai 
adăugăm formația de dans 
modern a Casei tineretului, 
și cea de muzică cultă, care 
își reiau acum activitatea, 
pentru ca să avem un pa
noramic al vieții artistice 
studențești de la Iași.

Rubrica noastră așteaptă 
și de la celelalte centre u- 
niversitare din țară vești 
despre activitatea formați
ilor studențești. Le așteptăm 
cu moldovenească ospitali
tate.

DIN PROGRAMUL CASEI DE CULTURĂ 
A TINERETULUI Șl STUDENȚILOR

Sîmbătă, 5 octombrie, în 
s=>la de dans. îa ora 20: 
„Balul bobocilor".

Marți, 8 octombrie, ora 
20, la Clubul Artelor — 
sQară de poez’e cu invi
tații la ^estlv-lul de poe
zie „Mihai Eminescu".

Miercuri, 9 octombrie, 
ora 20 — la Clubul Artelor 
— seară de p°ezie cu in
vitații Ia Festivalul de 
poezie „Mihai Eminescu".

Jn{, 10 octombrie, ora 
20, în sala d° snectacole — 
spectacolul „Eminescu" pre
zentat de Opera de Stat 
din Iași.

Vineri, 11 octombrie, ora 
20, artistic: „Un idiot
la Paris" — producție a 
studiourilor franceze.

Sîmbătă, 12 octombrie, 
în sala de dans: Dans pen
tru studenți.

Duminică, 13 octombrie, 
ora 20 : Muzică și dans, la 
STUDENT-CLUB-BAR.

Marți, 15 octombrie, ora 
20, Ia Clubul Artelor — „Ra
fael", prezintă G. Cohn — 
muzeograf la Muzeul de 
Arte Plastice din Iași.

Miercuri, 16 octombrie, 
ora 20, în sala de specta

cole : Dezbatere colectivă 
„Ce doriți să vedeți la Ca
sa de Cult”ră a tineret”! ti 
și studenților ?“. In conti
nuare, program art’s’ic și 
prezentarea expoziți'lor or
ganizate de Cercul de pic
tură, Cineclub, Fcto etc.

Joi 17 octombrie, ora 70, 
în sala de spectacole, fii n 
artistic: „Eroii de Ia Te
lemark", producție a stu
diourilor engleze.

Vineri, 18 octombrie, ora 
20, la Clubul Artelor : „la
șul și arhitectura moder
nă" — discuție cu arhitec- 
ții ieșeni.

Sîmbătă, 19 octombrie, 
ora 20, „DANS PENTRU 
STUDENȚI".

Duminică, 20 octombrie, 
Concert de muzică ușoară 
susținut de formația de 
chitare „EXPERIMENTAL".

WWW



piesă originală, în des- 
Ochiderea noii stagiuni a

Teatrului Național — ia
tă un fapt ce se înca
drează pe deplin sarci

nilor majore ale unei scene de 
tradiție. Cu atlt mai mult, cu 
cit autorul apare pentru prima 
dată în fața publicului In a- 
ceastă postură care, echivallnd 
cu o consacrare, pretinde o 
atitudine desprinsă de obișnui
tele complezențe ale teatrelor 
lață de datoria promovării dra. 
maturgiei actuale. Dacă, la 
toate acestea, mai adăugăm și 
împrejurarea că, ieșean fiind, 
noul dramaturg s-a adresat din. 
capul locului teatrului de aici, 
oferindu-i șansele de „a lan
sa* o piesă menită să se im
pună în configurația reperto
riului românesc contemporan, 
avem în față toate argumen
tele de natură să justifice o 
atenție specială acordată pie
sei lui St. Oprea.

S-a făcut oare simțită o a- 
semenea atenție ? Urmărind 
spectacolul, nu am putea răs
punde cu toată convingerea, 
afirmativ Întrebării. Pentru că 
intre text și reprezentație sînt 
sesizabile diferențe fie optică, 
punînd in cauză atlt exegeza 
literară a piesei, cit și o situa
ție mai generală, referitoare 
la modul de tratare a lucrări-, 
lor de debut pe scena de Ia
Iași. De obicei, acestea '■ nu ca. dineuri, să se 
păfă girul regizorilor angajați.
ai teatrului, ceea ce impune 
colaborări efemere cu regizori 
străinj de instituție, liberi în 
perioada prevăzută pentru re
petiții. Ne amintim că și în 
deschiderea anterioarei sta
giuni. pentru a se pune în sce
nă comedia Stan Pățitul de G. 
Vasifescu (după povestea lui 
I. Creangă), care, In orice Caz, 
chiar dacă autorul nu era de
butant, constituia o „premieră 
pe țară', s-a apelat tot la un 
regizor din afară. Acesta (sau 
și acesta) manifestîn,d îndoieli 
cu privire la interesul pe ca
re-! poate deștepta lucrarea, 
a abordat, în reprezentare, o 
linie de minimă rezistentă, un 
ton de petrecere populară, ceea 
ce a subțiat semnificația artis
tică a spectacolului. Și aces
ta nu este unicul exemplu ce 
s-ar putea da.

„Constelația ursului' își dez
voltă acțiunea în două planuri 
care interferează fără a se su
prapune. Condiția existenței 
personate, condiția sufletească 
a principalului personal, Radu, 
este influențată de mediul am
biant, constituind o traiectorie 
incertă, presărată de zbucium, 
speranțe, eșecuri. Planul con
cret al vieții de toate zilele, 
faptele șf întîmplărHe reale, 
constituie numai un fundal ca
re explică, Intr-o măsură, șl pe 
care se proiectează o intensă

trăire interioară, o adincă și 
greu comunicabilă dramă a e- 
roului. Izolat de lume, timp în
delungat, datorită unor împre
jurări nefericite, Radu încear
că să se întoarcă, să se reinte
greze vieții obișnuite. Dar în
cercarea sa, al cărei punct de 
sprijin este Laura, fiica unui 
profesor universitar reputat, 
nu duce la rezultatul așteptat.

Nu explicarea claustrării lui 
Radu este obiectul dezbaterii 
și nici soluția finală, ci proce
sul sufletesc însuși, avataruri
le, reale sau posibile, sugera
te, ale unei conștiințe care, 
căutlndu-și limanul, parcurge 
cu pași nesigurț o potecă în
gustă, sinuoasă, întreruptă a- 
desea de copcile mocirloase 
ale contrarietăților și neîncre
derii. Autorul e atras de aces
te zone de penumbră care, 
condiționate din interior sau 
din afară, se reflectă adesea 
puternic în conduita oameni
lor. Fără a face freudism, din
colo de orice teze livrești, pie
sa exprimă , interesul sincer 
pentru problemele complicate, 
uneori irezolvabile, ale omu
lui și respiră în ansamblu, cu 
discreția bunului gust, dragos
tea față de oameni. Ștefan O- 
prea trăiește așa cum arată 
singur — „fascinația scafan
drului, care vrea să cerceteze 
necunoscutele lumi din a- 

minuneze și să 
încerce a Ie înțelege*. Aceas
tă pasiune pentru cunoașterea 
adîncurilor sufletești este con
firmată de textul piesei. Meri
tul autorului cred că se expli
că prin modul delicat de a 
tatona terenul,, prin satisfacția 
pe care i-o dduce sondajul 
psihologic care nu urmărește 
nici un diagnostic, nici o ilus
trare pedantă a vreunei teorii.

De aceea motivarea strict 
realistă a conduitei persona
jelor interesează mai puțin. 
Punctele jde plecare ale con
flictului (înttlnirea lui Radu 
cu Laura — și tot ce urmea
ză), ca și punctele de sosire 
(reușita operației, sinuciderea 
— sau fatalitatea unui acci
dent, evoluția celorlalte perso
naje) pot fi convenționale, ele 
sînt mai curlnd ipoteze de lu
cru. Ceea ce atrage și ceea 
ce răzbate la spectatori este 
acea alternanță de flux și re
flux, de încredere și neîncre
dere, de zăvorlre în sine și de 
privire în exterior câred de
finește pe Radu. Ajunge la 
spectatori, nu chiar de la în
ceput, această zbatere, în po
fida unei tentații căreia nu i 
s-a putut sustrage, intr-o mă
sură, nici regia, (un alt debut: 
Eugeri-Trăian BdrdușanU), nici 
unii dintre interpret!: tenta
ția de a accentua datele ex
terioare, pitorescul, am putea 
spune, o anumită încărcătură 

neesențială, în creionarea u- 
nur personaje. rare ca în 
montarea spectacoanui, cu ex
cepția decorului țîinsioienia 
Cazucu) esențianzat și sugera, 
tor al autenticei drame, regi
zorul și imerprețu au înum- 
pinat dificultăți neuănune ia 
lectură. O serie ae subtilități 
aie textului, mai ales aozajul 
intre iapiul concret și impon
derabilele suiletești aie per
sonajelor au fost mai puțin 
pătrunse, disecate, trăite și de 
aceea spectacolul se aovedeș- 
te mai puțin pretențios in 
comparație cu piesa.

Autorul s-a ierit de orice 
iei de ostentație, s-a lent de 
ponchele unor soluții previ
zibile, de alirmaține prea ne
te, categorice și a construit o 
lucrare modernă mai mult prin 
problema ce o pune și izbu
tește s-o trateze tocmai dato
rită capacității de a evita 
discursivul, retoricul, insisten
ta minuțioasă și obositoare a- 
supra peripețiilor concrete.

Bineînțeles, semnificația e- 
șecului lui Radu nu este ge
neralizatoare. Unii oameni de 
teatru mai trăiesc încă sub 
apăsarea unei concepții depă
șite a tipicului în artă ca me
die statistică. Personajul lui 
Ștefan Oprea exprimă numai 
o posibilitate, rezultînd din re
lația între individual și social. 
Construcția piesei lasă loc me
ditației, emoțiilor surdinizate, 
/datorită unui mod concis, e- 
liptic uneori, în prezentarea și 
dezvoltarea stărilor sufletești 
și, începînd cu actul al doi
lea, spectacolul capătă nuan
țe caracteristice, determinînd 
emoția gravă a disputei despre 
om. In același timp, prezența 
acestui interes activ al dra
maturgului, ca exponent al 
unei responsabilități sociale, 
subliniază pozitiv efortul ar
tistic.

Tratarea fugară a primului 
episod, în pădure, tonul per
siflant, satiric, în tablourile 
imediat următoare, pitorescul, 
ca să nu spunem mai mult în 
legătură cu primele apariții ale 
lui Radu (căruia regia și in
terpretul au căutat să-i confe
re datele fizice de însingurare 
și de forță — traducînd oare
cum simplist atributul de 
„urs*) întîrzie receptarea me
sajului interior. De altfel, So
rin Lepa (Radul realizează o 
interpretare meritorie, în li
mitele prezenței exterioare. Ne 
întrebăm, însă, dacă acestui 
personaj oscilant, bîntuit de 
neîncredere, j se potrivește o 
tratare1 atît de fermă, începînd 
cu sonoritățile vocale și con- 
tinuînd cu atitudinea rigidă, 
nemaleabilă. Mull mai aproa
pe de rcl este Violeta Popes
cu (Laura), cu nuanțe și pri
viri care desenează cu finețe

TEATRUL NAȚIONAL IAȘI
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și sinceritate traiectoria soți
ei luj Radu. Un plus de încre
dere în substanța textului, a- 
dîncind trăirea interioară, va 
contribui, sîntem siguri, la vii
toarele spectacole, la o mai 
sinceră și atentă satisfacere a 
scenelor introductive. Teofil 
Valeu (profesorul) .dă culoare 
unui personaj pitoresc, veri
dic, chiar dacă chipul actoru
lui, cunoscut și apreciat de 
spectator din atîlea alte piese, 
ajută mai puțin individualizării 
profesorului. Petru Ciubotaru 
(George) manifestă aceeași na

turalețe care captivează sala, 
intempestiv uneori, cu un joc 
bogat în sublinieri comice.

In rolul ușuraticei Muchi, 
Cornelia Gheorghiu creionea
ză un personaj memorabil, in
sinuant, spumos, cu evidentă 
„priză" în sală.

In mod deosebit se mai cu
vine menționată interpretarea 
lui Puiu Vasiliu (bătrînul) a 
cărui gravitate în rostirea re
plicilor subliniază simbolul 
căutării orizontului. In rest, 
contribuții de un profesiona
lism evident au Ion Schim- 

bischi, V. Oțeleanu, All Rad- 
vanschi, Valeria Burlacu, Va
lea Marinescu, C. Obadă. Cu 
toții realizează accentele cu
venite ale unui spectacol ca
re, prin efortul de interioriza
re și prin dozajul judicios în
tre ceea ce se petrece în afara 
personajelor și drama lor lă
untrică se va putea ridica la 
reliefarea mai complexă a 
textului, menținîndu-se cu suc-’.’- 
ces, în continuare, pe aiișul 
noii stagiuni.

N. Barbu
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In articolele precedente 
arătam că, din punctul de ve
dere al gradului de determi
nare, Se pot distinge două 
modalități de reprezentare 
spațială în pictură : spații
fixe, complet determinate, 
concepute ca niște recepta- 
cole apriorice care urmează 
să găzduiască obiectele ; și 
spații tensionale, care nu 
constituie un datum stabil, 
definitiv, ci sînt potențiale, 
nedeterminate, mobile; aflîn- 
du-se în curs de devenire, 
aceste spații urmează să se 
dezvolte în imaginația specta
torului, care este astfel che
mat să coopereze la plăsmu
irea spațiului sugerat, și — 
în felul acesta — la crearea 
tabloului.

Un exemplu tipic de spațiu 
privit ca un receptacol imua
bil a fost cel renascentist. 
Fiind o construcție rațională, 
o schemă preconcepută, acest 
spațiu se dovedise artificial, 
se îndepărtase de natură. Ru
perea de realitate se făcea pe 
de o parte prin utilizarea de 
elemente scenografice, iar pe 
de altă parte prin fixitatea 
sa, neținîndu-se seama de o 
dimensiune esențială a exis
tenței : mișcarea, schimbarea.

Dar inadvertența cea mai 
importantă a spațiului geo
metric al Renașterii era con
stituită de faptul că tridimen- 
sionalitatea sa marca divorțul 
dintre om și univers. Monis
mul . (mitic sau mistic) era 
înlocuit cu dualismul. Lumea 
și omul sînt socotite entități 
neconfundabile. înstrăinarea 
lumii dusese la dispariția 
„continuității sufletești" dintre 
om și cosmos. Universul era 
privit ca un obiect aflat în 
afară. Rembrand, Leonardo. El 
Gfeco exprimau drama aces
tei înstrăinări.

Este adevărat că în acest 
spațiu tridimensional se po
vestea despre zei — antici 
sau creștini — dar era o is
torisire făcută de la exterior, 
fiorul mistic se stinsese. Pre
zenta în tablou a unei lumi 
divine nu mai corespundea 
dorinței de evadare într-o 
altă stare existențială, nu 
marca atitudine metafizică. 
In mitologie, în istorie, în li
teratură se căutau doar moti
ve picturale considerate su
perioare. Or, recurgerea la 
climate temporare trecute 
(motive istorice) sau la medii 
spațiale străine (motive exo
tice) îndepărtează și mai mult 
pe om de existență, de viața 
imediată.

Era prin urmare nevoie de 
o schimbare radicală a viziu
nii spațiale, întemeiată la rîn- 
dul ei pe o schimbare a con
cepției privind raportu] dintre 
om și univers. Acest lucru va 
fi înfăptuit de impresionism 
și postimpresionism.

In esență, impresionismul își 
propune :

— să demitizeze si să de- 
mistifice spațiul pictural, co- 
borîndu-1 în realul cotidian, 
în viața contemporană ;

— să reintimizeze natura 
și, în acest scop ,să disloce 
spațiul tridimensional care 
exprima distanțarea omului 
de univers ;

— să renunțe la construc
țiile spațiale, raționale care 
se dovediseră artificiale și să 
se restituie primei trepte a 
cunoașterii, senzației, iniția
tiva și chiar exclusivitatea 
arhitecturării spațiale;

— să se ajungă în cele 
din urmă la construirea de 
spații psihice, spații ale omu
lui, în care să dispară „dis

tanța sufletească* dintre om 
și universul tabloului.

★

Apropierea de realitate în
semna pe de o parte ieșirea în 
„plin aer* (Plein air). Contactul 
direct cu natura înlocuiește 
peisajele confecționate în a- 
telier. Pe de altă parte pic
torii abordează acum subiec
te din contemporaneitate 
după principiul emis de Bau
delaire : „Celui sera le pem- 
tre, le vrai peintre... qui 
saura nous faire voir et com- 
prendre combien nous som- 
mes grandes et poetiques 
dans nos cravates et . nos 
bottines vernies*. Manet, ur- 
mînd exemplul lui Courbet și 
Daumier, elimină orice ur
mă de legendă din tablou și 
aduce pe pînză realitatea co
tidiană, viața străzii, a caba
retelor, fără nici o idealizare, 
fără nici un menajament. 
Mai apoi, cu Degas și Tou
louse-Lautrec, se va ajunge 
chiar la subiecte vulgare și 
sordide.

Pentru a-și asimila intim 
realitatea, pentru o nemijlo
cită comuniune, impresionis
mul inițiază una din marile 
revoluții din istoria picturii: 
recurgerea la treapta cea mai 
directă, la prima treaptă a 
cunoașterii: la senzație. Spa
țiul plastic încetează de a 
mai fi o construcție rațională 
pură, ci este plăsmuit pornind 
de la datele brute, elementare 
ale percepției senzoriale. Ade
vărul imediat, cel mai pur, mai 
nesofisticat și mai indubitabil. 
Nu un spațiu aprioric, prefor- 
mat, spațiu de tip monadic, 
ci un spațiu tensional, în curs 
de constituire, prin organiza
rea datelor primare ale simțu

rilor, neprelucrate în intelect.
Tiparul aprioric care urmea

ză să primească lumina, oa
menii și lucrurile, este înlo
cuit cu un spațiu mobil în 
care toate sînt solidare: spa
țiu, lumină și lucruri, formîndu- 
se un continuum de diverse den
sități unificate prin vibrația 
moleculelor de lumină.

In această perioadă a ști
ințelor experimentale, care ur
mase unei îndelungi dominații 
a matematicii, impresionismul 
duce mai departe apropierea 
de natură inițiată de realism 
și pune artistul în contact di
rect cu existența prin apara
tul simțurilor, aducînd pe ta
blou realitatea în starea ei de 
cruditate, înregistrarea nativă 
a vieții surprinsă în desfășu
rarea duratei. De la generalită
țile abstracte, renascentiste, se 
trece la imediatul vital, de la 
etern la efemer, mai adevărat 
însă decît construcțiile rațio
nale aflate în afara fluxului 
vieții. Spațiul trăit, spațiul 
psihic, introspectiv, înlocuiește 
spațiul imaginat. In felul a- 
cesta impresionismul restabi
lește legătura directă dintre 
om și cosmos.

Consecutiv, trebuia desființa
tă și expresia picturală a dis
tanțării omului de univers: 
tridimensionalitatea albertiană. 
Dislocarea perspectivei line
are va fi efectuată de impre
sionism și postimpresionism 
prin multiple mijloace. Intro
ducerea conceptului de varia- 
bilitate a imaginii picturale în 
funcție de timp, a noțiunii de 
„moment-Iumină”, aduce în ta
blou dimensiunea schimbării, 
detronîndu-se conceptul imu
abilității spațiului. Diviziunea 
tusei, care căuta să exprime 
vibrația luminii, constituie li
nul din mijloacele principale 

de dezintegrare a spațiului, 
geometric euclidian. Vibrația 
introduce In tablou indetermi- 
nabilul .indefinitul. Lumea nu 
mai este o creație fixă a in
telectului, ci o apariție e- 
vahoscentă, care moare sl re
naște în fiecare clipă. Vibra
ția tușelor dizolvă contururile, 
raporturile, unitatea geome
trică și perspectiva lineară 
în masa senzorială a luminii 
și culorii. Ea pune pe ace
lași prim plan sufletesc o- 
biectele îndepărtate cu cele 
apropiate.

Dezorganizarea unității spa
țiale clasice, a construcției 
ortogonale monoculare, are loc 
de asemenea printr-o serie 
de alte mijloace: crearea de 
centri multipli care fragmen
tează spațiul tabloului (vîrte- 
jurile de tușe utilizate de 
pildă, de Renoir în nudurile 
din ultima sa perioadă, de 
Van Gogh mai ales în figu
rarea astrelor, precum și de* C6- 
zanne); introducerea de pla
nuri care contrariază și anu
lează lineritatea punctului de- 
fugă unic (procedeu întîlnit 
prin excelență la Cezanne); 
introducerea de spații văzute- 
parcă pe secțiune plană (Ce
zanne : Jucătorii de cărți); 
spații văzute din zbor sau de 
jos în sus (Degas : Două dan
satoare) ; suprapunerea de pla
nuri fără spatii de legătură 
între ele; introducerea de a- 
simetrii, neglijarea propor
țiilor (Cezanne : Băiatul cu ji
letcă); repartizarea inegală a 
obiectelor cu lăsarea de deze
chilibre spațiale, de viduri 
spațiale (mai ales Degas). Ce
zanne a fost cel care a uti
lizat cea mai variată gamă 
de mijloace pentru a „demon
ta" spațiul, după expresia< 
lui Jean Bazaine.



CARAVANA
L> sflrșltul Ini noiem

brie, vam ridica din a- 
telierele unor artiști plas
tici aflati în diferite o- 
rașe ale țării, lucrări des
tinate Salonului Cronicii. 
(Tema : VIS 31 REALI
TATE).

Discuție cu un amic, in 
momentul plecării.

— Extravaganțe, pur șl 
simplu extravagante...

— De ce 1
— Ați organizat o ade

vărată caravană, ca să a- 
dunați două, trei lucrări șl 
alea dumnezeu știe cum vor 
fi arătind.

— Ai rămas același ca- 
iir de sceptic. Nu-ti dai 
seama că numai și ideea 
de a pleca la drum, prin 
tară, cu un microbuz pe 
care stă scris VIS SI REA
LITATE, are darul să-ți 
dea citeva nopți de ne
somn ? Gindește-te că tre
cem pe șleahurile țării, pe 
la răspintii vechi de cînd 
lumea, unde adăstau altă
dată menestrelii noștri cu 
scripcă și țambal și nai și 
strigi: Adunăm vise, sau 
Cine are vise Irumoase, să 
ni le împrumute le punem 
în rame aurite și le arătăm 
oamenilor ca să viseze toți 
oamenii frumos ! Ei ?

— Mă rog, sînt omul în
treprinderilor serioase și 
nu m-aș Încumeta nicioda
tă să pun pe frontonul lor 
lozinci de astea romantice. 
Dacă m-aș socoti printre 
artiștii pe care-i vizitați, 
nu v-aș da nici o lucrare...

— Trecem numai pe la 
cei ce știu să viseze.

★

Pe cele patru laturi ale 
mașinii, ba și pe roți, am 
scris cu negru și cu alb 
și cu roșu și cu albastru : 
Adunăm vise. Și am mai 
scris: Ce e cu această 
morală fățarnică, cicălitoa- 
Te, de mironosiță, și care 
nu vrea nici mai mult nici 
mai puțin decît să creeze 
conspiratori chiar și în 
sfera atît de liniștită a vi
sătorilor ? (Baudelaire).

Șl am mai scris: Nu
primim cele trei pere ale 
lui Renoir, cei patru spa- 
rangheli ai lui Ma-net, fe
meiuștile de șocolată ale 
lui Derain, sau pachetul de 
tabac cubist (Max Ernst).

Și am mai scris: Cei ce 
visează ziua, află multe 
lucruri ce scapă celor ce 
visează numai noaptea... ei 
surprind sclipiri ale eter
nității și simt o adîncă fe
ricire cînd, trezindu-se, își 
dau seama că au fost pe 
punctul de a descoperi ma
rele secret (Edgar Pol).

★
Discuție cu șoierul, in 

timpul mersului.
— De ce VIS ȘI REALI

TATE?, mă Întreabă omul. 
Și apoi, formula nu mi se 
pare cu totul nouă. Dacă 
nu mă înșel, suprarealiștii...

— Exact. Suprarealiștii au 
debutat cu această formulă 
și cred că și-au pus pro
blemele cele mai serioase. 
Sâ trecem însă peste între
gul for sistem filozofic și 
estetic (slavă domnului, a- 
vem acum destule cărți

crochiu

despre curentul suprarea
list 1), și să spunem că 
din programul lor, ca, de 
altiel, din oricare alt pro
gram estetic, dinainte ca
nonizat, nu s-a ales mare 
lucru. Nici Breton, acel 
cavaler straniu al suprarea- 
lismului, n-a reușit să îm
pace teoretic și, cu atît 
mai puțin practic, în pla
nul realizării artistice, cele 
două laturi, visul și acțiu
nea. Pină la urmă, punctul 
de fuziune dintre cele două 
stări l-a văzut cu destulă 
nostalgie, cum arată Ma
rio de Micheli...

— Da, Breton spunea (ci
tez) : Poetul viitor va de
păși ideea deprimantă a 
ireparabilului divorț între 
acțiune și vis.

— Exact. Să reținem în
să deocamdată ideea că 
suprarealismul a dat citeva 
sugestii minunate. Numai 
și îndemnul de a scruta 
ființa cealaltă din noi, cea 
care ne e mai puțin famili

ară, cea a întrebărilor și a 
neliniștilor, a gindurilor pe 
jumătate și a interjecții
lor... Și, pentru că Breton 
credea intr-o împăcare vii
toare a celor două stări, 
de ce nu am constata că 
arta încearcă din răsputeri 
să îndrituiască speranțele 
himericului înaintaș. Oni
rismul artei noastre contem
porane însă înseamnă cu 
totul altceva decit angoa
sa insuportabilă a supra
realiștilor. Poetul Leonid 
Dimov vede în oniric nu 
modul de a fugi de reali
tate, ci, dimpotrivă, de a 
o invada, de a pătrunde 
pină în scheletul ei, acolo 
unde lumea sensibilă este 
înlocuită cu ipoteza ei 
anterioară, de forță.

— Am amestecat, cred, 
prea mult poezia cu pictu
ra. Nu uita că sîntem in
tr-o mașină ce adună lu
crări de artă plastică...

— Nu-ți dau dreptate. 
Undeva, domeniile se întil- 
nesc și chiar se contopesc. 
Nici o pagubă, de altfel, 
pentru nici unul din aceste 
domenii. Dacă fiecare 
știe să-și păstreze ființa, 
autonomia, cu atît mai bi
ne e cind știe lua ce-i tre
buie, unul de la celălalt. 
De ce n-ar visa șl picto
rii ? De ce nu ar pune pe 
pînză ceea ce visează ? Au 
visat un timp să pună pe 
pînză pere și sparangheli 
și pachete de tabac și nu 
spun că le-au pus rău, dar 
azi li s-a făcut sete de 
mai mult. Există o sete de 
infinit care trebuie astim- 
părată. Realul rămîne, în 
continuare subjugatorul ei, 
sublimul punct de plecare. 
Obiectele continuă să fas
cineze prin frumusețea lor, 
dar ceea ce contează acum, 
în primul rînd, este rapor
tul dintre ele, dintre fru
musețile lor, vecinătatea 
lor, ca o revelație nouă, 
plină de sensuri, mai defi
nite sau mai nedefinite, dar 
plină și ademenitoare. In a- 
ceastă modalitate nouă 
cred că sălășluiește o 
forță artistică imprevizibi
lă.

— Dacă dăm peste vise 
urîte ?

— Nu cred. Visele noas
tre sînt visele unor oameni 
treji.

Val Gheorghiu

P. Hirtopeanu : Str. M. Eminescu (Iarna)
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COLECȚII Șl 
COLECȚIONARI

Colecționarul plastic av'zat și, 
să-l numim profesionist, știe di
nainte către ce valori artistice 
să aspire, pornind spre adunarea 
lor cu perseverență și bani ; re
versul unui asemenea colecționar, 
ce-șl calculează cu precizie soar
ta investițiilor reactualizînd ar
tiști uitați și lanstnd celebrități, 
e acel cumpărător oare achizi
ționează oarecum la întîmplare, 
alegînd din expozițiile timpului 
său numai ceea ce îl place și, 
bineînțeles, ceea ce îi e ac
cesibil.

Un asemenea colecționar „ro
mantic" al lașului dintre cele 
două războaie a fost șl Mihai 
I.uchlan. Despre colecția sa. ca
re a numărat pînă la 140 de lu
crări, am pomenit într-un alt 
articol. Pentru astăzi ne propu
nem o prezentare, mal precis o 
caracterizare a colecției respec
tive.

Ea a mal prins ceva din cre
pusculul lui Aurel Băeșu șl un 

Octav Băncilă în apogeu, ambii 
deci dificil de abordat: peisa
gii de Băeșu, flori de Băncilă, 
nimic semnificativ. Un debut ti
mid. Dar, pe măsură ce an i ur
că. afinitatea colecționarului cu 
artiștii ieșeni din epocă Începe 
a se afirma. Astfel, găsim mă
car patru bune guașe de I. Cos- 
movicl, dintre care un peisaj 
campestru cu irizări de lumină 
jucate măiestrit în penel si o 
mahala ieșeană memorabilă ; 
două solide compoziții de Tro- 
teanu, trei peisaje din epoca 
de împlinită maturitate artisti
că a lui Otto Brlese și un e- 
locvent Kiriacoff. După care, ni 
se anunță generația de plasti- 
cieni pe care o va deservi din 
plin această colecție : N. Popa, 
Adam Bălțatu, C. Baba. I. Mar- 
șic. C. Alupi, M. Cămăruț. C. 
Agafițel, P. Hirtopeanu. De aci 
Înainte, ni se oferă lucrări cu 
adevărat interesante, mai ales 
privind evoluția pictorilor res
pectivi. Și dacă pe Adam Băl
țatu nu-1 putem cita decît cu 
un caracteristic și valoros „Pei
saj Citadin" N. Popa e urmărit 
în toate etapele realizării sale, 
inclusiv perioada pariziană șt 
nu se poate avea o comnletâ 
privire de ansamblu a operei a- 
cestul pictor fără a fi citate 
măcar 10 lucrări din colecția 
Luchlan.

Interesant ne apare C. Baba, 
deoarece colecționarul a ținut 
să-l aibă din chiar perioada de 
studenție șl debut. E un Baba ai 
prime’or căutări, cînd liric, cînd 
sumbru, dar totdeauna impetuos.

Din Marșic vom remarca o 
ipostază neștiută, marcată de in
fluența tonitziană, mal ales în 
„Flori roșii". Sînt dn perioada 
Durău, o perioadă care a lăsat 

urme la Baba, Alupi, Hîrtopea- 
nu și care se cere integrată și 
într-o monografie Tonitza.

Călin Alupi trebuie citat cu 
două lucrări ce nu pot fi în- 
tîlnite în fiecare zi : viguroasa 
compoziție „Căruțe pe drum" șl 
un portret cu virtuozități cro
matice de mare sensibilitate. Din 
rest, Mihai Cămăruț, C. Agaft- 
ței și P. Hirtopeanu, flecare cu 
citeva lucrări reprezentative a- 
lese din expoziții pentru mare
le public. Citabile „Garoafe" de 
Cămăruț. „Peisaj urban" de A- 
gafiței și „Flori albe" de Hîr- 
teneanu.

Constatăm apoi că imediat ce 
evadează din climatul Ieșean, 
colecționarul pare dezorientat și 
cumpără oarecum la rînd. De a- 
ceen, din catalogul său nu vom 
menționa decît pe N. Alexan- 
drescu-Mllano pentru „Flori" 
lucrate în cuțit șl „Țiganca" lui 
Bulgăraș. Indirect ni se confir
mă rolul de necontestat pe care 
Miha! Euchlan l-a avut în pe
rioada respectivă : trezorier al 
generației sale de artiști ieșeni. 
Desigur că nu e puțin lucru.

Aportul acestei colecții în ac
tualitate : contribuții substanția
le la retrospectivele organizate 
sub egida Muzeului de artă din 
Iași ; transmiterea în fondul de 
stat $1 alte colecții Ieșene a u- 
nor valoroase lucrări de Șt. 
Dumitrescu, Octav Băncilă, A. 
Bălțatu, N. Popa, Arnold, Briese 
și C. Baba.

Al. Arbore
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O altă revoluție picturală a 
impresionismului și postiqjpre- 
sionismului a fost înlocuirea 
perspectivei liniare cu spații 
create prin culoare, utilizîn- 
du-se în acest scop vibrația 
tușelor divizate, intensitatea 
cromatică, metacromazia, dar 
mai ales potențialul spațial 
al culorilor. Am văzut cum 
vibrația tușelor fragmentate 
creează un spațiu tensional, 
mobil, neliniștit, în care fixi
tatea ortogonalelor clasice dis
pare. La rîndul ei intensitatea 
cromatică anulează distanțele, 
aducînd elementele în prim 
plan. Lucrul acesta îl întîlnim 
mai cu seamă la Van Gogh, 
dar el apare și la Monet și 
Renoir.

Metacromazia, adică utiliza
rea unei alte culori în locul 
celei firești, (fie că este vor
ba de natură sau de obiecte) 
contrariază rutina percepțiilor 
noastre și ne obligă la noi 
organizări spațiale. Pe de al
tă parte se creează o atmos
feră de irealitate și de inde- 
terminare. Un asemenea spa
țiu este cel al lui Gauguin, eu 
ajutorul căruia el exprimă 
sentimentul stranietății lumii 
și al înstrăinării de existență. 
Inițiată încă de El Greco, me
tacromazia își va afla maxi
mum de dezvoltare în arta 
fauvistă.

Post'mpresionismul, mai cu 
seamă Van Gogh și Gauguin, 
inaugurează perspectiva de 
natură cromatică. Profunzimea 
tabloului este creată utilizîn- 
du-se potențialul de apropie
re sau depărtare pe care-1 
posedă diversele culori în sta. 
re pură, independent de de- 
gradeuri sau modulări tonale.

Dacă diversele mijloace a- 
mintite mai înainte aveau ro
lul de a destrăma atît profun. 
zimea lineară cît și unitatea 

geometrică a tabloului, con
stituind primele trepte în în
cercarea de intimizare a natu
rii, crearea de spații cromati
ce pure încununa acest elort, 
culoarea reprezentînd punctul 
de întîlnire a planului optic 
cu cel psihic, acolo unde pic
turalul emite unde sufletești. 
Culoarea creează nu numai 
spații plastice, prin jocul ape
lurilor și respingerilor optice, 
ci și spații psihice, prin în
cărcătura emoțională, prin jo
cul „corespondențelor” baude- 
lairiene. Nu afirma Van Gogh 
că vrea să exprime „teribilele 
pasiuni umane” cu ajutorul 
culorilor ?

In spațiul cromatic pur a- 
dîncimea geometrică este în
locuită cu adîncimea psihică, 
imuabilitatea liniilor cu mobi
litatea încordărilor interioare 
ale fiecărei culori în parte și 
a încordărilor izvodite din în- 
tîlnirile cromatice. Spațiu al 
senzorialului, spațiu lăuntric, 
spațiu tensional străbătut de 
liniile de forță ale osmozei 
sufletului cu universul, spațiul 
plastic nou duce la dispariția 
înstrăinării de univers. Omul 
se reconfundă cu lumea în
tr-un nou gen de monism.

★

Deși de ordin psihic, spa
țiul plastic impresionist și 
postimpresionist se deosebește 
de spatiile psihice ale lui 
Rembrandt, Leonardo sau El 
Greco. Pe cînd ultimele sînt 
spatii ale spiritului, spatii me
tafizice, spatiile lui Pissarro, 
Sisley. Renoir sau Degas nu 
sînt valorificate sub raportul 
unor sensuri cosmice, trăirea 
nu are loc pe planuri exis
tențiale ; pe tablou se află 
viața de fiecare zi, domestică 
chiar, modernă deseori, pînă 

la frivol; în orice caz ame- 
tafizică. Spațiul psihic al im
presionismului se oprește la 
aspectul feeric al lumii, la 
bucuria senzorială, fără impli
cații filozofice, neangajînd de
stinul condiției umane. Gau
guin spunea despre impresio- 
niști : „Ei caută în jurul lor 
și nu în miezul tainic al gîn- 
dirii". Excepție fac Van Gogh, 
Gauguin și Monet în partea 
finală a creației sale.

Monet duce pînă la conse
cințe metafizice vibrația im
presionistă. O dată cu seriile 
sale, mai ales Vederi din Lon
dra și Catedrala din Rouen, 
Monet descompune tot mai 
mult structura spațială clasică, 
pentru ca în ultimele Nym- 
pheas s-o părăsească total. Lu
mea se mută iarăși în intimi
tatea sulletului ca și în vi
traliile gotice, ca și în pictura 
bizantină, ca și în spațiile psi
hice ale Iui Rembrandt sau El 
Greco. Tabloul nu mai apare 
ca simpla ilustrare a experi
mentului impresionist — varia
țiile cromatice ale atmosferei 
în funcție de momentul zilei, 
— artistul nu mai proiectează 
în afară ceea ce retina înre
gistrează pasiv, ci pune pe 
pînză emoția însăși, sufletul 
transfigurat în fața spectaco
lului lumii.

Spre deosebire de Rembrandt, 
El Greco sau Vermeer, Monet 
nu caută să depășească, să 
transceandă natura. El desco
peră frumusețea lumii și pune 
pe pînză uimirea umană. UI. 
timele Nympheas sînt con
strucții cromatice abstracte în 
care orice urmă de perspecti
vă și de structură recognosci- 
bilă dispare, dizolvate într-o 
masă vibrantă fără nume: no
tația fulgurantă a unei stări 
spirituale.

Van Gogh renunță total la 

pasivitatea retinlană impresio
nistă care sclaviza ochiul, su- 
punîndu-1 capriciului fluctua
țiilor luminoase din afară și-și 
propune să exprime sufletul cu 
ajutorul culorilor. Spațiul său 
psihic este construit prin cu
loare, un spațiu tensional prin 
excelență, în permanentă fră- 
mîntare, creat prin supravol. 
tarea exasperantă a tonurilor 
pure. Două lucruri capitale 
trebuie notate: spațiul devi
ne plan, tridimensionalitatea 
clasică dispare, profunzimea 
fiind redată prin calitatea 
spațială a asocierilor croma
tice. Pe de altă parte 
lumea psihică a lui Van 
Gogh este mai bogată decît 
cea a lui Monet. Ea exprimă 
nu numai extazul, dar și dra
matismul existentei umane. 
Spațiul plastic al lui Gauguin 
este de asemenea de esență 
metafizică, o lume a sufletu
lui frămîntat de marile între
bări. Profunzimea lineară este 
și aici îndepărtată pentru a 
se crea un spațiu cu tendință 
planimetrică în care adnei- 
mea este sugerată prin poten
țialul spaț'al al culorilor. In 
spațiul psihic al lui Gauguin 
componenta de beatitudine din 
arta lui Van Gogh a dispărut, 
pentru ca să rămînă numai 
componenta patetică. In peisa
jele stranii, Gauguin pictează 
ființe fantomatice, uneori spec
trale, alcătuite din contururi 
ferme în care încap culori 
de asemenea stranii. Cu toată 
fermitatea- lor, contururile con
țin o substanță rarefiată in
capabilă să dobîndească den
sitatea vieții. Ființele nu se 
pot încarna. Așa exprimă 
Gauguin neliniștea metafizică 
a existentei umane ■, „de unde 
venim ? ce sîntem ? încotro ne 
ducem?” Exotismul lui Gau
guin nu este o simplă coche

tărie, ci un mijloc în plus 
pentru a sublinia indetermina- 
bilul condiției umane, carac
terul insondabil al destinului 
omenesc.

Un loc aparte ocupă Ce
zanne.

Pe de o parte, Gâzanne în
cearcă să dea eternitate efe
merului, să salveze obiectele 
și spațiul de amenințarea di
zolvării în lumină, organizînd 
vibrațiile iugare ale luminii 
în mase cromatice geometrice 
(„traiter la nature par le cy- 
lindre, le câne et la sphere”) 
și organizîndu-Ie în com
poziții de severă rigoare. Dar 
dacă în compozițiile de res
pirație redusă, cum sînt na
turile moarte, ordonarea geo
metrică reușește să creeze 
spații stabile (deși deseori a- 
cestea au un aspect „plon- 
jant”), în schimb în peisaje, 
geometrizarea multiplă nu Iz
butește decît rareori să con
struiască un echilibru spațial 
de suficientă soliditate. Dim
potrivă, aici spațiul devine 
suma unor infinite dezechili
bre care amenință toate li
niile armăturii compoziționale. 
Este un spațiu mobil, tensio
nal, în imprevizibilă deveni
re. Masele cromatice frag
mentate, dislocate, lasă im
presia că universul este su
pus unor seisme permanente, 
cu neputință de stăpînit. A- 
cest echilibru fragil incert, 
mărturisește incapacitatea spi
ritului uman de a supune li
niile de forță ale universu
lui. Neliniștea metafizică e- 
xistă și aici, dar are o nuan
ță particulară: nu privește 
destinul uman, valoarea exis
tenței umane, ci neputința do
minării cognitive a nemărgi
nirii.

In conflictul câzannian din
tre geometrie și durată, din

tre ordine rațională și veșnica 
schimbare, își află originea 
cubismul, care va exagera 
geometria în defavoarea vi
brației. Construcția intelectu
ală va lua locul spontaneită
ții senzației.

Pe de altă parte, Cdzanne 
deschide o eră nouă în isto
ria picturii: aceea a plasticu
lui pur. Cu Câzanne încetea
ză anecdoticul și literatura în 
artă. Dar nu numai atît. No
țiunea de subiect își pierde 
sensul. încetează orice semni
ficație extraplastică a tablou
lui. Obiectelor li se ridică a- 
utonomia și orice expresie 
proprie. Ele devin fapte pur 
picturale. Pe pînză nu se a- 
flă lucruri sau oameni, ci for
me și culori, volume și valori 
cromatice puse în relație une
le cu altele pentru a crea un 
spațiu perfect articulat și, 
prin aceasta, perfect captabil 
senzorial și intelectual. Numai 
așa artistul poate domina u- 
niversul, numai așa el poate 
spune: „tabloul și cu mine 
fac una”.

In modul acesta Câzanne se 
află la originea conceptului 
de autonomie a artei, concept 
central al esteticii contem
porane. El este „primitivul" 
viziunii moderne asupra ra
portului dintre om și cosmos, 
acea viziune care preconizea
ză crearea, cu ajutorul linii
lor și al culorilor, a unei lumi 
exclusiv umane, a unei neo- 
realități total inventate, fără 
referință la realitatea din afa
ră. Fiind o plăsmuire a omu
lui, acesta se poate confunda 
integral cu noul univers. Nici 
o distanță nu se mai inter
pune între eu și lumea ta
bloului.

George Popa
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NICOLAE ȚAȚOMIR

SINT ȚĂRMU-N
CARE MAREA

IȘI ANCOREAZĂ LUNA...
Sînt țărmu-n în care marea îți ancorează 

luna.
In golful meu de aur nici un trident

In van 
Galerele corsare la cirmă cu furtuna 
Izbesc tăișul prorei in calmul suveran.

Nu mă-nspăimintă orbul neptun al tuturora. 
Nici furia atîtor titani și semizei.
Furtunile din mine de veghe stau cu prora 
Ascunsă, iar la cîrme cu toți neptunii mei.

ION BĂNUȚ Ă

PANORAMA PĂDURII
Pădurea căzuse bolnavă-n argint 
luna se juca strimb pe-o boltă de chin 
pletele femeii, liane de cer 
se umpleau de aur 
să nu rîdă nepieptânate.
Ce vraiște neagră în pădurea luminii! 
Părul femeii n-are niciodată dimensiuni 
bărbații n-au mîini de mingîiere, 
greierii n-au cintec de nuntă...

Din „Olimpul Diavolului", vol. II, „Panorama 
templului meu“, în curs de apariție.

HARALAMBIE ȚUGUI

CU UN VERS
Cu un vers poți săpa în adincime pămintul 
Și mai ales inimile, acest pămînt fierbinte 
Prin voia căruia alergăm, rîdem și bem 

vinuri 
Fără să știm decît tîrziu mireasma

nesftrțirii. 
Cu un vers chemi pădurile luminii
Și ele foșnesc in tine noaptea întreagă, 
Uitînd că te așteaptă o inexorabilă noapte 
Din care vei gîndi doar prin frunțile

plantelor.
Cu un vers te poți spăla pe față
De toată zgura zilei cea amar de aspră ; 
Și impăcat te-afunzî în văi de somn 
Al căror mii fertil e plin cu stele.
Cu un vers poți schimba golul clipei 
Pe-un univers încăpător de infinite taine 
Intre-ale căror galaxii răsfrinte
Cea mai deplină este taina ta.

AL. ANDRIȚOIU

PROFETUL MUT
Frumos, nevinovat și nebătrin 
trecea pe drum Profetul intr-o haină 
ușoară, ca de mort. Cu frica-n sin, 
el aducea cu el ceva de taină.

Gnd își pierduse mintea, nu și-a dat 
prea bine seama. Și-a pierdut și graiul 
și-auzul. Adunindu-se curat, 
in sine, a-nceput să vadă raiul.

Adună ingeri din văzduh cu gest 
oval, ușor, ca la cules de ceață.
E-un rest de cer in el. Un manifest 
de cer îi suflă cineva in față.

Sfinția ta, ce vezi acolo sus 
și-acolo jos, in ape suprapuse ?

Ce vrei să spui cu vorbele ce nu-s 
decit o umbră-n umbra ta supuse ?

Tăcind, tu spui un adevăr, sever 
Ca o statuie, ca un munte, ca un 
mormint. Tăcind ridici ceva la cer.
Acolo e cetatea ta de scaun.

Mi-e frică. Tu ești plin de veșnicii, 
un strigăt este carnea ta ce tace. — 
Unde sErșești, vor ameți făclii, 
la prag de timp cu alte zodiace.

HORIA ZILIERU

ELEGIE ÎN TOAMNĂ
Ca umbra unei harpe, prin cetate 
prin nervi imi umblă aicooluri rare 
și toată-alcătuirea vie doare, 
in albii mari de grea singurătate.

Sint plasma, vai I, ce ține albe oase 
depuse de truveri ce se visară 
clopotnițe, sub malurile joase, 
la rîul de infern. Și-n noapte-amară, 

ca zidul lăcrimînd pupile stranii, 
aceste buze palide litanii 
în aer varsă, și va ninge lină 
blinda cenușă de serafi în vină.

Pe gura morților, pe albe trepte, 
unde păcatul vechi se înspăinrntă, 
mut șerpii tineri : vasele s-aștepte, 
în carnea mea cu pleoape-nchise, sfintă.

Cine va p!înge-n negru îmbrăcată ? 
In ruaă, mi-a desorins suava coastă, 
o spală-n ana fărâ p:etre, castă, 
cu smirnă de amor înconjurată.

Și mă scobor ne dedesubt de lume, 
privesc prin coif — șî-o naștere mă soarbe, 
prin văi de sare de cuvinte oarbe,

ca-n tuberoze bdlnave parfume...

ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ

CEAS DE SEARĂ
S-a destins in flori un resort 
de azur. Culorile-și schimbă 
melodiosul lor port 
fosforescenta lor limbă.

Să tăcem. Să facem un pas 
înăuntrul nostru. Să spunem 
lucruri uimite, cu glas 
limpede. Să ne spunem...

Accentul și sfînta podoabă 
au trecut pe altă silabă.

FLORIN MIHAI PETRESCU

Înainte de zbor
Parcă pe-un cîmp de aur — : ovăz, —

secară, - griu 
Aterizasem noaptea tristeții mele sacre 
Și dimineața-n preajmă îmi susura un riu 
Și vișini zvelți cu roade ți dulci ți puțin acre.

Puteam să plec in clipa cînd soarele 
dormea

Senin sub dunga zării înveșmintat în raze 
Fără să știe nimeni că in inima mea
Trăiau intregi vestiți! ți mindriî Kamikadze.

Și am rămas sau poate că am zburat 
mai sus

De cerurile morții șî orizontul vieții 
Cu vișine albastre țî pline de apus 
Pilot de sacrificiu etern al Frumuseții.

FLORENȚA ALBU

FEMEIE TRECÎND
Să fiu străina eu 
treeîndu-ți prin grădină, 
din noaptea de acum, 
cu ochii-n lumină, 
cu o gutuie-n paimă 
și să nu știi — mă duc ori vin ?

Să fiu străina eu, cindva, 
ți tu, bogat in amintiri, 
precum gutuiul vechi, in carii 
și să nu știi — mă duc Ori vin ?

Să sune pașii — pași ori vînt ? — 
singurătatea să-ți însemne 
cu mușchiuri, miazânoaptea-n trunchi 
ți să nu știi - mă duc ori vin ?

Statornicit cuminte-n lut 
ți eu, străina, rătăcind 
și timpu-oprit în rădăcini 
la toamna cu gutui de-acum 
$i să nu știi - m-am dus, mai vin ?

EMIL BRUMARU

TAPISERIE PENTRU CUCHI
Un înger s-a trezit într-o amiază.
Era prea grea lumina și-l izbea. 
Alături tremura prelung o vază 
îndrăgostită de o catifea.

El și-a-ncălțat ușoarele botine,
Și-a luat din vis bastonul de parfum, 
Și-a pus pe-aripi tristețurile fine 
Și mîinile le-a-nmănușat in fum.

Oglinda-I aurea nedumerită.
Era fecior de spumă sau fecioară 
Ce trebuia din perne moi s-apară 
Parcă prelins, parcă cernut prin sită ?

Cine-I iubea în încăperea crudă, 
Necoaptă pentru marea întilnire ?
Vibra-ntre lucruri tandru și subțire 
Fără să vadă, fără să audă...

Și-a pipăit pereții cu sfială.
Oh, porii lor ce-arome risipeau ! 
Fusese somnul fui oare-o greșală 
Și-acum odăi închise-l pedepseau ?

Si înaerul trezit într-o amiază
S-a desbrăcat suav și adormmd,
Din nou, invidiindu-l că visează,
Amiezile îi luminau pe rînd...

CEZAR IVĂNESCU

LA BAAD
Iubirea mea pentru llen nu se destaină 
cum și sămința care-a inflorit-o 
semn ponderabil nu a dat decit 
cînd prinsă fu in goana morții

și trebui’ s-o-ndrăgesc pîn-la demență. 
Cu gura mea pe gura morții-ți zic: 
llen, azi sint al alteia, ne suge 
plăcerea zi de zi, numai la tine

mai pot privi și treci zîmbind 
llen, din libertate pură,-a suferinței
i-am dat chiar morții nume'e ce-l porți 
m-am jefuit de ultima speranță

llen, apropie-te, nu vei mai găsi vreodată 
bărbat atît de singur cum sint
Ai trupul înflorit și plin, llen, 
curind de tine-mi va fi spaimă

căci vei intra în ceata celor grași 
și ca un tron aalben vei moșteni pămintul 
llen, ești incă liberă, apropie-te 
îmbracă trupul morții-n eîmpie coborînd 
și nevăzuți de nimeni ca viermii convorbind

ION HURJUI

M/GRAȚIE
Cum încep diminețile singure
In lumina diformă a nopții negre !
Ceva s-a întimplat aici pe pămînt, 

sau in ape.

Viețuitoarele lumii știu suferința cite una, 
Nimic despre noi ;
Mișcarea-i migrație de brațe.

Sărutul ! Sărutul se mistuie ;
Stau încolăciți șerpii
Acoperind intrarea.

Pedeapsa e în fiecare
Ca un lătrat ce-și anunță stăpinul;
Luăm bilete în autobuz, mincâm.

Dimineața aceasta trudește s-ajungă tuturor 
Pentru odihna de după aceea,
Blinda ca plinsul.

Acum mă uitați dintre voi,
Explozia mă lipește de cer
Și-mi strecoară pămintul în sînge.

NICOLAE TURTUREANU

ZILELE
NOASTRE ALBASTRE

Zilele noastre albastre pe care 
tu le speli intii intr-o apă 
la amiază cind soarele tremură 
in turnul de veghe ți se îngroapă.

Apoi înaintea amurgului 
Zilele noastre albastre le treci 
prin incă o apă ți rămine 
doar talismanul culorii în ele. 
Și soarele tremură in fîntîne.

Dar zilele noastre albastre 
încă nu sînt îndeajuns de albastre 
pentru a fi atîrnate pe firul de viață 
dintre pomul de mere ți pomul de ceață. 
Și soarele tremură intre gurile noastre.

Și zilele noastre albastre 
tu le treci prin incă o apă, 
acum intr-adevăr nu mai au nici o pată 
și ne potolim setea de albastru 
în pînza lor ne-ntinată.
Și soarele intră în neguri și sapă 

albia zilelor noastre pe care 
tu le storci și le-atîrni 
uno-lîngă-alta, una-lîngă-alta...
Și soarele ne-nvinge ți răsare.

STELIANA DELIA BEIU

VARIAȚIUNI
PE VORBA, „ALB"

Prietenii n-or să mă plîngă
Și peste mine s-a surpat un mal
Mă plîng în fiecare zi c-o ieftină plăcere 
Simțindu-mă martirul martiriului banal 
C-o sufocare dincolo de lume 
Vai, anii lungi val după val
Cu permanența blocurilor de cristal 
Și cu soliditatea algelor din brumă 
Ce s-au pietrificat ți-au ridicat un deal. 
Și fuga
Firul Ariadnei legat e de-un picior de 

papagal 
Incoerența e-un copil de suflet
Și cu picioarele umflate de mult umblet 
Prin blocuri tot străine cu stricăciuni la lift 
Rîvnesc la șiruri albe ca albul luat cuvînt 
Cuvîntul alb, cuminte, înalt ți slab și trist. 
„Cine pe mine fuge, aleargă căt e mine 
C-un sîmbure atomic pe lanțul pentru ceas 
Și rîsul meu plingînd grefat pe al lor glas" 
Și se scursese moaie pe scindura grea stanța 
Deasupra porților „Scurtați-vă speranța 
Și o croiți pe propriul vostru trup". ' 
Și seara în vacanța uimirilor de sens 
Te gidilă-n ureche povestea cu un lup 
Și-n trup pe valuri negre, uleiul cel statornic 
Și-nținde-acea povesîe, acea cu lupul ornic 
Lumina mea cea dragă, verzuie, beșicată 
Aș vrea s-o prind, s-o sfarm, s-o rup 
Si setea mea de viață 
Și florile de gheață
Cu gîtul prins în funie se leagănă în vînt 
Așa de fericite cum n-au fost niciodată 
Pe străzile pustii de sticlă mată 
C-o caritate albă ți balans
Și liniște,
Lumina una zi ți noapte 
Și-același sensul sacrului meu dans.
Si se făcea că mă-nchinam anume 
Unde femeife-ar fi plîns nebune 
Iară bărbații ar fî dat din cap, 
Cocotierul singurătății mele 
Cu vanitatea de berbece la proțap 
Cu îngerii lui moi de alb ți negru 
Părea o blîndă sperietoare 
Și-așa zbura în vînt cu pîntecele greu, 
Albă ți bună, bună ți perversă 
Ca pentru exaltați chipul lui dumnezeu.



POETICA '68
DAN ROTARU

LIRIC-EP1C-DRAMATIC
BOTEZUL ERORILOR
Nu dați erorii numele meu I
Mocirla nu crește pe muntele minții. 
Cu ce-s vinovați poeții că-n ei 
se-adună copiii întregului neam 
ca să-ți respire cu gândul părinții ?

Nu mă mai țin pripoanele inimii.
Caii din mine visează cîmpii... 
Fiecăruia îi dă mama la naștere 
să crească în piept citeva ciocârlii.

Aș respira numai aerul 
rămas in pieptul acestor păsări cînd pier. 
Doamne ! Ce repede ies plugurile primăvara 

pe cîmp, 
De frică să nu care ciocirliile
cu cintecul lor
tot pămintul în cer I...

Dăm cite odată mirajelor nume de oameni. 
Puteți numi merele Eva me-eu...
Mai sînt cântece sub zăpadă, de aceea 
Nu dați erorii numele meu !...

ANA MiȘLEA

DIALOG
Imi spui în fiecare seară neîncrezător, sever 
să nu te mint, să nu te mint sufiet al meu. 
Doar vezi cit arde candela de drept, 
doar vezi că nu cunosc vre-un dumnezeu

prea în afara ta și prea curat.
Să-i dau pe semne trupului o călăuză 

dreaptă

așa mă rogi. Dar rosturile lumii 
nu le mai pot urca cu nici o treaptă.

Iți fac doar ție orice confidențe 
și orele și clipele mi le înșel să-ți dau 
atîta prețuire. Dar flori și fluturi 
in mine primăveri nu au.

Și in suspin mă rogi să nu te mint 
suflet amarnic, de n'meni cunoscut.
Dar oare știi că pentru lumina ta prea sfântă 
cu moartea-n colțul mesei am rîs și am băut ?

NICOLAE GRIGORE 
MĂRĂȘANU

JOC PRELUNGIT
Priviți, grădinile-nchise cu garduri de stuf 
Cum pleacă din geana de mal a Mărașului, 
Până acolo, la fluviul bocit de păduri 
Unde dorm leneșii somni in mustața

de salcie ;

Grădinarii s-au legat cu funii de timp,
de mijloc, 

Cite unul dispare înfășurat pe osia roților 
de apă 

Și boii se invirtesc amețiți de la Răsărit 
la Apus 

Și-au crescut cit zimbrii în coarne. 
Că nu mai am jug să-i incapă ;

Vin și copiii și intră in jocul acesta prelungit 
Și Dunărea o cară cu pumnii prin strimtele 

vaduri, 
Ori o înoadă de cozile cailor înciudați 
Și-aleargă cu ea printre uluci și plăpânde 

răsaduri...

GHEORGHE DRĂGAH

SÎNT NOPȚI
Sânt nopți când ochii munților se-ncing 
De jarul răscolit in vulcani stinși 
Și-n zbor hipnotic păsările se-ntorc 
Pe umerii de stîncă neînvinși.

Atunci se-mpurpurează mantiile voievozilor 
De-acea poruncă-ascunsă-n turnuri de cetate 
Că holda-ntreagă-a cimpurilor noastre 
Ca o uriașă flamură se zbate.
Acestea-s nopțile cu somn înșelător 
Răsfrinte-n glas de frunze ți de ape 
Cind oameni din vechime ară liniști 
Ținindu-ți caii inșeuați pe-aproape.

Nu-mi spune cine, lasâ-nchisă poarta 
Spre negurile ce-au ruginit armuri.
Cind visul țării somnu-ți invadează, 
Pe visu-acesta trebuie să juri.

Vignete de V. NAȘCU

Poezia este în primul tind lirism. 
Originalitatea constă în gradul de 
sterilizare a sentimentului prin teh
nică.

G. CĂLINESCU

Trebuie să revalorificăm o idee veche: aceea a genu
rilor literare Dar, mă gîndesc, nu în sensul traditional al 
esteticii metafizice. Este adevărat că evoluția istorică 
a literaturii a conturat în perioada ei clasică triada: liric, 
epic, dramatic, pornind mai ales de la aspectul formal al 
scrierii. A urmat epoca necesară a înlăturării tuturor ba
rierelor. Insurecția a pornit din interiorul literaturii, mai 
exact din conștiința de sine că numai în felul acesta arta 
poate să-și cîștige o viafa a ei, vis a vis de cea reală, 
tocmai în scopul de a o exprima integral pe aceasta din 
urmă. S-a scris și se scrie ceea ce numim .proză poetică", 
.discurs liric", .dramă lirică" etc. etc.

Dar, în literatură, ambiguitatea de structură și substanță 
nu este decît pasageră, fiecare atitudine umană fundamen
tală căutindu-și de fiecare dată expresia ei .pură" în artă. 
Putem, cred, vorbi de o „diviziune socială a expresiei 
arstistice" după cum vorbim de o diviziune socială a mun
cii, fără să banalizăm lucrurile.

Cel pufin în poezia românească de azi — sincionică 
și uneori avansată — cu și iafă de mișcarea poetică euro
peană, aspirația către lirismul ce-și caută o nouă expre
sie proprie este o evidentă aricind demonstrabilă.

Aceasta s-a repercutat, în primul rînd, prin tendința de 
excludere al oricărui element epic. Poetul de azi simte o 
aversiune congenitală — am spune — fată de orice fel de 
fabulație care să dea aparenta desfășurării unui eveniment 
real.

El nu mai dorește și nu mai poate povesti pentru că 
povestea, fabula în sine reprezintă un element adăugat, in
capabil să mai fie un suport ai unei ambiguități lirice. Un 
poem cum este „Moartea lui Fulger" de G. Coșbuc, are un 
suport epic, deși substanța lui este lirică. Aceasta deoa
rece, de la început și pînă la ultima strofă, avem de-a face 
cu un sentiment unic, similar cu cel trăit atunci cînd as
cultăm un „De profundis". Comparativ, „Clinele de lingă 
pod" al lui Geo Dumitrescu, beneficiază și el, aparent, de 
o fabulație. Dar numai aparent deoarece întreaga povestire 
(întîlnirea poetului cu clinele Degringo și aducerea lui acasă) 
este doar un pretext, o schemă necaracteriologică în sine, 
avînd o funcționalitate minimă în economia poemului. 
Ceea ce reprezintă suportul lirismului în poemul lui Geo 
Dumitrescu este comentariul pe marginea acestei intllniri. 
Schi(a epică, atît de redusă lafă de grandioasa povestire 
coșbuciană, este un instrument al disimulării, menit să-i 
faciliteze poetului tocmai prezentarea în contrapunct a ce
lor două sentimente fundamentale: neîncrederea și certitu
dinea din care rezultă acea stare de ambiguitate, despre 
care vorbeam. Ambiguitate ce domină relațiile stabilite în- 
timplător între starea inițială a poetului (certitudinea, liniș
tea), și sentimentul neliniștii născut din întîlnirea cu cli
nele Degringo.

Exclusă din teritoriul liricii, fabula se transformă, în poe
zia lui Al. Philippide, Geo Dumitrescu, Marin Sorescu, Ion 
Gheorghe (în parte), Ion Alexandru, Florin Mugur, Mihai 
Negulescu, Mircea Ciobanu etc., într-o schemă compozițio
nală, uneori intr-un pretext sau intr-un cadru foarte larg 
cu funcție de a jalona doar hot ai ele scriiturii, Ea nu mai 
are o valoare funcțională în structura intimă a poemului 
ci una de încadrare fără o aderentă intimă la substanța 
însăși a poeziei.

Dar dacă valoarea funcțională a povestirii a lost re
dusă pînă la anulare, ceea ce nu poate fi abandonat nicio
dată fără a se renunța Ia lirismul însuși, este însăși des
cripția evolufiei intime a sentimentului ca atare. Desigur, 
în viată trăirea sentimentului este imprevizibilă în funcție 
de împrejurări și de temperamentul fiecărui individ: Daț, 
în poezie, tocmai pentru a putea realiza comunicarea, liris
mul trebuie să îmbrace o haină exemplară care să poală 
fi „recunoscută" de lector. Altiel spus, în, mod! 'fatal liris
mul reprezintă într-un fel structura tipică a unui senti
ment, expresia lui cea mai pură și mai revelatoare.

Scriitura, ca expresie a lirismului, va exercita o acțiune 
formativă asupra sentimentului însuși, trăit de autor, deter- 
minîndu-i evoluția de-a lungul poemului într-un timp artis
tic care este altul decît cel real. Revenind la poemul iui 
Geo Dumitrescu „Clinele de Ungă pod" ori Iq poemele lui 
Ion Alexandru din volumul „Infernul discut abil" se poate ob
serva o anumită creștere a tensiunii lirismului de la pri
mele versuri pînă la ultimul. Dacă la Geo Dumitrescu creș
terea tensiunii emoționale se desfășoară într-o tehnică con- 
trapunctică (marcată de strofele discursului liric) la Ion 
Alexandru ea se realizează prin acumulări succesive, pe 
cînd la o poetă ca Ana Blandiana ea se constituie prin 
piocedeul revenirilor. Grafic reprezentate, cele trei moda
lități ar putea apare sub forma a două drepte cate se în
crucișează, depărtîndu-se pentru a reveni din nou la Geo 
Dumitrescu, la Ion Alexandru prin adăogiri de linii din ce 
in ce mai lungi, pe cînd la Ana Blandiana printr-un zig-zag 
ascendent. Desigur o asemenea schemă are doar o simplă 
valoare demonstrativă și ea nu reprezintă altceva decît un 
material intuitiv, în scopul sublinierii specificității tempe- 
ramentalo-artistice a fiecărui poet în parte.

Ceea ce însă este mai important se referă la lirismul 
însuși, mai exact la calitatea lui dramatică. Dramatismul 
sentimentului — indiferent de natura lui și de particulari
tățile fiecărui autor — este un atribut etern al poeziei. 
Lirismul modern nu poate, Ia rîndul lui, abdica de la con
diția sa dramatică deoarece, în absența acelei tensiuni în 
creștere, în continuă creștere, vom avea de-a face cu proză 
lirică și nu cu poezie. Este adevărat că este dificil să dis
tingi la o primă lectură o poezie în vers alb de o proză 
lirică. S-au făcut în scopul demonstrării inexistenței vre
unei deosebiri — chiar anumite trucaje. Pasaje din Sado- 
veanu au fost transcrise în versuri demonstrîndu-se apoi 
că marele povestitor este „un poet în proză". Desigur, ex
presia în sine este seducătoare dar ea nu se dovedește la 
o cercetare mai atentă decît o metaforă. Procedeul însuși 
se dovedește inoperant, Dislocate din scriitura respectivă 
și aranjate după un criteriu strict subiectiv pasajelor res
pective Ie lipsește însăși condiția esențială pentru a fi 
poezie: calitatea dramatică a substanței lirice.

POVESTEA VORBEI«
Teoria limbajului, preocupare eternă, reluată în forme 

atît de insistente și de caracteristice lumii ideilor contempo
rane. îți găsește continuarea imediată într-o serie dc lucrări 
românești recente, care interesează îndeaproape nu numai 
eseistica, dar și estetica și critica literară. Căci, fără îndo
ială, literatura, între altele, este și limbaj. Devine, prin ur
mare, interesant de aflat orientarea autorilor noștri, poziția 
adoptată în problema limbajului, în ce mod și stil ei înțeleg 
s-o rezolve. Aleg deci, cu titlu de sondaj, trei cărți de apro
piată apariție, inegale, foarte diferite între ele, de natură 
a ne da unele indicații.

★
Cea mai personală, cu toate ciudățeniile, afectările și mi

cile sale snobisme intelectuale este, fără îndoială. Fragmente 
despre cuvinte de Toma Pavel (Buc., E.p.l., 1968). Sub ra
port tehnic, scrierea sfidează cu simpatică dezinvoltură orice 
clasificare. Eseu, jurnal intelectual, confesiune, meditație de 
moralist incipient ? Reflexiile autorului acoperă toate aceste 
zone, în stil inconformist și filozofant, atitudine în care tre
buie văzută nu numai o evidentă tinerețe și ecouri proaspete 
de lectură, dar și o reală efervescență și mobilitate spiri
tuală. Tonul degajat și totuși decis, categoric, fără urmă de 
scepticism și relativitate, aparține, desigur, vîrstei. Toma Pa
vel nu se îndoiește o clipă de ideile sale, are certitudini 
absolute, definitive. EI știe tot, a descoperit esența limbajului. 
Pe scurt, este un fericit muritor. Saussure, în schimb, a ezitat, 
toată viața să-și publice faimosul Cours de linguistique gene
rale, de apariție postumă. Deosebire, probabil, de tempera
ment. ..

Nici pe alt plan semnificația cărții nu poate fi negată. 
Aș spune chiar că, sub un anume aspect, lucrarea are va
loarea sa documentară, de exponență. Ea exprimă medita
țiile unui foarte tînăr lingvist despre „criza" limbajului și 
a comunicării, în plină perioadă de neliniște și neclariiicare 
inferioară. De unde o vie preocupare pentru „minciuna" lim
bajului, o adevărată obsesie a formei goale, convenționale, 
a cuvintelor. Desigur, totul pleacă de la teoria „arbitraru
lui" semnului lingvistic (noțiunea apare nu o dată), de Ia 
clasica disociere dintre semnificat și semnificant Toma Pa
vel participă, s-ar spune efectiv, la drama „umplerii" lim
bajului cu nn conținut, la fenomenul apariției semnificațiilor 
implicate, polivalente. Izvoarele pot fi ușor descoperite, unele 
declarate, altele numai subtextuale, de la Saussure la Iakob- 
son și Benveniste. Toate disociațiile pe tema gînd?re si vor
bire. semn și sens, limbă și sistem, analogie și duplicitate 
n-au altă proveniență. Analiza lingvistică a tragediei Anriro-

cronica Ideilor literare
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maca de Racine pare a fi făcută sub emulația unui studiu, de 
altfel cunoscut, despre Le recit de Theramene (din Fedra) de 
I.eo Spitzer.

O anumită problematizare insistentă a limbajului se do
vedește și mai modernă. Tot ce ține de discursul interior, 
pre-limbaj, tăcere ca formă a comunicării, tragedia limbajului 
— ezitare, indoială, oscilare, „tăietură", în sensul lingvistic 
de coupure — gradul zero al vorbirii etc., derivă, fără în
doială, din „noua critică" franceză de la Roland Barthes la 
Maurice Blanchot, în special. Fenomenul este inevitabil și în 
nici un caz negativ, căci Toma Pavel pare a simți nevoia or
ganică, autentică, a folosirii limbajului pur, transparent, a- 
decvat, exact, riguros, univoc, sustras inexprimabilului, ideal 
încă nerealizat, s-ar zice. Orientarea este raționalistă, carte
ziană, nu tocmai strict adecvată poezie) și literaturii, domenii 
pe care Fragmentele autorului Ie ocolește, de altfel, siste
matic. Atunci cînd, în trecere, el se pronunță, poziția se 
dovedește mai curînd greșită, căci ,,a crede" ce scrie în 
cărți nu este o atitudine prin care „se pierde speciiicul lite
rar" (p. 58). Specific literară este, dimpotrivă, tocmai atitu
dinea de a crede în realitatea ficțiunilor limbajului, conven
țional doar prin analiză.

Oricum, „original" rămîne documentul în sine. Un tînăr
lingvist român meditează și filozofează despre esența lim
bajului, fără autorități și aparat critic, fără inhibiții și timi
dități sterile. Ceva mai mult: el înțelege să-și dezvăluie 
aceste meditații, pe care și le asumă într-o deplină respon
sabilitate și inițiativă intelectuală. Gestul nu este deloc ba
nal, oricîtă ostentație si juvenalitate i-ar sta la bază. Toma
Pavel relevă inteligență analitică, are unele înclinații spe
culative, o anume finețe și, ceea ce n-aș fi bănuit, capaci
tate de observație morală, limitată deocamdată, în zona psi
hologică a experiențelor tinereții. De unde și reflexele sale 
insistente despre divertisment, operetă, muzică ușoară, fru
musețe standard, limbajul urît al tinerilor, opacitatea comu
nicărilor în dragoste, texte în care vine vorba nn numai dc 
Pascal, dar și despre filme și Rita Pavone. Erudiția și dezin
voltura aceasta sînt bătător la ochi de teen-ager, agreabile 
totuși, întrucît autorul știe să păstreze măsura.

Că avem de a face cu un produs intelectual plin de vir- 
tualități promițătoare, nu încă și pe deplin matur, o dove
desc și impuritățile stilistice și lexicale, încă neplivite, des
tul de curioase Ia un lingvist. Franțuzismele disgrațioase a- 
bundă: comerțul cu oamenii, decelabil, denișat, șarm etc. 
N-aș vrea să par pedant, dar o... sintagmă de tipul era din 
adine nefericit nu prea sună românește. Se mai spune : iau 
cunoștință de această noțiune, nu cu această noțiune (p. 19). 
Prezență sărăcitoare (p. 103), iarăși, ar fi fost de evitat. Ca 
și „aruncat... pe degeaba" (p. 109). Decizia de moment apar
ține stilului vorbit etc.

Dar s-ar putea ca, la urma urmelor, să fiu și puțin „ne
drept" cu Toma Pavel. Critica este totdeauna, pînă la un 
punct, involuntar „nedreaptă" cu autorii tineri și inteligențl. 
în plină evoluție, capabili oricînd de surprize. Nu mă îndo
iesc însă, că de mă va citi, peste zece ani să zicem, autorul, 
care a publicat și studii lingvistice severe, de pe acum cita
bile (despre metaforă, despre semnificație lingvistă și poe
zie) îmi va da, în sfera acestor scurte observații binevoitoare, 
dreptate.

★
De o cu totul altă concepție și realizare este Realitate 

și limbaj de Henri Wald (Buc., Ed. Acad., 1968), lucrare ab
stractă, foarte tehnică, de aspect erudit, întemeiată pe abun
dente lecturi moderne de filozofia limbajului, mult mai pnțin 
sau chiar deloc pe izvoare clasice.

Prima impresie este de „compilație", produsă de patru- 
cinci citate pe pagină, în medie, oferite cu o deplină acu
ratețe filologică. Nimic mai instructiv într-o carte despre lim
baj, decît examinarea limbajului folosit. Henri Wald qîndește 
și scrie efectiv în citate, mod — mă grăbesc să adaug — 
specific discursului științific universitar modern. Ceea ce pare 
la prima vedere „compilație* se dovedește a fi, în primul rînd, 
o formă specială de scriitură.
Alte observații asupra cărții, în numărul viitor.



săp tăm ISTORIE LITERARA ÎN IMAGINI

Blandiana. Este o 
notabilă și nu ne In
eficienta el asupra 

și a scriitorilor 
Căci în privința 

ale

După o excelentă povestire 
de Irimia Gotu („Cîmpiile 
verzi"), revista „Luceafărul" 
continuă să reabiliteze secto
rul beletristic prin proza lut 
Baconsky și Ivasiuc și prin- 

tr-un grupaj de poeme semna
te de Ana
tentativă 
doim de i 
publicului 
deopotrivă, 
poetel Ana Blandiana, 
cărei versuri au fost întîm- 
pinate cu satisfacție la în
ceput. amenințate apoi să sc 
dizolve prin multiplicarea u- 
nlcordă a acelorași ritmuri și 
imagini, cititorul poate sur
prinde. de astă dată, o re- 
formulare a limbajului poe
tic. Desigur că punctele car
dinale ale imagisticii stnt 
neschimbate, păsări, drumuri, 
îngeri, copaci, frunze, cuvin
te. numai că alchimia lor a 
intrat într-o zodie nouă. Au
toarea nu e dispusă să le a- 
corde aceleași sensuri liniști
toare ca la Blaga, Baconsky 
sau din propriile creații an
terioare. Este mai curtnd o 
demltlzare a lor : „De mult 
a dispărut orice solidaritate 
cu mine / A copacilor / și 
semnul Izvorului care mă 
prevenea / Cînd era o'răvit. / 
Ce-aș mai spera cînd păsi- 
rile-nvață să zboare / De 
teamă să nu-mi fie-n preaj
mă, / Să nu le ucid" („De 
bună voie"). De aceea, dacă 
la Blaga universul vegetal și 
zoomorf sau lumea mit co- 
biblică oferă semne de recu
noaștere și de integrare ani- 
mistică, Ana Blandiana cu
mulează semne ale perdlției. 
Cromatica este stinsă, moale 
$1 crispată de drame care 
dezechilibrează ființa umană, 
mereu afectată de rigorile 
spațiului șl ale timpului, fap
tele temerare fiind sch'mbate 
cu măști incredibile : „Ieri 
ce voiam să spun / Și mllnc 
cum voi mai citi / Durerea 
mersului de-acum, / Cînd cli
pele obeze par ani, și anii

Și

epoci / Nehotărtto șl fără de 
sflrșlt" („Contratimp"). O a- 
semenea concepție care Izo
lează generațiile iscînd seg
mente moarte implică în e- 
sență responsabilitate maxi
mă șt solicită oamenilor ges
turi eroice chiar dacă : 
frunte părul ne tremură 
șor / In vlntul produs / 
trecerea timpului".

Poezia este confesiune, 
mlntlre, dialog cu vremea 
se rostește energic ca un 
strigăt al omului lucid care 
nu vrea să fie tnch s în ui
tarea timpului. Și totuși nu 
Intîlnlm accente patetice, re
torism ieftin, amănunte bio
grafice caduce, autoarea a- 
vînd în schimb prudența to
nului grav, vizînd esențiall- 
zarea obiectului poetic în 
scheme de versuri care nu 
îngăduie penetrarea verbia- 
jului. In același timp, Tudor 
George în „Cuceritor de li
niști" („Gazeta literară", 19 
sept.), își permite o „fanta
sie estiva'ă" a cărei încheiere 
a fost lăsată doar în voia 
hazardului. Este mal mult un 
jurnal versificat, într-o ma
nieră aridă, de exercițiu pen
tru amuzamentul prietenilor 
Și uluirea lor prin erud.ție 
(loan botezătorul. Arthur — 
să rimeze cu azur. Eurldice, 
Copernaum, pentru Claun, 
Tekir pentru mir, Gange 
pentru picioroange. Fantasti
ca Amantă, frez-ecosez, „Ar
gus beat de stele". Fantasti
cul păun etc.), al unei oa
recare vacanțe marine.

In schimb Florin Mugur 
(„Altă imagine a copi'ăriel"), 
în aceeași revistă, recompune 
un univers straniu,unde fabu
losul la alura grotescului prin 
angajarea de secvențe apa
rent incoerente, dar de ma
re sugestie. Tot preferința 
pentru pasta groasă de sta
tuie monumentală și extrate
restră o recunoaștem și ia 
Tiberiu Utan în „Odă dimi
neții". De a'tfel autorul pare 
să ne familiarizeze șl cu ima
gini mitice din poezia nea

„Pe li
ne

î n a
gră. de care s-a atașat în 
ultima vreme, cînd scrie ; 
„O, cît de neîntemnițat, / 
stngerînd mlnios uneori ! / 
Coama lui se Ivește peste pă
duri I Aștept răgetul de fla
cără liberă. / labele lui de 
raze călctndu-ml pieptul, / 
nervii, cîmpiile înviorate / 
de tlrzille ploi".

Dar evocarea soarelui nu 
este de loc singulară în ul
timele apariții revuistice. Ion 
Sofia Manolescu transfigurea

ză un peisaj acvatic (, Delta 
soarelui", „Gazeta literară", 
19 sept.), iar Gheorghe Chivu 
(„Cu fruntea în soare", „Tri
buna". 19 sept.), mai aproape 
de tradiție, concepe mișcarea 
terestră ca fiind impulsiona
tă de energii solare. Desigur 
că acestea sînt doar simple 
consemnări, dar ele atestă o 
anume figurație în poezia 
noastră, cu persistență ma' a- 
les prin I960, dar care astăzi 
riscă să devină ocazională, 
să se limiteze prin ivirea 
unor multiple forme de ex
presie. Dacă Ana Bland'ana 
se abate către o poezie exis
tențială, de „mare accent" și 
destin omenesc, dacă Anghel 
Dumbrăveanu concepe o schi
ță marină cu siluete de ca
ligrafie impresionistă („Cu
vintele mării". „Luceafărul", 
21 sept.), ne-am obișnuit și 

cu o poezie solară, a recol
telor bogate, cu care ne-au 
întîmpinat recent revistele, 
fapt repetabil de altfel în a- 
potimpurlle semnificative. Es
te aici și o cinstire a mun
cii. gest de festivitate ritua
lică. Dar tocmai pentru că 
gestul poate fi raportat la 
vechime șl deci posibilitatea 
Inventivității pare atrăgătoa
re, surpr'nde retorismul a- 
cestor poezii, ținuta de pa
radă, îneît ni se oferă veri
tabile pasaje antipoetice, iar 
autorii înșiși nu pot trezi to
tală încredere prin formulele 
lor declarative.

Magda Ursache

în curînd :
„România literară" Centenarul Negruzzi: Aspecte de la festivitatea de la Triiești

MARIN PREDA:
Rapid definit, Intrusul este 

un roman ai ratării imprevi
zibile a unei ființe, prin vi
novăție, dominare spirituală 
și erotică, o tragedie moder
nă a unui destin. E și un 
roman al suferinței, al 
existenței ei. Este și o 
elegie a unui timp moral, 
social, ce nu s-a văzut 
/distrus, metamorfozat, ci 
veșnic trăit de către eroi și 
de care, în mod fatal, ei nu 
oot scăpa, nu-1 pot uita, nu-1 
pot disprețul tocmai fiindcă 
el e acolo, neînduplecatul, 
care le condiționează exis
tența. Esența lui se extrage 
din istorie și fapt, dar mai 
tu seamă din trăirea Iui ca 
viață, ca primă formă, ex
presia unei înțelegeri, ac
ceptări fundamentale a unei 
experiențe directe. Nimic nu 
ie petrece în Intrusul în a

fara timpului care determină, într-un fel, rea’itatea superoiară și 
o descoperă ca meditație. Marin Preda n-a tratat o temă, ci și-a 
însușit o artă a ei, o idee de ceea ce ar trebui să fie actual 
în literatură. Intrusul e viața ca real și nu ca schemă, ar
tificialitate, clișeu. Impresia cea mai adîncă, de autentic 
nu te părăsește niciodată și nu vine din neliniștea perso
najelor, din felul cum reacționează față de evenimente. 
Marin Preda deschide parcă o poartă uriașă prin care lasă 
să treacă formele vieții, oprindu-se doar la cîteva să le 
cunoască, să le analizeze, „uitînd" pe altele, poale mai 
interesante. Narațiunea nu este un discurs „făcui", pre
meditat, ci o sinceră, zguduitoare confesiune a unui om 
cinstit și inteligent. De ce își rememorează povestea vieții 
Călin Surupăceanu? Este oare aceasta un mijloc de a se 
elibera de un timp sau o posibilitate de a-și mări sufe
rința? Eroul a ajuns la limita înțelegerii lui și viața I a 
depășit. Nu viața aceea pe care o crezuse a lui și o slă- 
pînise, cunoscuse ci aceea de care el nu-și dăduse seama 
că ar exista și că l-ar putea duce la înfrîngere, disperare. 
El își deschisese sufletul, cu sinceritate, aceleia despre cate 
credea că s-ar potrivi cu el (Mariaj pentru ca ea apoi, 
în urma unui accident, să-l excludă astfel ca el să fie pînă 
la urmă un străin, un om ce nu se regăsește. Excepțională 
e la Marin Preda această sinceritate brutală (justificată is
toric, psihologic), a personajului, a marii lui tragedii, sufe
rințe, a neputinței de a se reîntoarce la ceea ce nu mai e 
posibil să fie. EI își părăsește soția, copilul, oamenii din 
oraș, tot ceea ce visase, clădise, nu pentru că ar fi ncre- 
ceptiv la ceea ce se crease, ci datorită sensibilității sale 
exacerbate. Fuga dintr-un spațiu și intrarea în altul îi este 
interzisă nu de obișnuința de a fi ceea ce era, ci dinlr-o 
conștiință extrem de lucidă că viața îl concurase lăsîndu-1 
în urmă. Rememorarea și întoarcerea la doamna Sorana, 
femeia ce-i ghicește destinul și-l conduce spre inginerul 
Dan (un Călin mai evoluat) este o derulare a ceea ce se 
petrecuse și nu se mai putea repara. Confesiunea se sfir- 
șește cu venirea la București, unde Călin este așteptat de 
Nuți și copilul său, iar concluzia nu este nicicum de pre
văzut. De fapt, literatura nu este un răspuns, ci mereu o 

întrebare, o însușire nesfîrșită de întrebări existențiale, 
fundamentale. Călin, ca și alte personaje (Maria, doamna 
Polihroniade, Valerica, Costache ș.a.) are întotdeauna ceva 
de nerezolvat, este el însuși un învins. Maria nu-și pără
sește soțul din calcul, totală absență a dragostei, ci toc
mai pentru că îi intuise viața lui, o cunoscuse Ia timp și 
teama de această existență care o depășea, pe care nu și-o 
putea însuma și care era într-o creștere vertiginoasă o 
duce la dezechilibru, răutate, respingere a tot ce ar putea 
forma o Înțelegere. Duritatea ei, gîndul că el nu e nimic 
din ceea ce a fost și din ceea ce ar fi putut să devină 
și faptul că n-avea cum să se ridice îi deschid setea de a 
se manifesta fără nici o rezervă. Fiind accidentat, Călin 
nu mai e cel după care se „topea", ci un străin incomod, 
inutil. „încetul cu încetul nimeni n-o să se mai uite la 
tine, pentru că nimeni nu se mai uită la cineva care a 
căzut jos decît unul care e și mai jos decît el. Și cine e 
mai jos decît tine ? Cine ?..." Ea devine de nerecunoscut 
și între ei nu se mai poate stabili decît o rivalitate, un 
reproș. Și atunci cum se explică, dacă mai e de explicat 
ceva, dragostea lor, sentimentul de comuniune, de intensă 
voluptate ? Să fi fost viața lor o iluzie pe care n-au știut 
s-o supravegheze îndeajuns, ca să nu se prelungească în 
altele, tot așa de nesigure, dar avînd un rol de ierment ? 
Este visul lui Călin o inepuizabilă sursă de tragic, de eșec 
sau un mod de a trăi efectiv la o altă dimensiune pe care 
cei din jur nu o acceptă și o disprețuiesc ? Personajul se 
dezvăluie în ceea ce are el mai pur, starea de vis, per
manentul rîs îl înstrăinează. Călin nu va ajunge înger, cu 
toate că și-o dorise : undeva greșise. Salvarea unui om nu 
a fost privită ca un act de eroism și orașul, în secret, îl 
dezaprobă; la fel soția egoistă, meschină, de o inteligență 
redusă.

cronica literară

Totul pornise de la dorința de a crea, de a îniăptui și 
nu de a distruge sau a se împotrivi creației. Ceva inter
venise, neprevăzut și schimbase ordinea: „Dacă în loc 
de bine și rău zicem creație și distrugere, nu mai e nici o 
îndoială că răspunsul e afirmativ și ce rămlne de lăcut 
e să nu ne greșim viața. Cum apărea viața mea ? Unde 
era greșeala, căci destinul nu e o asigurare. Mie îmi place 
să creez, nu să distrug, dar există un subdestin care te 
poate vîrî în împrejurări unde vei distruge, deși ți-a fost 
dat să creezi. Acest subdestin micșorează forța fatalității 
celei mari asupra noastră ,dar în egală măsură în bine ca 
și în rău, incit cuceririle noastre in acest sens poartă pe
cetea responsabilității noastre depline, nu mai putem în
vinui pe nimeni, nici pe noi înșine, și nu ne rămlne decît 
să devenim o întruchipare a suferinței fără ieșire, dispe
rate, care n-are soluție nici în moarte".

Să creezi, să fii primul care pune temeliile unui oraș 
ca apoi să te alunge chiar acest oraș nu este o dramă, o 
dramă existențială nerezolvată ? Călin a visat, și-a expus 
visul cînd nu avea semnificație, valoare completă și poale

T R U S U L
chiar de aceea nu a ajuns la o finalitate. Viața lui e o 
greșeală morală și un drum ce nu se potrivea cu ai altora.

Ce este însă cu inginerul Dan ? El întoarce spatele unul 
trecut și-și organizează viața din nou. Plecarea pe șantier 
și apoi dispariția lui sînt acte absolut determinate de isto
rie, de o istorie ce-1 înlătură, dar îl face s-o trăiască dra
matic. Esențială e în roman această istorie morală și specta
colul ei, indiferent cui îi aparține regia. Dan voia să-și în
sușească o realitate și este refuzat de ea. Eșec al unei per
sonalități inadaptabile ? Sau caz tipic de responsabilitate, vi
novăție morală ? După cîțiva ani de absență îl găsim pe un 
șantier nou, preocupat intens, exact ca la început, de ceea 
ce se va clădi, de ceea ce trebuia să constituie viața lui. 
Va reuși să și-o ia de la capăt și Călin ? Credem că una 
din posibilele căderi, înfrîngeri ale lui Călin Surupăceanu 
se datorește și plecării inginerului Dan din oraș, căci ingi
nerul îl orientase, îi dase o busolă care fără el nu mergea, 
nu indica o ieșire.

Călin e un meditativ, un tînăr foarte inteligent, cu vo
cația analizei, a replicilor de mare efect. Există o relație 
gindire — fapt petrecut ce se menține în întreaga carte. 
El își pune o serie întreagă de întrebări fundamentale, e un 
„filozof" al propriei existențe, un acuzator și totodată un 
acuzat. Nu o face dintr-o plăcere deșartă, necontrolată de 
a filozofa, ci din nevoia de a găsi un echilibru, o liniște 
pe care o avusese și pe care, neștiind cum s-o păstreze, o 
pierduse definitiv. El se caută pe sine, nu vrea cu nici un 
preț să fie altceva decît este sau să poarte mască. Este 
avertizat de doamna Sorana și de inginerul Dan că gîn- 
dește prea mult Ia anii Iui: „ .. .ești un băiat bun, și ne
norocul tău e că gîndești așa la nouăsprezece ani în loe 
să gîndești la patruzeci". Această maturitate spirituală, a- 
ceastă putință de a se retrage și a se apăra prin reflexie 
nu are nici o valoare și nu-1 salvează cînd e vorba de 
dragoste: va plînge cînd Maria nu-i va răspunde la salut 
și nu se va uita la el (ajunsese paznic la biciclete 1)

N-a vorbit nimeni de sentimentul naturii la unele per
sonaje, de influența ei. Multe din nefericirile lui Călin se 
vindecă, pentru moment, în acest cadru de liniște, de lume 
neatinsă de furtunile omenești: „Mi-au plăcut încă de mic, 
de cînd îmi petreceam verile acasă Ia bunici, copacii. Ne
mișcarea lor, starea lor pe loc, îneît îi puteai găsi oricînd 
tot acolo, mi se părea și mi se pare și acum unul din lucru
rile bine gîndite și bine făcute ale acestei lumi. îmi plăcea 
să pun mina pe coaja lor, să-mi lipesc obrazul de ea și să 
stau așa ceasuri întregi uitîndu-mă în sus în desișul cren
gilor și al frunzelor. Erau făpturi sigure, care nu se îndoiau 
decît la suflarea furtunii și erau, în amintirea mea, puncie 
de referință neîndoielnice, puteai măsura cu metrul dis
tanța dintre ei".

Nici natura, nici lungul dialog cu doamna Sorana nu l 
duc la o reabilitare, la o altă condiție. Neînțelegerea celor
lalți, cruzimea lor l-au dezamăgit prea mult ca să mai ră- 
mînă în orașul pe care-1 ridicase: „Adio băieți I Trăiți și 
munciți în noul vostru oraș pînă o să-i dați bătrîmi care-i 
lipsesc și apoi morții care să asculte în tăcerea mormintelor 
lor viața urmașilor, și creați-vă legendele care or să vă 
convină. Pe mine m-ați gonit și atît cît asta poale să vă 
mai pese, nu puteți avea iertarea mea. Sînteți flămînzi de 
viață, dar nu de fericire, și singura noastră șansă e că nu 
sînteți eterni și că alții mai buni, poate, vă vor lua locul. 
Nu sperați că vă vor menajai..."

Zaharia Sângeorzan



secole, meridiane, poezie
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JORGE LUIS BORGES

(ARGENTINA)

MATEI XXV 30
Primul pod al Gării Constitucion ți la picioare 
trenuri vuind prin labirinturi de fier, 
fluierături ți fum spintecă noaptea 
ți iată-mă la Judecata de-apoi. De dincolo de zare

din adincul ființei mele o voce infinită 
rosti aceste lucruri (lucruri ți nu cuvinte 
biată traducere-n clipă a unui singur cuvînt) : 
— Stele, pîine, biblioteci de la Soare-răsa:e ți de la 

Soare-apune,

cărți de joc, table de șah, galerii, lucarne ți subterane, 
trup omenesc pentru-a păși pe pămînt, 
unghii ce cresc în noapte, cresc în moarte, 
umbra uitucă, supraocupate oglinzi care multiplică,

povirnițuri ale muzicii, cea mai blinda dintre fețele timpului, 
frontiere ale Braziliei și ale Uruguayului, cai ți dimineți, 
greutăți de bronz și un exemplar din Saga de Grettir, 
algebră și foc, povara lui Junin in singe,

zile mai populate ca-n Balzac, mireasmă de caprifoi, 
iubire ți așteptarea iubirii și ne-ndurătoare-amintiri, 
visul, comoarâ-ngropată, generosul hazard ți 
memoria la care nu se poate privi fără amețeală,

acestea toate-ți sînt date ți încă 
hreîna din vechime a eroilor: 
fățărnicia, dezgustul, umilința, 
zadarnic soarele, cei care văzu ochii vrăjiți ai fui Whitman

ți-ai tocat anii și te-au tocat 
ți încă nu ți-ai scris poemul.

In românește de ANCA ȘOIMULESCU și AURELIA BATALI

Jose Renan (Mexic) : „Țară fantastică".

EMILE VERHAEREN 

(BELGIA)

0 SEARĂ
Cel ce prin veacuri cindva mă va citi într-o seară, 
Uitatele-mi poeme cercind să le deslege, 
Și-n al lor tainic tilc voind a înțelege
Cum cei de azi cu-armura nădejd.i se-narmară

Să știe cu ce-avint inălțător, să vadă — 
Strigăte și revolte ți lacrimi am invins, 
Semeț luptind cu-atitea dureri, ca dinadins 
Iubirea s-o cuprind din ele ca o pradă.

Mi-s dragi ochii aprinși, creierii, nervii-n parte 
Și singele ce-mi poartă iubirea mea CU dor, 
Iubesc omul ți lumea ți forța o ador, 
Ce omului și lumii a mea forță o împarte

Căci a trăi să dai ți să primești, cred, drept e 
Și cei ce se inalță mai mult sint ai mei semeni, 
Incit aprins eu insumi mă simt cu ei asemeni 
In fața vieții aprinse, adinei ți înțelepte

Ceasuri de măreție ți de căderi se-mbină
Și se revarsă toate in viața ca de jar. 
Stăruie doar dorința cea fără de hotar 
Pină la moarte-n fața zărilor de lumină

Și mintea ce desleagâ îndelung se-mpărtășește
De-adînc fremătătoarea, larga umanitate, 
Spiritul se avîntă-n plină imensitate,
Și tot mai multe află cel ce mai mult iubește

Iubirea fără margini știința o umple-n dar,
Doar ea a lumii forță și frumusețe aprinde, 
Relații-adinci ți cauze deodată le cuprinde ;
O, voi care prin veacuri mă veți citi-ntr-o sear*

Știți voi ce-anume oare din al meu vers exală ?
Că-n aste vremi un om înflăcărat va scoate 
Acel adevăr mare care să fie poate.
Temei pentru-a clădi frăția universală.

In românește de AL HUSAR

PHILIPPE SOUPAULT

(FRANȚA)

AIUREA
lui Paul Eluard

Se vede

Cineva
pe malul apei

pentru totdeauna
Orașul e această stea

la infinit

Prin vitrine
pămintul se-nvîrte

prietenia celuilalt țărm 
capul se-nvirte 

preriile vintului 
brațele-ntinse 

arborii in exil

NIMENI n-a văzut nîcicînd SEARA

In românește de ION PETRU CULIANU

ISMAIL SOLTAN

(U.R.S.S.)

STEAUA
„Cu stele plouă — îmi șopteai — privește,
Sub cer lumina-i incă se zărește*.
Da-n ochii tăi privind, eu am apus,
Ca steaua diamantină, colo, sus.

Tu imi răbdai tristețea din iubire,
Stringind năframa-n palme cu mihnire.
Și nu știai că inima-mi e grea,
Că luciul ei sînt ochii-ți, nu o stea.

In românește de AL. COVACI

KAREN LINDSAY

(S. U. A.)

MATER DOLOROSA

Jos, lingă cruce, 
iarba e moartă.
Ieri a stropit-o 
singele lui, lacrima ta, 
ți iarba-i acum ca tăciunele. 
Ofilită. Moartă.
Ieri plîngeai, azi aștepți, 
dar miine, Mamă a durerii, 
piatra o vor da la o parte 
de pe mormînt, 
ți adincele, roșii răni 
s-or tămădui.
Miine iarba va invia.

II

Aici in Washington 
iarba e verde, 
viază.
Zilnic turiștii o calcă, 
dar ea se-ndreaptă din nou, 
după ce au trecut.
Iarba, vie,
curată e. Mireasma ei, 
ridicînd vocea, 
ne spune că trăim ți noi, 
ca ea.

III

O, Mamă a durerii,
ieri plîngeai,
azi aștepți, 
dar miine e învierea ...

IV

In Asia, pe un cimp, 
iarba e moartă.
O, Mamă, acum o altă femeie 
plinge ca acea de ieri.
Ea nu mai așteaptă nimic.
Fiul ei a murit.
Din rănile lui se înfruptă 
insectele.
Singele, lacrimile lui 
au înăbușit pe veci 
iarba, cindva, verde. 
Marie, 
plingeți fiul I 
Nu-i nici un inger, 
care să dea la o parte piatra 
de pe miile de morminte 
cite ierburi sint ...

In românește de PETRE PASCU

JACINTO HERRERO ESTEBAN

(SPANIA)

AVILA
Avila, orașul meu natal, _ 
ești ca și o pasăre cuibărită-n ochii mei ; 
dacă-i închid tu vii tiptil in somnul meu 
ți zborul tău vioi, privirea mea ne sint aceleași.

Eu totdeauna îmi port orașul cu mine _
— ce turnuri, ce cer ai ! Imi bate la ușă.
Și-i construiesc ca un copil străzile 
din scrisorile dragi pe care le primesc.

Mi s-a părut că aud departe țipătul tău 
in spaima nopții — leoarcă de ploaie - 
ori iarăși visam? Iți îngădui, da :
Hai, ascunde-te in oasele mele, oh, ascunde-te

de această iarnă de uitare, vijelioasă.
Nu te teme : acesta ți-i cuibul; 
odihnețte-te acum, sînt fruct ți umbră,

locul unde se poate bine trăi. Avila mea, 
Spania, crești în mine, crești ziuă de miine.
Eu intinerindu-te sufăr prin creșterea ta.

In românește de DANIEL LASCU 
Din volumul „La tierra de los conejos"

KARL VENNBERC
(SUEDIA)

înaripatele fructe
ALE PLATANULUI

înaripatele fructe ale platanului
se rostogolesc deasupra curții și deasupra hîrtiilor albe 
Iar eu preamăresc tainica lege a naturii 
fiindcă unele dintre ele 
tocmai iți caută adăpost 
în palmele mele neroditoare

In românește de PETRE STOICA

ETTORE CAPUANO
(ITALIA)

ÎNȚELEPCIUNE
Undeva, in spatele pămîntului, trăia într-o peșteră 

înțelepciunea sihastră.
Un singur drum greu, cu trecători primejdioase putea 

fi urmat,

dar sosiți la peșteră nu găsiră nimic.
Doar ecoul. Unde ești ? răspundea ești, ești 
undeva, în spatele pămintului.

In românește de MARIANA COSTESCU
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EVOLUȚIA IDEII DE PROGRES Șl UNIREA

Valoarea deosebită a ideologiei pașoptiste în evoluția 
ideii de progres e dată de faptul că unii din reprezentanții 
acesteia, cum ar fi N. Bâlcescu, M. Kogălniceanu, I. Ghica au 
elaborat, în cadrul concepției lor despre societate, teorii cuprin
zătoare despre progres. Prin modul de înțelegere a progresu
lui social, prin complexitatea problemelor abordate și prin 
originalitatea rezolvării lor, concepțiile pașoptiste se 'înscriu 
printre cele mai înaintate din gîndirea europeană a acelei 
perioade. Unele din aceste concepții, cum este cea a lui N. 
Bâlcescu, depășesc din anumite puncte de vedere concepțiile 
reprezentanților ideologiei burgheziei în ascensiune din apusul 
Europei. E vorba, în primul rînd, de faptul că, la N. Bâlcescu, 
teoria progresului este integrată în concepția sa de ansamblu 
asupra istoriei și dezvoltării sociale. Ideea de progres consti
tuie principiul pe care își întemeiază explicarea evoluției so
cietății, care, la acest gînditor, se sprijină pe o puternică fun
damentare și argumentare istorică. Patriotismul gînditorilor 
pașoptiști a întărit, prin influența exercitată, caracterul înaintat 
al concepției lor.

îmbrățișarea ideii de progres și, în strînsă legătură cu 
aceasta, apelul la dialectică, răspund necesităților istorice ale 
vremii, transformînd concepția istorico-socială într-o puternică 
armă de luptă. în ansamblul ideologiei, teoria progresului avea 
menirea directă de a sprijini lupta pentru eliberarea socială 
și națională. Trebuia pus în evidență, pe baza analizei istorice, 
existența unui continuu proces de transformări sociale, care au 
pregătit și făcut necesare pe cele din momentul respectiv, rolul 
poporului în cadrul dezvoltării societății și drepturile istorice 
ale acestuia. Ideea progresului nu constituie pentru ei un dat 
transcendent, ci un adevăr ce apare cu evidență din analiza 
trecutului. Realitatea progresului este argumentată cu fapte din 
istoria țării, oprindu-și atenția asupra celor mai importante 
aspecte ce-l dovedesc : evoluția formelor de servitute, a orga
nizării statale etc.

Axîndu-se pe elemente de dialectică în explicarea socie
tății, ideologia pașoptistă este orientată împotriva vechilor men
talități, a concepțiilor statice asupra lumii, în care se crista
lizase opoziția reacționară față de orice transformări sociale 
care atingeau privilegiile feudale. „Credem în progres, spunea 
în acest sens 1. Ghica, în „Convorbiri economice", căci el este 
condiția naturii fizice și morale, căci numai el ne poate duce 
singur la înălțimea la care ne este permis să aspirăm, ca so
cietate și ca națiune..."

Prin gînditorii pașoptiști își face loc în concepția sociaî- 
politică din țara noastră ideea caracterului necesar și legic al 
progresului social, al cărui izvor îl constituie munca și lupta 
maselor populare.

în Introducere la „Istoria românilor sub Mihai Vodă Vi
teazul", N. Bâlcescu formulează ca lege „a progresului con
tinuu" sau „a mișcării de perfecție ca fir conducător al isto
riei", legea accelerării ritmului acestuia pe măsura înain
tării istorice.

Unul din aspectele cele mai importante ale progresului 
realizat in decursul dezvoltării istorice îl constituie treptata 
dezrobire a omului de sub împilarea semenilor săi. In strînsă 
legătură cu această evoluție, N. Bâlcescu, în conformitate cu 
convingerea sa asupra rolului organizării statului pentru dez
voltarea societății, șe oprește asupra formelor pe care le-a 
îmbrăcat statul feudal și care marchează tot atîtea momente 
de progres : statul domnesc sau absolut, statul boieresc sau 
aristocratic, statul fanariot și, ca o încununare a acestei evo

luții, a luptei poporului, statul românesc sau democratic, cerut 
de revoluția de la 1821. Revoluția de la 1848 revendică și ea, 
ca cerință fundamentală, instaurarea democrației și o nouă 
organizare a proprietății. Scopul revoluției de la 1848, așa cum 
îl precizează N. Bâlcescu, a fost de a repune pe români în 
drepturile lor de oameni și cetățeni.

„Revoluția, sublinia în același sens C. A. Rosetti, se face 
pentru drepturile omului, necunoscute și călcate pînă atunci".

Sensul dezvoltării istorice relevat de analiza evoluției for
melor de dependență și de stat este cel de „înălțare a ple- 
beianismului la putere... permanenta înălțare în drepturile 
sale de om, de cetățean, de nație" (N. Bâlcescu — „Scrieri 
alese").

Intr-un mod asemănător, M. Kogălniceanu socotește drept 
criteriu al înaintării societății pe linia progresului — civilizația, 
care însumează atît victoriile omului asupra materiei, cît și 
dezrobirea permanentă a omului : „izbînzile omului asupra omu
lui". Civilizația înseamnă această dublă eliberare a omului care 
atrage după sine „creșterea numărului cetățenilor chemați la 
împărțeala comună a drepturilor sociale". Kogălniceanu con
sideră astfel că victoria celor asupriți este inevitabilă.

întemeierea libertății reale a poporului, cea dintîi condi
ție a dezvoltării progresive a societății, se leagă în concepția 
acestor gînditori de realizarea unor noi condiții de existență 
pentru acesta prin împroprietărire, de realizarea egalității în 
drepturi. Cea mai importantă piedică în fața progresului în 
momentul istoric respectiv o constituia regimul feudal „organi
zarea dinlăuntru a societății" și în primul rînd a proprietății 
care condamna poporul la starea de robie și, în strînsă legă
tură cu aceasta, starea de dependență a principatelor care 
contribuia la menținerea feudalismului.

In „Cîntarea României" Alecu Russo sublinia legătura or
ganică existentă între „slobozenia dinlăuntru și cea din afară... 
ele sînt surori, una fără alta nu pot trăi".

Infrîngerea revoluției de la 1848 impune și mai mult ideea 
că înlăturarea asupririi interne și realizarea unității și inde
pendenței naționale constituie condiția de bază a transformă
rilor sociale și politice interne, a instaurării democrației și su
veranității poporului.

Forța socială ostilă oricăror prefaceri înnoitoare favorabile 
dezvoltării țării fiind boierimea, N. Bâlcescu înfierează lipsa 
de patriotism a acesteia, egoismul ei de clasă care o face 
incapabilă de eforturi generoase pentru salvarea patriei. Pur
tătorul progresului social, în toate epocile a fost poporul, clasa 
celor asupriți.

Pe această convingere se întemeiază lupta sa consecventă 
pentru ridicarea poporului la luptă, pentru zdrobirea privile
giilor și asigurarea bunăstării poporului și a libertății sale. De 
la începutul activității sale politice și pînă la urmă, asemenea 
conducătorului revoluției ardelene Avram lancu, Bâlcescu a 
fost încredințat că problemele mari ale țării nu pot fi realizate 
decît în acest unic mod, prin lupta maselor, prin care acestea 
dobîndesc conștiința drepturilor și datoriilor lor. Credința ne
strămutată în forța poporului, singura capabilă să înfăptuiască 
cerințele progresului, i-a creat un adevărat cult pentru popor 
și puterea sa armată.

In cadrul concepțiilor pașoptiste despre progres, un loc 
important îl ocupă problema legăturii dintre etapele dezvol
tării istorice. Deosebit de puternic apar aceste idei în ana
liza și apărarea legitimității revoluției de la 1848 de către 
N. Bâlcescu în „Mersul revoluției în istoria românilor".

M. Kogălniceanu aprecia că adevărata civilizație este 
aceea care se înalță pe realitățile noastre, „pe care o tra
gem din sînul nostru". El se ridică împotriva împrumu'ului 
cosmopolit care nu ține seama de spiritul țării și neamului. 
„Civilizația nu izgonește nicidecum ideile și năravurile na
ționale, ci numai le îmbunătățește spre binele nației în par
ticular, și al omenirii în general. Noi însă, în pretenția de a 
ne civiliza, am lepădat tot ceea ce era bun, pămîntesc și 
n-am păstrat decît abuzurile vechi, inmulțindu-le cu abuzu
rile noi, a unei rău înțelese și mincinoase civilizații. Așa, pre- 
dicînd ura a tot ce este pămîntesc, am împrumutat de la 
străini numai superficialități, hrana din afară, li’e'a, iar nu 
spiritul, slova, iar nu duhul" („Profesie de credință").

Teza legăturii între epocile istorice, a necesității păst-ării 
și dezvoltării elementului național, intern, nu duce în con
cepția acestor gînditori la idealizarea trecutului. Dînd unor 
fapte trecute semnificația prezentului lor, ei au urmărit, prin 
aceasta, ideea mărturisită „de a deștepta simțămîntul da
toriei, ce avem de-a păstra și mări pentru viitorime această 
prețioasă moștenire". Cunoașterea istoriei, a trecutului po
porului nostru este necesară, arăta M. Kogălniceanu, pentru 
a ști „de unde am venit, ce sîntem și ce avem să fim".

Progresul exprimă, în concepțiile pașoptiștilor, sensul dez
voltării omenirii de la inferior la superior, concretizat atît în 
cucerirea și stăpînirea naturii, cît și în perfecționarea libertății 
omului. Deși aceste aspecte ale progresului apar în legătură 
directă, prioritatea acordată unui aspect sau altul în înfăptui
rea progresului de ansamblu al societății, îi desparte pe dife
riți! partizani ai acestuia. Astfel, M. Kogălniceanu și I. Gh:ca 
pun accent în realizarea progresului social pe răspîndirea cul
turii și a științei care ar asigura eficacitatea reformelor ce se 
vor înfăptui.

Democrații revoluționari, în frunte cu N. Bâlcescu, răstoarnă 
raportul dintre ideea „luminării" și aceea a transformărilor 
social-politice. Revoluția, „drept legitim al popoarelo chinuite", 
este calea unică de realizare a progresului. Ea este necesară 
pentru ca „poporul să se poată lumina".

Figura lui N. Bâlcescu se desprinde nu numai prin con
secvența cu care a militat pentru revoluție ca singurăale 
pentru înfăptuirea transformărilor social-politice ale timpului, 
ci și prin teoria sa asupra problemelor generale ale revolu
ției. Pentru prima oară în literatura noastră social-politică, el 
pune problema genezei, conținutului, caracterului, a obiective
lor generale și a tacticii revoluției, elaborînd teze de o deose
bită valoare teoretică și practică.

El a avut convingerea fermă că numai „mîntuirea poporu
lui prin popor", instaurarea suveranității acestuia, în cadrul unei 
organizări democratice a întregii națiuni poate asigura calea 
progresului și a prosperității generale.

In cadrul marii bogății de probleme abordate de gînditorii 
pașoptiști, tezele asupra progresului relevă pregnant poziția lor 
democratică și umanitară. Acționînd într-o perioadă de răscruce 
din istoria poporului nostru, de maximă efervescență social- 
politică și ideologică, ei au exprimat, cu privire la dezvoltarea 
societății românești, teze a căror viabilitate este dovedită de 
întreaga istorie ulterioară, și care s-au verificat prin actul de 
la 1859 întregit de unirea din 1918.

Elena Puha

cartea științfică
introducere

în optica electronică
Semnalăm cu deosebită 

satisfacție inifiativa „Editu
rii Științifice" care a pu
blicat prima carte româ
nească din domeniul opticii 
electronice, făcîndu-se ast
fel primul pas al literatu
rii de specialitate într-un 
Cvp.lol realtiv tînăr al fizicii.

Lucrarea „introdu.e,c .n 
optica electronică", de dr. 
II e Bursuc, conferențiar la 
făcu’t alea de fizică a Uni. 
versității „Al. I. Cuza" din 
Iași, p'ezintă mai întîi fe
nomene e de bază a'e op
ticii electronice prin analo
gie cu optica geometrică ca 
apoi, prin intermediul ac
țiunii cîmpurilor electrice și 
magnetice, omogene și cu 
simetrie de rotație asupra 
e'ectronilor, să se prezinte 
lentilele electronice, pris- 
me'e electronice și, in final, 
oglinzile electronice.

Fenomene'e iizice sînt ur
mărite într-un mod logic și 
succint totoda'ă, ceea ce 
face ca expunerea să fie 
clară în majoritatea cazu- 
r'lor, utilizîndu-se rational 
și cu eficacitate figurile, 
pentru o înțelegere cît mai 
perfectă.

Lucrarea are un dublu 
caracter: de monoaraf'e si 
de manual. Caracterul de 
monografie reiese din fap
tul că este folosită litera
tura străină la zi, din care 

s-au dat toate datele nece
sare pentru ca lectorul să 
aibă o idee clară asupra 
celor expuse, lăsîndu-se să 
se întrevadă ce prob eme 
mai trebuiesc încă rezolva
te în direcția respectivă. 
Folosirea elementelor de 
matematici superioare, in
dispensabile prezentării ma
terialului, dă lucrării o am
prentă de manual. Totuși, 
deoarece calculele sînt du
se din aproape în aproape, 
ele devin accesibile tuturor 
celor care au urmat un curs 
de matematici superioare, 
astfel încît cartea es'e u'i- 
lă atît ce'or inițiați, cît șt 
celor care vor să se ini
țieze (inclusiv elevii cla
se'or XU)

Lectorul care pa'curge a- 
tent întregul material cu
prins în această carte ra. 
mâne, Intr-adevăr, cu o 
imagine aproape c’ară și 
bine conturată, dacă une’e 
lipsuri, inerente orică rui 
început, n-ar estompa-o. 
Astfel, metoda relaxării fo
losită la determinarea dis
tribuției potențialu’ui elec
tric într-o lentilă e’ectroni- 
că apare incompletă, ceea 
ce cere un efort în p’us 
spre a o înțelege. Dacă s-ar 
fi continuat cu exemplifică
rile la mai multe puncte 
nodale, expunerea ar fi de
venit mai clară. Capitolul 

referitor la prismele elec
tron ce pare a fi mai re- 
strîns, dîndu-se doar noțiu
nile elementare asupra a- 
cestor sisteme electronice. 
O descriere mai amplă a a- 
cestora, a aberațiilor și uti
lizărilor lor, ar ii fost ne
cesară, deoarece, după cum 
subliniază și autorul, ele au 
importante aplicații.

Ce e semnalate nu știr
besc valoarea științifică a 
cărții, în ceea ce ea ne o- 
ieră, fiind axată pe o boga
tă bibliografie din care au
torul a reușit să desprindă 
esențialul și să-l trateze 
într-un stil propriu.

Probabil că acest început 
își va găsi un ec^u larg'în 
rîndul specialiștilor din 
țara noastră cît mai curînd, 
iar semnatarul acestor rîn- 
duri ar îndrăzni să propu
nă au'oru ui să-și continue 
opera începută, cu un alt 
volum unde să fie prezen
tare len'i'ele puternice și 
prisme'e (mai pe larg) cu 
apl'cațiile lor, mai ales în 
accelera'oarele de particule 
și în spectrografia de ma
să și viteză. Această conti
nuare ar fi firească si ne
cesară totodată, îmbogă- 
țindu-se astfel literatura 
noastră de specialitate .din 
domeniul opticii electronice.

Traian Vidrașcu

O vedere a Laboratoarelor 
Arago din localitatea Banyuls- 
sur-Mer (Franța) la care sa
vantul Emil Racoviță a funcți
onat ca subdirector în perioa
da 1904—1920 și a desfășurat o 
parte din activitatea sa de cer
cetare științifică. Precum se 

știe, de aici el a trecut ca pro
fesor de biologie generală la 
Univers tatea din Cluj. De alt
fel, Emil Racoviță era membru 
corespondent al Academiei 
Române încă din 1905 și în 
fiecare an venea în patrie, un
de prezenta conferințe în le

gătură cu rezultatele obținute 
în biospeologie, contribuind 
astfel la formarea cadrelor ro. 
mânești în domeniul isteriei 
naturale a domeniului subte
ran.

(Colecția prof. C. Motaș).
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ÎN E
De la instituirea sistemului 

de examinare, a probelor de 
verificare și notare a cunoș
tințelor și aptitudinilor s-au 
înregistrat numeroase opinii 
atît cu privire la sistemul în
suși al examinării și notării, 
cit și la adresa examinatori
lor; unele pozitive, elogioase, 
altele negative, mergînd pînă 
la condamnarea totală a exa
menelor și a sistemului de 
notare. Din contradicțiile sem
nalate s-a născut o nouă ști
ință, docimologia, știința fac
torilor actului de examinare 
și apreciere, precum și a mij
loacelor de a se elabora un 
diagnostic științific, o deter
minare obiectivă a cunoștin
țelor, priceperilor și deprin
derilor existente la un subiect 
supus aprecierii, cît și un 
prognostic privind posibilită
țile și perspectivele acestuia.

Unele din obiecții aduse e- 
xamenelor se sprijină pe date 
obiective, experimentale. Ele 
au pus în evidentă mai ales 
coeficientul încă mare al su
biectivității examinatorului. 
Din seria de critici al căror 
temei și folos este incontes
tabil, se cuvine să discernem 
reacțiile care, de fapt, nu au 
caracte de obiecții sprijinit^ 
de -zi Și argumente, ci
sînt simple atitudini subiecti
ve.

Elfriede Hohn relevă con
flictele care se ivesc între fa
milie și școală din cauza in
succeselor copiilor. Aceste in
succese sînt interpretate ca o 
frustrare a unui drept nu nu
mai de către elev, ci și de 
întreaga familie a acestuia. 
Astfel se naște ostilitatea și 
neîncrederea in profesor, în 
școală, în metodele de exa
men etc. Părinții „sînt încli
nați să se revolte împotriva 
probei și să folosească orice 
incorectitudine aparentă a 
școlii ca pretext pentru pro
test împotriva hotărîrii ne-, 
plăcute". Nu este greu de în
țeles cur0 relațiile născute în- 
tr-un asemenea conflict, tacit 
sau deschis, pot degenera în- 
tr-un „cerc vicios" sau „spi
rală vicioasă", de acuzații re
ciproce și progresive. Atitu
dinea părinților „constrînge 
școala să elaboreze cu și 
mai multă grijă, printr-un 
control inatacabil, măsurile ei 
de selecție, impopulare, dar 
necesare", prin probe cît mai 
obiective, vizibile și demon
strabile, iar aceste măsuri 
riguroase fac pe unii elevi 
să recurgă la „ajutoare ne- 
permise", ca „suflatul" și „co
piatul”, cu care are de luptat 
școala.

Rezolvarea unui asemenea 
conflict între școală și fami
lie, profesor și elev, nu o 
putem vedea decît, pe de o 
parte, prin formarea și selec
ția examinatorului, iar, pe de 
altă parte, prin educarea co
respunzătoare a familiei și a 
elevului. înlăturarea egocen
trismului profesoral trebuie să 
meargă paralel cu diminuarea 
egocentrismului infantil și 
familial.

Necesitatea de a găsi mij
loace spre a ridica examenul 
□e o treaptă superioară are 
leci implicații sociale, extra- 
îcolare. Nu depinde totul de 
>biectivitatea și perfecțiunea 
txaminatorului, ci și de for- 
narea unei opinii publice lu- 
:ide, a unei conștiințe obiec- 
ive și imparțiale a familiei, 
n această ambiantă favorabi- 
ă și senină se poate înfiripa 
i încrederea elevului în exa- 
ninator și în aprecierea a-
estuia.
Reducerea coeficientului de

ubiectivism în notarea de
ătre profesor a candidatului 
u are numai efecte directe, 
um ar fi sporirea încrederii 
levului sau a studentului în 
xaminator și, prin generali
se, întărirea încrederii copi- 
ilui sau a tînărului în justi- 
a socială, ci are și alte ur
ări importante, indirecte.
Printre numeroase variabile, 
spendente și independente, 
îplicate în procesul instruc- 
z-educativ și care explică 
iccesele elevului sau ale sta- 
entjului, se numără, după 
im știm, ca mai importan-

XAMENE
te, personalitatea profesoru
lui, planurile și programele 
de învătămînt, manualele, me
todele de predare, precum și 
condițiile materiale în care se 
desfășoară învățămîntul. Or
ganizarea științifică a învăță- 
mîntului presupune cunoaște
rea precisă a ponderii fie
căruia din acești factori ai 
succeselor tinerei generații 
din institutele de învătămînt. 
Altfel nu este cu putință o 
analiză științifică a rezultate
lor și nici nu se pot lua mă
suri eficiente de îmbunătăți
re a procesului de învătămînt. 
Cu cît numărul de variabile' 
nedeterminate este mai mare, 
adică cu cît informația este 
mai vagă, cu atît este mai 
dificilă și mai aproximativă 
operația de decizie. Dacă nu 
exprimă gradul de cunoștințe 
ale elevului, de unde putem 
ști dacă și în ce măsură in
succesele acestuia se dato- 
resc nepregătirii profesorului, 
supraîncărcării elevului, me
todelor pedagogice inadecva
te, manualelor grele, condiți
ilor materiale nefavorabile, 

vîrstei elevului sau întîrzierii 
intelectuale a acestuia ?

Nu cred că mai este nevoie 
de demonstrat că una din pie
sele principale ale mecanis
mului de conducere, verifi
care și îndrumare a activității 
instructiv-educative o repre
zintă nota cît mai obiectivă a 
examinatorului, a comisiilor de 
examen și de concurs. Făcînd 
din notă o variabilă precisă 
și obiectivă, putem determina, 
ca după acul unui dinamo- 
metru sau voltmetru, prin eli
minare succesivă, ponderea 
fiecăruia din ceilalți factori ai 
succeselor sau insucceselor 
școlare. Docimologia devine 
astfel una din cele mai im
portante izvoare informațio
nale în politica și administra
ția școlară. Așa după cum 
științele în general au deve
nit în societatea noastră fac
tor determinant în producția 
industrială, astfel și docimo
logia devine factor din cei 
mai de seamă de producție 
intelectuală și, indirect, de 
producție industrială.

Obiectivarea aprecierii și 
situarea actului de notare în 
focarul de convergență al 
întregului complex de măsuri 
dictate de docimologie, psi
hologie, pedagogie și sociolo
gie, va contribui la sporirea 
încrederii în examene.

Pentru a interveni, prin fac
torul examen, în complexul 
procesului de învățămînt, se 
cere mai întîi să ne dăm sea
ma de natura măsurii ce ur
mează să o luăm în vederea 
îmbunătățirii examenelor. E- 
xamenul este o verigă din- 
tr-un proces complex al în- 
vătămîntului. De aceea și mă
surile docimologice nu pot 
fi Izolate de cercetarea amă
nunțită și luarea în conside
rație a unei serii de condiții 
și factori. Unele condiții au1 
un caracter mai vast și mai 
general, altele — mai limitat 
și special. Unele măsuri au 
un efect imediat, altele au 
rezultate întîrziate, eșalonate 
Pe o durată mai lungă sau 
mai scurtă de timp. Unele 
nroblem? sînt de viitor ime
diat, altele — de perspectivă 
mai îndepărtată. Un program 
de perfecționare ne impune,, 
de asemenea, să discernem 
măsuri întemeiate pe date cer
te, experimentate, de altele 
care se cer confirmate prin 
cercetări pe teren și prin ex
perimente desfășurate și ele 
ne o anumită durată, plani
ficate de instituțiile corespun
zătoare de cercetări științi
fice.

De aceea măsurile practice 
sugerate de docimologie nu 
pot fi privite toate ca „retete" 
infailibile, cu efecte imedia
te, vizibile și spectaculoase. 
Orice acțiune, cu o traiecto
rie mai lungă sau mai scurtă, 
se situează într-un număr de 
sisteme sociale concentrice, 
iar eficiența intervenției prac
tice depinde de o strategie 
deosebit de complexă, elabo
rată cu multă pricepere.

Pentru perfectionarea unui di
agnostic și prognostic se cer, 
cred, îndeplinite trei condiții: 1) 

adaptare continuă a conținu
tului învățămîntului și a na
turii concursurilor (obiecte, 
programe, natura probelor și 
ponderea lor) la cerințele vie
ții și natura profesiunii vii
toare ; 2) favorizarea prin me
tode pedagogice a transferu- 
lui cunoștințelor, a capacității 
de aplicare a informației pri
mite în școală la situații cît 
mai variate din viață; aceas
ta echivalează cu dezvoltarea 
inteligenței și impune folosirea 
într-o mare măsură a probe
lor practice la examene; 3) 
lărgirea sferei de diagnostic 
de la probele de cunoștințe și 
aptitudini (generală și specia
lă) la probe mai ample de 
cultură generală și mai ales 
la determinarea intereselor, a 
trăsăturilor, de caracter, de 
personalitate.

Nu trebuie să uităm că va
loarea unei predicții este în 
funcție de informații cît mai 
esențiale privind trecutul can
didatului la examen, a linii
lor mari de desfășurare a 
aptitudinilor și intereselor sa
le, a trăsăturilor sale de ca
racter.

De asemenea, elaborarea 
probelor de examen, scris și 
oral, trebuie să se adapteze 
scopului urmărit, diferențiin- 
du-se: 1) probe de sinteză, 
care urmăresc cu precădgre 
capacitatea de înțelegere și 
sistematizare ; prin aceste pro
be se asigură explicarea u- 
nor grupe de fapte și feno
mene, precum și aplicarea 
principiilor sau regulilor în 
realizarea anumitor scopuri; 
2) probe care urmăresc date 
si informații importante de 
detaliu, informații care con
stituie mai mult descrierea 
fenomenului, constatarea na
turii și a proprietăților res
pective. Unele obiecte de stu
diu au un caracter mai des- 
ciiptiv și concret, altele mai 
abstract-experimental și sin
tetic. Cu cît este mai înal
tă treapta de învățămînt, cu 
atît trebuie să precumpăneas
că probele de sinteză, 
„probele nodale", un diag
nostic efectuat în felul a- 
cesta, cu pricepere, realizea
ză, o dată cu un grad supe
rior de precizie, o mare 
economie de timp. Examina
torul cu experiență știe că 
nu durata examenului este 
măsura valorii lui, după cum 
într-un examen medical nu 
numărul analizelor de labo
rator asigură valoarea diag
nosticului.

La obiectele unde predomi
nă datele de detaliu sînt mai 
indicate testele de cunoștințe, 
chestionare care s-ar referi 
la cunoștințele esențiale din 
întreaga materie; aceste pro
be se adresează tuturor can- 
didaților. Asemenea probă cu 
caracter orizontal, adăugată 
la proba scrisă și completată 
cu una orală (ultimele două 
mai mult de prolunzime), 
reducînd intervenția hazardu
lui, pune pe candidați în con
diții egale și, prelucrate sta
tistic, oferă mijloace mai o- 
biective de diagnostic. Se re
comandă, desigur, ca aceste 
probe să se discute și să se 
elaboreze în comisii, perfecțio- 
nîndu-se de la an la an pe 
baza experiențelor anterioare.

Aceste cîteva sugestii cu 
caracter general nu epuizea
ză inventarul de norme do
cimologice privind obiectiva
rea aprecierii cunoștințelor și 
aptitudinilor.

Cunoașterea și aplicarea a 
cestor norme devine indis
pensabilă prin anticiparea re
percusiunilor sociale ale se
lecției valorilor umane. Fă
ră acest efort de obiectivare 
a aprecierii nu se poate în
tări încrederea în examene 
și examinatori, nu se poate 
asigura încrederea în sine a 
elevului și a studentului. Ști
ința examinării devine astăzi 
o piesă centrală în proce
sul ’mbunătățirii învățămîn- 
tului.

V. Pavel cu

ISTORIA ȘTIINȚEI IN IMAGINI

Casa din curtea bisericii Bărboi in care a luat ființă 
Io 1834 prima școală de fete din Moldova din cadrul pro
gramului de organizare a învățămîntului, întocmit de Gh. 
Ascchi. Tot aici a locuit, mai tîrziu, vremelnic, diaconul Ion 
Cieangă.

(Colecția Arhivelor Statului lași)

SPECIALIZAREA ÎN MEDICINĂ

CLARIFICĂRI
Problema unei reorgani

zări fundamentale a mvă- 
țămîntuiui medical preocu
pă cercurile competente din 
întreaga lume. Pretutindeni, 
atît profesorii cît și stu
denții își dau seama, în fa
la progresului uriaș al ști
inței, că modul clasic ,de 
predare a medicinei a deve
nit cu totul insuficient și 
trebuie reconstruit din te
melie.

Una din problemele cele 
mai importante pe care le 
ridică această reorganizare, 
e aceea a modului în care 
treouie să se asigure o spe
cializare competentă. Medi
cina s-a dezvoltat pînă în 
primele decenii ale secolu
lui actual, avînd la bază 
formarea medicului univer
sal, capabil să înțeleagă și 
să trateze cele maț variate 
afecțiuni. Singura speciali
zare esențială, care s-a des
prins chiar de la început 
în practica medicală a fost 
aceea a chirurgiei, care ce
rea o pregătire practică și 
o abilitate particulară.

Progresul cunoștințelor și 
posibilitățile din ce în ce 
mai bogate și mai eficien
te ale practicei chirurgicale 
au permis constituirea chi
rurgiei moderne, ramură e- 
sențială a medicinei, evo- 
luînd paralel și în strînsă 
legătură cu așa numita me
dicină internă sau genera, 
lă. S-a ajuns astfel la or
ganizarea unui învățămînt 
care acorda o diplomă de 
doctorat în medicină și chi
rurgie, care presupunea 
stăpînirea deplină a cunoș- 
tințe'or teoretice și practice 
ale medicinii, cît și pe cele 
ale chirurgiei.

Dar trebuie să precizăm 
că, chiar în această epocă, 
titlul de doctor în medicină 
și chirurgie oglindea mai 
degrabă o capacitate de 
specializare viitoare decît o 
realitate actuală și că nici 
un tînăr, după susținerea te
zei, nu se avînta în practica 
chirurgiei maiore, fără stu
dii suplimentare, ca intern, 
stagiar și secundar, sub 
conducerea unui chirurg cu 
experiență.

Nu trebuie să uităm, de 
altfel, că chiar în preajma 
primului război mondial, 
cej 6 ani care constituiau 
timpul oficial de studiu era 
prelungit de bună voie, de 
studenții buni cu încă 1— 
2—3 ani de internat, mai 
înainte de susținerea tezei 
finale.

Dezvoltarea tot mai am
plă și mai adîncită a me
dicine! experimentale, fo
losirea metodelor științelor 
auxiliare : fizica, chimia, 
radiologia etc., a transfor
mat fundamental astăzi te
oria și practica medicinei. 
Numărul năvalnic de cunoș
tințe și de tehnici noi a 
făcut tot mai grea stăpîni. 
rea lor de o aceeași per

soană. Atît medicina gene
rală cît și chirurgia s-au 
văzut astfel dezmembrate 
în specialități, al căror nu
măr sporește o dată cu pro
gresul cunoștințelor și e fi
resc să continue să mai 
sporească în viitor. Gastro- 
entorologia, cardiologia, 
neurologia, psihiatria, fti- 
ziologia în domeniul medi
cinei interne, chirurgia car
diovasculară, chirurgia ner
voasă, otorinolaringologia, u- 
rologia, oftalmologia, gine. 
cologia, în domeniul chirur
gical, sînt astăzi specialități 
deplin autonome, care au 
preocupări ca și exclusive, 
experiență bogată și abili
tate tehnică particulară.

Neputința de a mai putea 
stăpîni această așa de di
versă și de bogată masă 
de cunoștințe a dat loc, în 
ultima vreme, la un sen
timent (de grijă, ia impre. 
sia unei crize, nu numai în 
ceea ce privește învăță
mîntul medical dar și în 
privința practicii medicale 
însăși. Vechiul practician, 
așa numitul medic genera
list, medic de familie, tin
de să dispară, lăsînd locul 
numeroșilor specialiști, pe 
care trebuie să-i consulte 
un bolnav, pentru lămuri
rea cauzelor su erințelor 
sale și pentru tratarea lor. 
Dar organismul bolnav 
este o unitate imposibil de 
împărțiit între diferitele 
specialități. Rămîne neapă
rat nevoia unei sinteze a 
datelor pe care ni le furni
zează acestea, nevoia unei 
integrări care să permită 
deplina înțelegere a tulbu
rărilor pe care le prezintă 
pacientul. Existența absolut 
necesară a diverselor spe
cialități actuale și a celor 
care sînt pe ca'e să se dez
volte mai departe, nu nu
mai că nu exclude, dar tre
buie ades să fie completată 
prin experiența unui spe
cialist al integrării, a unui 
„generalist".

înțeleasă în acest fel, 
medicina generală trebuie 
să devină ea însăși o spe
cialitate care să știe să fo
losească datele particulare, 
să le trieze și transforme în 
elemente necesare diagnos
ticului. Medicina devine 
astfel o sumă de speciali
tăți particulare, care tre
buie supuse unuj proces de 
integrare și, în sensul aces
ta, trebuie gîndită formarea 
medicilor viitori.

Pentru a se ajunge la a- 
cest rezultat este evident că 
actualul timp acordat stu
diului medicinei devine din 
ce în ce mai insuficient. 
Acesta trebuie reorganizat 
pe baza principiului a două 
etape, deopotrivă de atent 
organizate: Studiul de ba
ză, comun și studiul de spe
cializare, ceea ce numim 
astăzi studiul suprauniver- 
sitar.

Apare acum tot maț evi
dentă greșeala de a con- 
funda specializarea în an
samblul studiilor funda
mentale, care nu poate du
ce decît la o superficializa- 
re a acestora și la o insu
ficientă capacitate practică. 
Scurtarea timpului de stu
diu, obținută prin această 
înglobare, se face în detri
mentul calității și a serio
zității cu care trebuie con
siderate exigențele medici
nei moderne. Cu toate difi
cultățile pe care le ridică, 
prelungirea studiilor medi
cale organizate, se impune 
cu tot mai evidentă putere.

Ca un exemplu, vreau să 
citez raportul întocmit re
cent de o comisie numită 
de guvernul englez, sub 
conducerea lordului Todd, 
care timp de 3 ani a anali
zat problema reorganizării 
studiului medicinei, consul- 
tînd peste 400 de specia
liști și instituții și care a 
ajuns la concluzii care apar 
deplin îndreptățite. După 
datele prezentate într-un e- 
ditorial recent publicat în 
revista Presse Medicale, co
misia Todd propune împăr
țirea studiului medicinei în 
cele 2 etape amintite, stu
dii fundamentale comune, 
cu o durată de 5 ani și 
studii de specializare, 
inclusiv de specializare 
în medicină generală, cu o 
durată de 3—5 ani, sepa
rate printr-un an de practi
că în spital, ca intern. 
Pentru a da toată importan
ța specializării, comisia fa
ce propunerea deosebit de 
importantă, ca dreptul de 
liberă practică să nu se a- 
corde tînărului absolvent
decît după terminarea ciclu
lui de specializare. Specia
lizarea nu mai rămîne ast
fel un act facultativ ci de
vine o componentă obliga
torie a studiilor medicale, 
chiar pentru medicul gene
ralist. Studiul medicinei, pî
nă la obținerea dreptului de 
practică independentă se 
prelungește astfel la 9 — 
11 ani.

Fără îndoială că o serie 
de elemente de ordin prac. 
tic ridică încă serioase ob
stacole acestui mod de or
ganizare. Durata neobișnuit 
de lungă a anilor de stu
diu apare greu de realizat 
și există teama că ea va 
putea îndepărta de la me
dicină un număr însemnat 
de tineri. Personal, aș cre
de că această teamă e ne
întemeiată, tinerii care știu 
că o .asemenea școlarizare, 
capabilă să-i pregătească în 
adevăr temeinic, pentru e- 
xercițiul uneia din cele mai 
nobile dar și mai grele pro
fesii, vor fi atrași tocmai 
prin seriozitatea unei ase
menea pregătiri, singura 
care poate duce la o ma
turitate profesională.

Acad, luliu Nițulescu



COMENTARIUL NOSTRU

S.U.A.: PREZUMȚII 
ELECTORALE

O lună de zile desparte S.U.A. de data ctnd vor avea 
loc alegerile prezidențiale. Cîteva elemente noi caracte
rizează actuala campanie electorală. In duelul Nixon —• 
Humphrey, apariția Iul George Wallace printre candida- 
țil la președinția Statelor Unite aduce o notă aparte, con
trară tradiției, în scrutinul din luna noiembrie. Fostul 
guvernator al statului Alabama, a cărui taimă tristă este 
legată de perseverența menținerii segregației rasiale în 
școli șl, în ansamblu, discriminarea rasială, s-a impus în 
actuala campanie electorală doar prin cîteva stridențe în 
afirmarea „superiorității albe". Al 3-lea candidat, cum este 
prezentat George Wallace pentru a se sugera publicului 
Ivirea unor noutăți în vechea dualitate dintre măgar (eîi- 
gia democraților) și elefant (efigia republicanilor), nu 
aduce în realitate decît o sinteză a celor mai „dure" pre
vederi înscrise în programele celor două partide politice. 
Situîndu-se pe vechea linie a „dixicraților" din statele 
sudice, al căror punct de glorie, în calitate de dizidenți 
din partidul democrat, era de a se situa mai „la dreapta" 
față de ambele partide, George Wallace s-a avîntat la 
luptă pentru pătrunderea la Casa Albă, fără a avea șanse 
reale de reușită. Ca politician versat el nu-și face iluzii 
prea mari pentru confruntarea din 1968, dar mizează pe 
viitor__ în speranța că va izbuti să impună programul
lui retrograd. El încearcă în actualele alegeri, să smulgă 
voturi în sud lui Richard Nixon, și în nord Iui Hubert 
Humphrey, unde, după cum relevă „U. S. New and World 
Report", mulți alegători democrați sînt nemulțumiți din 
pricina problemei locuințelor, a violenței rasiale, a creș
terii criminalității. Traumatismul resimțit de opinia pu
blică după excesele de violență care au dus Ia asasinarea 
lui Martin Luther King și Robert Kennedy, este, de ase
menea exploatat de pretinsul „om al ordinei", cum 
îl place să se autointituleze Wallace.

Dar calculele electorale sînt împinse mai departe. Dacă 
nici unul din cei doi candidați principali nu va fi ales, 
în condițiile balotajului, cînd Camera reprezentanților va 
fi chemată — potrivit legii — să se pronunțe, atunci a- 
depții lui Wallace vor avea un cuvînt de spus pentru 
a-1 îndatora pe cel în favoarea căruia s-a înclinat balanța.

Ca o dovadă a lipsei de unanimitate care îi caracte
rizează pe democrați în actuala campanie electorală este 
și faptul că se vorbește deja de un al patrulea partid 
(cel al lui George Wallace fiind al treilea) care s-ar crea, 
cu sau fără aprobare, pentru a sprijini candidatura lui 
Mc Carty în mal multe state, în special în cele din New 
York și California. Marcus Raskin, fost consilier al lui 
John F. Kennedy, a fost primul care a lansat această 
idee, și după desemnarea lui Humphrey el a ținut la 
Chicago o reuniune la care au asistat 25 de delegați mc 
cartyști.

In ceea ce privește șansele pretendenților la scaunul 
prezidențial, sondajele de opinie, inițiate de diversele 
instituții specializate sau publicații, prezintă în multe 
privințe aspecte contradictorii. Totuși, un anumit avans 
pare a fi luat de Nixon. Potrivit institutului „Gallup", 43 
la sută din voturi aparțin acestuia, în timp ce în favoarea 
lui Humphrey procentul este de 31 la sută, iar pentru 
Wallace 19 la sută. Conform însă estimărilor făcute re
cent de ziarul „New York Times", în urma anchetei în
treprinse în acest sens, Nixon ar obține sufragiul (în 
cazul în care alegerile s-ar desfășura acum), a 30 de state 
reprezentînd 346 de voturi ale colegiului electoral, în 
timp ce Humphrey ar întruni doar 42 de voturi, fiind 
întrecut chiar și de Wallace — 77 de voturi.

Desigur că fiecare dintre candidați, în perioada scurtă 
care a mai rămas pînă la data alegerilor, își întărește 
arsenalul propagandistic. In această privință televiziunea 
joacă un rol tot mai mare. Dacă în 1960 nu au avut Ioc 
decît 9.000 de scurte apariții la televiziune, plătite de 
candidați, în 1964 cifra s-a ridicat la 29.300, iar în această 
campanie se preconizează peste 3 milioane de apariții 
ale tuturor candidaților.

Alegerea noului președinte al Statelor Unite va costa 
anul acesta peste 40 de milioane de dolari, față de 35 de 
milioane în 1964. Numai pentru obținerea învestiturii 
s-au cheltuit aproape pentru fiecare candidat 5 milioane 
de dolari. Pe George Wallace ii costă candidatura sa zil
nic între 50.000 și 60.000 de dolari.

Timpurile s-au schimbat din 1846 cînd Abraham Lin
coln, care primise de la prietenii săi 200 de dolari pen
tru a-și finanța campania electorală, a înapoiat 199,25 ! 
Cheltuise doar 75 de cenți, pentru a cumpăra cîte un 
pahar de cidru suporterilor săi cei mai apropiați...

La toate aceste elemente care caracterizează actuala 
campanie electorală din S.U.A. se mai adaugă unul care 
se pune cu seriozitate pentru prima oară și anume: or
dinea. Pasiunea aprinsă de războiul din Vietnam a cu
prins politica americană. Diferite ca’egorii de cetățeni a- 
mericani șl îndeosebi tineretul, dezavuează războiul sîn- 
geros dus împotriva eroicului popor vietnamez și, prin 
diferite forme, își manifestă protestul. Autoritățile nu pot 
privi cu indiferență amenințările de a se provoca tulburări 
în calea celor doi principali candidați. 22 de detectivi din 
serviciul secret au fost afectați apărării corporale a lui 
Humphrey, Muskie, Nixon șl Agnew. Cele două avioane 
Boeing 727 ale firmei United Air Lines, închiriate de re
publicani și aparatul Boeing 727 al firmei T.W.A., închi
riat de democrați, fac obiectul unei supravegheri minu
țioase. Poliția tuturor marilor orașe, garda națională a prin
cipalelor state sînt puse în stare de alarmă.

Guvernul care înmulțește aceste dovezi de forță apar
ține, după cum se știe, democraților. Totuși, după părerea 
exprimată în S.U.A., tulburările sau amenințările de tul
burări îmbunătățesc șansele — deja considerabile — ale 
partidului republican.

Desigur, ar fi prematur să se prezică înfrîngerea demo
crată la alegerile din noiembrie. După cum sublinia coti
dianul francez „Le Monde", referindu-se la Partidul De
mocrat „clientela sa tradițională, de la un ocean la altul, 
nu a dat încă semnalul nemulțumirii. Dar „convent a" de 
la. la Chicago poartă în sine germenii sciziunilor multiple, 
care compromit grav șansele partidului de a păstra Casa 
Albă, dacă... nu se va produce o redresare, tot atît de 
spectaculoasă Cum sînt confuzia, secesiunile și mediocrita
tea, a căror imagine a fost proiectată în milioane de că
mine americane".

Radu Simionescu

Lisa, dictat de rațiuni din
tre cele mai diverse, pri
mind de departe propoziția- 
slogan ce figurează în prele
gerile ghizilor oricărei orga
nizații de turism care se 
respectă și dorește să fie 
respectată : „A vizita Louvre 
și a nu vedea Gioconda în
seamnă a ronțăi cornetul și 
a uita de înghețată". Virtu
țile „cornetului" sint, fără 
îndoială, pe nedrept trecute 
cu vederea. Pînze de valoa
rea Giocondei s-ar putea să 
se mai afle — dar nici una 
nu beneficiază de faima ei. 
Nici una — în afara „celui 
mai vestit tablou din lume*- 
nu posedă un postament de 
pluș roșu, menit să atragă 
atenția precum un semafor 
la intersecții : STOP I Trata
mentul, de la bun început 
preferențial, este, la urma 
urmei, un act de injustiție : 
Gioconda n-are nevoie de 
asemenea artificii ajutătoare 
și este mîhnitor să contempli 
două mari opere de artă 
alăturate, una răsfățîndu-se 
pe pluș precum decorațiile 
pe perina generalului mort 
la datorie și alta, în pos
tura rubedeniei scăpătate, re- 
zemîndu-se simplu (și onest) 
de zid. Vorbind singură și 
numai prin ea însăși, opera 
de artă refuză protecții de 
genul aceleia cu care este 
înconjurat, în liceu, fiul di
rectorului. Dar, ceea ce se 
răsfață pe patul de pluș nu 
mai este de mult, în con
știința publică, o operă de 
artă, ci un mit, o obsesie, 
un simbol : în fața Giocon
dei s-au sinucis oameni, 
Gioconda e „cel mai vestit 
tablou al tuturor timpurilor", 
„Gioconda este asigurată 
pentru teribila sumă de X 
milioane, o păzesc Z paznici 
și N instalații", Gioconda 
„reprezintă un vîrf imposibil 
de atins", Gioconda este ... 
este ... Da, amănunte se cu
nosc din hr>kug : în mart'e 
1503 modelul avea 24 de 
ani, asculta, în timp ce po
za, muzică și versuri, zîmbe. 
tul „revelează caracterul de 
fluiditate al vieții omenești", 
peisajul de pe fundal este 
o replică a contrastelor din 
sufletul personajului etc., 
etc., etc. — orice ghid le 
menționează, orice turist le 
memorează, spre a le servi 
apoi (a nu se uita vîrtejul 
magic al gesturilor obsesiv- 
exclamative) drept proprii 
observații celor dispuși să-1 
asculte, să se mire, să a- 
probe clătinînd cu înțelep
ciune din cap („Eh, da, Gio
conda !") și să-l invidieze pe 
fericitul care a izbutit s-o 
cunoască „personal" pe Mo
na Lisa. Un torent de priviri 
săgetează dreptunghiul de 
pînză, G!oconda zîmbeste 
pierdut si blajin : „nu, nu mă 
veți înțelege" - așa cum nu 
poate fi receptat și gustat 
inefabilul unui zîmbet de pe 
fața omului ce arbitrează o 
partidă de catch. Dar, să nu 
fim prea pretențioși : 90%
din cei care se îmbulzesc în 
fața pînzei lui Leonardo do
resc maî întîi să vadă și abia 
apoi să înțeleagă în profun
zime semnificațiile conture- 
lor topite, mișcării prezumtiv^ 
schițate, unduirilor ce fură 
privirea purt‘n'* a -"-M
în curbă ca o Fata Morgana, 
senzației de fluiditate, temei
nicie și, în același timp, pe
renitate. Nu poți înțelege far.

REPORTAJ PE GLOB

MITUL GIOCONDEI
in imensitatea Louvre-ului 

poți fi sigur că vei găsi ime
diat două dintre sutele de 
capodopere : Gioconda și 
Venus din Milo. Săgeți pla
sate mai peste tot averti
zează, indicînd direcții pe 
care, chiar fără să posezi re
flexe de automobilist, le in
terpretezi drept sensuri uni
ce. Nesfîrșitul pelerinaj, irrt- 
presiOnant și contrariant în 
același timp, pune în evi
dență pe deplin roadele pre
schimbării , valorii în fetiș și 
renumelui în mit. De 450 de 
ani, un zîmbet a înebunit lu
mea ; generație după gene
rație a transmis și augmen
tat faima, bulgărele de ză
padă s-a rostogolit la vale 
și, îngroșîndu-se peste măsu
ră, a devenit de nerecunos
cut. Permiteți-mi să fiu oa
recum iconoclast : Gioconda 
m-a indispus. Cufundată în 
ambianța clocotitoare de zi 
cu zi, pînza ca atare s-a vo
latilizat, a dispărut, sfărîma- 
tă nemilos între fălcile semi- 
doctismului și publicității a- 
gresive. Nu, Leonardo n-are 
nici o vină ; inefabilul acelui 
zîmbet este și va fi la fel 
de impresionant astăzi ca și 
peste zece secole ; dacă, în 
urma cine știe cărui cata
clism, omenirea va trebui să 
părăsească Terra, în maga
ziile navelor spațiale se va 
afla fără îndoială Gioconda 
— și doar poate „Compozi
ția II" de Kandinsky. Iar în
tre sigur și poate, distanța 
este enormă ...

Ce se petrece zilnic la 
Louvre ? Un exod către sala 
în care a fost exilată Mona

mecul Giocondei în îmbul
zeala de la Louvre (se mes
tecă gumă, se comentează 
în toate limbile pămîntului, 
fulgeră blitz-uri, țipă copiii 
pierduți de mame, strigă 
mamele rămase fără odras
le ...) așa cum nu poți as
culta Beethoven fugind du
pă tramvai. Aș construi pen
tru Mona Lisa un pavilion 
undeva, pe Mont Blanc ori 
în cine știe ce atol : riscu
rile expediției — adevărată 
călătorie a „corăbiilor lungi" 
către miraculosul clopot de 
aur — i-ar dezarma pe snobi, 
dar n-ar putea să-l împiedice 
pe autenticul îndrăgostit de 
frumos să contemple în li
niște și tihnă tabloul despre 
care Vasari scria că: „...este 
de o execuție care face să 
tremure și să dea înaooi pe 
artistul cel mai îndemînaîec 
din lume...".

Va redeveni vreodată G:o- 
conda pictură ? Va înceta să 
fie mit ? Greu de crezut. Ze
cile de mii de turiști, pur
tări prin sălile muzeului cu 
viteză apropiată de aceea a 
autobuzelor „Cityrama", au 
stabilite, de la bun început, 
puncte de oprire ; halta cea

mai mare — Mona Lisa. Pu
țin le pasă că o °'tă Gio- 
condă zîmbește intr-o sală 
mai degrabă pustie a muzeu
lui Conde Chantilly (desen 
al aceluiași Leonardo), că în 
viteza marșului către Mona 
Lisa trec pe lingă Rafael și 
Giorgione și Tizian și Michel- 
Angelo si Veronese și Hol
bein și Diirer și El Greco și 
Van Dyk și Rembrandt și... 
și ... și ... Timpul aleargă, 
„pe aici vă rog, aceasta 
este Gioconda, aiți văzut 
Gioconda, bifați-o pe pros
pect, se poate fotografia, 
regulamentul muzeului per
mite o excepție și in ceea 
ce privește mărimea grupu
lui (aglomerații de peste 30 
de persoane sînt, la Louvre, 
in^rziseL nu treceți de gar
dian, ridicați copiii pe umeri, 
ieșirea prin dreapta, ne re- 
întîlnim lai Venus din Millo".

Am o curiozitate : dacă di
recțiunea muzeu'ui ar înlo
cui autentica Giocondă cu 
o copie oarecare, cînd și ca
re dintre turiștii-simplon ar 
sesiza substituția ?
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