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Datoria și 
binele 
moral

Ca sens, valoare și finalitate, datoria se subordonează bi
nelui moral precum și altor categorii morale cum sînt drep
tatea, cinstea și onoarea, sinceritatea și modestia etc. Intru- 
cît binele sintetizează în sine esența valorică a tuturor cate
goriilor morale pozitive, această problemă are o importanță 
deosebită pentru etica marxistă în general și pentru teoria 
datoriei în special.

Stabilirea valorii datoriilor, ca și răspunderea socială pen
tru îndeplinirea lor, este determinată obiectiv de cerințele 
conviețuirii sociale a oamenilor, de necesitatea realizării 
concordanței dintre interesele lor personale și cele comune, 
concordanță istoricește determinată.

Iată de ce, determinarea datoriei în lumina sensului etic 
al categoriei de bine are o atît de mare însemnătate pentru 
teoria etică marxistă a datoriei.

Dintre gînditorii premarxiști, Hegel ne-a lăsat cea mai 
profundă analiză a relației dintre datorie și bine. Mai întîi, 
el are în vedere contradicțiile dintre binele ca expresie a 
universalității (a interesului general) și diversele determi
nări particulare ale binelui, pe linia conținutului său concret 
care privește subiectul. Analiza acestor contradicții îl con
duce pe Hegel la ideea deducerii atributului de Sollen (tre
buie) al datoriei din valoarea superioară a binelui ca uni
versalitate în raport cu alte bunuri umane și din caracterul 
programatic al acestțjia.

Determinarea datoriei în funcție de categoria de bine este 
o trăsătură importantă și a eticii intuitiviste. G. E. Moore, 
apreciat ca fondatorul eticii intuitiviste, definește sensul 
conceptual al datoriei prin acela al binelui. Astfel, el consi
deră că conduita apreciată ca bine moral, se distinge prin 
nota obligativității. După părerea sa, imul din sinonimele 
principale ale noțiunii de bine se exprimă în formula „ceea 
ce trebuie să existe de dragul său însuși". „Din faptul că 
lucrul este un bine interior, decurge datoria noastră de a-1 
îndeplini dacă acesta este posibil". Teza intuitivistă a binelui 
ca scop în sine trebuie s-o înțelegem, potrivit afirmațiilor 
lui Moore, în sensul de ceva inaccesibil rațional, precum 
și în afara legilor determinării sociale obiective a conținu
tului acestei noțiuni. In consecință, se neagă rolul cunoaș
terii senzoriale și raționale a binelui. In locul acestora, 
intervine asa numita cunoaștere intuitivă, adică cunoașterea 
cu ajutorul „intuiției morale", cînd individul în mod nemij
locit, în afara experienței, spontan, își relevează ceea ce 
este bine.

Spre deosebire de Moore, intuitiviștii deontologi (Prichard, 
Carrit, Broad, Ross ș.a.) socotesc drept categorie principală 
a eticii datoria ’), concepută ca independentă față de restul 
categoriilor etice si indeductibilă din ele.

In imaginea deontologică, datoria apare ca o coordonată 
imuabilă a conduitei, se neagă sau ignorează condiționarea 
istorică a conținutului și valabilității datoriilor morale.

Respingînd asemenea concepții, etica marxistă nu acceptă 
ideea datoriilor autonome, a datoriilor în sine care să fie 
sub raporț valoric indefinibile pe baza binelui moral. Ea este 
incompatibilă cu principiile „datoriei de dragul datoriei". 
Necesitatea determinării datoriei în funcție de binele moral 
se înțelege atît prin semnifcația generală (dar determinată) 
a conținutului pe care ea îl reflectă și îl afirmă, cît și prin 
valabilitatea ei practică generală. In primul sens ne referim 
nu numai la cazurile cînd binele (căruia datoria îi este mij
loc de înfăptuire) întruchipează interesele ori idealurile li
nei categorii sociale (comunitate, clasă, colectiv etc.), ci 
și la cazurile cînd binele reprezintă interesele unui individ 
dar care privesc o recunoaștere și o legitimitate generală 
(colectivă). In al doilea sens, avem în vedere nu numai situa
țiile cînd, în mod nemijlocit, subiectul îndeplinirii datoriei 
(datoriilor) este colectiv, ci și acelea cînd subiectul este in
dividual dar pe care societatea îl poate obliga să-și înde
plinească datoriile.

In toate aceste cazuri, prospectarea, legitimitatea și va
labilitatea datoriilor se fixează prin intermediul motivărilor 
valorice. Orice cerință și sarcină a activității umane, orice 
necesitate și obiectiv de muncă, înainte de a deveni conți
nut al datoriilor, primește o sancțiune și o confirmare valo
rică, proces în care criteriile binelui moral îndeplinesc unul 
din rolurile cardinale.

Binele reprezintă categoria fundamentală a eticii, echi
valentă noțiunii de moral, care desemnează, în modul cel 
mai general, aprecierea valorii (pozitive a) conduitei, rapor
turilor, fenomenelor și evenimentelor sociale. Criteriile bi
nelui sînt, în esență, și criteriile moralității, fiind istoricește 
determinate de interesele comunităților și categoriilor so
ciale, de tipul de relații sociale, de cerințele leaice ale dez
voltării istorice.

Pentru definirea sensurilor și validității datoriei etice, 
binele are o importanță deosebită, luat si considerat însă 
ca valoare morală și nu ca simplă satisfacție ori fericire 
personală. Deosebind fericirea de bine, Hegel aprecia just 
într-un anumit sens că „...cea dinții este reprezentată ca o 
ființare nemijlocită în fapt, cel din urmă însă ca fiind în-

(Continuare în >ag. a 11-a)

Conf. dr. I. Grigoraș



ALEGEREA NUMELOR
Unii dintre conirati 

adună nume din ba
ruri și din trenuri, 
din cârti, de pe străzi 
și întîlniri publice, 
sînt cu urechile ciu
lite, gata oricînd să 
memoreze, iar cei 
lipsifi de memorie și 
le notează pe furiș 
in carnefele. Aifii, 
mai comozi și mai 
apropiați de viață, 
deschid cărfiie de te- 
lefop atunci cînd nir 
mai pot inventa. Eu 
merg la cimitire, în
tr-un cimitir sărăcă
cios, cu garduri spar
te, fără cavouri și 
îngeri, unde nu „doar
me" nici o per
sonalitate ce ar fi putut, prin deces, să „înfrumu
sețeze" acest Joc în care toată vegetația țîșnește 
sfrijită din var și nisip. Da, din var și nisip, 

ilindcă satul, atunci (cme știe cînd ?), a ales locul 
cel mai păcătos, în care nu creștea nimic. Merg 
aici, unde stau aliniate neamurile mele cele dins
pre mamă și cele dinspre tată, putini, și răi și 
buni, citi au lost, le dăruiesc la toți flori și apoi 
încep să citesc inscripțiile strîmbe. Aici nu mai 
pot ii înșelat. Aici totul este clar, stabilit pentru 
totdeauna. Numele lor crucificate nu se mai pot 
schimba cum s-a întîmpiat cînd erau în viată, leu 
eu nu pot să fiu nici bun și nici rău, nu-i pot păr
tini pe careva dintre ei, așa cum fac în fata celor 
vii, cînd mă aplec să ie sărut mîinile soțiilor sau 
cînd le spun cit de buni și inteligent! sînt. Și gîn- 
dul începe să-mi zburde fără nici o umbră de 
opreliște pînă ce, obosit, se așează alături de cel 
mai hulit și mai nebun dintre neamurile mele. Hu
lit și nebun, așa îl bănuiesc, fiindcă prea l-au 
învăluit toți în tăcere. Carii l-au ros din lemn și 
ploaia l-a scurs literă cu literă. Nimeni nu-și mai 
amintește de el nici măcar la înmormlntări. Eu 
însă îi dăruiesc din cînd în cînd o floare, făcln- 
du-mi plăcere să-și bată joc de gestul meu, pentru 
că o fac cinstit. Ca acum: „Vii, parșivule, cu 
Hori ca să te creadă lumea altfel decît ești. în
chizi ochii și rămîi nemișcat, chinuindu-te să-(i 
storci o lacrimă. Slăbește-mă! Idiofii de lingă 
mine, cei din dreapta sau cei din stingă, toți sînt 
înșelafi. Sau naiba mai știe, se lasă înșelați,
poate simt chiar plăcerea. Nețprsmrul de
lingă mine geme de fiecare dată de plăcere cînd 
îi vine nevastă-sa cu flori. Uite, durdulia aceea, 
care ți-ar îmbrăfișa aici bărbăția dacă ai vrea. Ce 
parșivă 1 Dobitocul a adunat toată viața pentru 
ea și, nu-i exclus ca tocmai ea să-l fi ucis. In somn, 
cu perna... Și-acum geme de plăcere cînd o simte 
venind cu flori... Te rog, ia-ți bălăria care mi-ai 
adus-o!... Este trandafir ? Trandafirul tău mă în- 
grețoșează. Ai înțeles ?.... Nu, n-ai înțeles prea 
multe, deși ai trecut prin școli, î/i cumperi cărți 
și ziare și te lauzi că ai legături cu nu știu cu ce 
savant. De la mine și pînă la aedia dintre urmașii 
mei care au învăfat la școală sînt cîteva straturi 
de bărbați și femei, toți ambițioși și deștepti șl 
răi și proști, așa cum au fost gîndurile mele care 
au țîșnit cu ei, dar in nici unul n-am pus tot. La 
tine nu știu dacă a mai ajuns ceva, mai ales din 
felul cum am trăit. Nu, nici asta nu știi. Nu-mi 
spălam dinții, băiete, și-am rămas în gură cu toți, 
și nici nevrozele nu mi-au zbîrnîit în urechi. Cînd 
îmbrățișam femeia nu-mi tremura brațul și boala 
banului nu m-a atins niciodată. Aș fi fost dement 
să-mi lărgesc ograda. N-am adăugat nimic. Am um
plut-o în schimb cu copii și-am mai săpat o iîn- 
tînă. Lucrul acesta din urmă l-am făcut nu pentru 
că n-aveam îndeajuns apă, ci ca să fiu sigur că 
voi aminti astfel și după moarte celor ce s-ar 
grăbi să mă uite. Acum îmi dau seama că din 
ambiția mea nu s-a ales nimic. Tu vii aici cu alte 
gînduri, parșivule. Așa cum îți spuneam, am trăit 
mușcînd lacom din toate merele, în fiecare clipă. 
Poate și în somn, dacă îmi amintesc bine. N-a îm- 
bătrînit nimic în mine. Nici pielea, cea care este 
prinsă de vreme mai repede decît orice. Am căzut 
fulgerat ca o fiară tînără, Nu, nu știi cum am pu
tut să-mi mănînc astfel anii. Cum mi-am putut în
chipui că tocmai ceea ce este mai de preț ai să 
înțelegi I Eram un copilandru cînd am fost legat de 
coada unui cal și tîrît, dracu știe unde vroia să 
mă ducă hainul.

Am mers trei zile și trei nopți și, gata să cad 
(asta însemna moartea) am strigat: oprește! A 
oprit, mi-a dezlegat mîinile și a început să rîdă 
în față, poruncindu-mi să-i ling praful de pe cizme. 
Atunci am început să rid și eu și să-i arăt picioa
rele goale și însîngerate. I-am spus :Nu 1 Nu, pen
tru că zilele și nopțile astea mi-am descoperit în 
carne sămînța viermilor și m-am uitat la tine și 
sînt în carnea ta. Hainul a rămas cu fața strimbă, 
așa cum l-am surprins în vis, apoi mi-a făcut semn 
să plec. A strigat: marș de aici! Dar eu nu m-am 
grăbit. Nu mai aveam nici o grabă. Descoperisem, 
legată de coada calului, sămînța aceea demențială 
și nu-mi mai păsa de nimic. Așa am trăit mai li
ber decît oricine..."

Carii i-au ros din lemn numele și ploaia i l-a 
scurs în varul și nisipul din care țîșnește o vege
tație sfrijită. Nu l-am știut niciodată, fiindcă ni
meni dintre neamurile mele n-a suflat o vorbă 
despre el nici măcar la înmormîntări, unde se spun 
atîtea vorbe de prisos. Pun în golul acela cruci
ficat orice nume doresc și de aceea mi se pare 
atît de cinstită batjocora cu care mă răsplătește 
el după ce-i dăruiesc floarea. Are dreptate; îl iau 
în seamă numai pentru că în timp ce pălăvrăgește 
el, pot trage cu coada ochilor și îmi aleg nume, 
De aici, unde n-am cum să fiu înșelat.

Corneliu Ștefanache

IN DEZBATERE -
MUZICA

Anticipînd lucrările Adunării 
generale a compozitorilor și mu
zicologilor din România, din zile
le de 25, 26 și 27 noiembrie, te
zele teoretice ale Comitetului 
de conducere al Uniunii Compo
zitorilor, recent publicate, sînt 
o invitație la discuție solicitînd 
aportul larg al muzicienilor și 
al iubitorilor de muzică la dez
baterea problemelor ce îrămîn- 
tă muzica românească contem
porană.

Umanismlil — trăsătură funda
mentală â muzicii noastre — me
sajul ei patriotic, raportul dintre 
caracterul national și universal, 
libertatea de creație, experimen
tul și semnificația actului de 
creație, rolul militant al criticii, 
publicul, iată doar cîteva din te
mele care, printr-o dezbatere 
profundă. Dot dinamiza structu
ral viata muzicală a tării.

Sîntem convinși că actualele 
teze se vor bucura de o audien
tă largă în cele mai diverse 
cercuri și că discuțiile vor avea 
o finalitate constructivă, de bun 
augur pentru propășirea creației 
românești.

Revista noastră va găzdui — 
la rîndul ei - astfel de discuții. 
Numerele viitoare ale Cronicii 
stau deci deschise tuturor con
fruntărilor.

ATENEU
„Ateneul" băcăoan se prezintă 

în fata cititorului cu un număr 
(10) dens, închegat, de tinută. 
Remarcăm discuția serioasă des
pre „Istoriografia literaturii ro
mâne" (din care lipsesc afirma
țiile fără acoperire gen Const. 
Călin), la care participă, cu ob
servații și sugestii notabile. Gh. 
Grigurcu. Ion Apetroaie, Const. 
Cubleșan. Articolele consacrate a- 
niversării a 20 de ani de teatru 
profesionist la Bacău nu poartă 
pecetea festivismului exagerat : 
dimpotrivă, ele atestă luc ditate 
și spirit critic. La „Cronica li
terară", Vlad Sorianu discută 
cărți a căror prezență în peisa
jul literar contemporan este mai 
mult decît remarcabilă : „Intru
sul", „Interval" și „Țiganca al
bă". Inegală, dar în ansamblu 
interesantă, pagina consacrată 
Festivalului bienal de teatru 
„I. L. Caragiale* aduce cu cu
raj în dezbatere cîteva dintre 
problemele esențiale aflate în 
fata mișcării teatrale de ama
tori. Se mai cuvin remarcate : 
traducerea din Dylan Thomas, 
apoi versurile semnate de Leonid 
Dimov și Octavian Voicu, an
cheta „Traumele psihice la co
pii". rubricile „Pro amiciția", 
„Permanențe", „Cronica ideilor".

care le posedă — de pildă, re
comandarea ((zîmbet de 11 cm.) 
pastei de dinți ..Ideal" ori popu
larizarea concursurilor Prono- 
expres. Nu trebuie să fii frumos 
pentru a fi simpatic telespecta
torilor, dar dacă n-ai nici una 
nici alta, ești numai bun (cei 
puțin așa se pare), să prezinți e- 
misiunile pentru sate. Actualul 
prezentator te face să te simți 
de la început și pînă la sfîrșitul 
emisiunii, cam ca la o ședință la 
Consiliul popular din Pogoanele. 
Cît despre prezența de spirit... 
Nu vom uita curînd savurosul 
dialog dintre amintitul redactor 
cu veleități de crainic și un: oa
recare „cadru cu muncă de răs
pundere", invitat să elucideze 
banala, simpla și direct expusa 
problemă „de ce nu sînt folosite 
combinele". „Cadrul" trăgea de 
timp mai ceva ca la un meci 
de fotbal în deplasare, iar bietul 
redactor pur și simplu n-a reu
șit să curme o discuție peni
bilă și hazlie în același timp. 
Mai există și actori-prezentatori, 
aciuați în special pe la • emisiu
nile de tineret, între care un 
incolor și inodor V. Plătăreanu, 
apoi o prezentatoare însărcina
tă cu lansarea tinerilor Soliști ; 
ai impresia că primul abia a 
ieșit dintr-o baie de abur și că 
a doua își va da duhul pe pla
tou. căznindu-se să realizeze o 
fărîmă de duh și antren...

Pentru telespectatorii bucureș- 
teni lucrurile sînt destul de sim
ple : nu le place prezentatoarea, 
trec pe programul celălalt. Dar 
noi, provincialii ?

Și fiindcă tot sîntem la capi
tolul „prezentatori" :

Nu credem că mai este cazul 
să ne manifestăm stima pe ca
re o purtăm condeiului mînuit 
de Eugen Mândrie. Inteligența, 
asociațiile sclipitoare, vioiciu
nea. umorul de bună calitate — 
iată cîteva dintre calitățile pe 
care le atestă comentariile cine
matografice datorate lui Eugen 
Mândrie. Insă, mult stimate și 
prețuite tovarășe Mândrie, tare 
te-am ruga să-i lași pe crainicii 
de meserie să citească textele. 
Or fi moderne vocile „necaligra- 
fice", dar nici chiar o asemenea 
moldovenească lată-lată, care ne 
deranjează pînă și.pe noi, mol
dovenii din moși-strămoși !

„Luceafărul", „Tribuna". „Cro
nica", „Familia* au oferit pînă 
acum cititorilor multe nume noi 
de dramaturgi, multe piese — 
mai ales scurte — alăturînd a- 
cestora comentarii pertinente a- 
supra textului dramatic. Cu nu
mărul său din octombrie, revista 
„Ateneu" se alătură acestei miș
cări. publicînd teatru (o rubrică 
de critică a textului dramatic 
ființează aici de mai multă vre
me). Piesa într-un act din „A- 
teneu", „Umbrelă pentru singu
rătate", aparține lui George Ge- 
noiu, cunoscut pînă acum doar 
în ipostaza de critic dramatic.

Calitățile piesei . „Umbrelă pen- ' 
tru singurătate" stau în scriitura 
nervoasă, concisă și în ingenio
zitatea simbolului. Este o piesă 
specifică „de studio" și credem 
că teatrul băcăoan o va ob
serva.

PREZENTATORII
O serie de articole publicate 

în diferite reviste („Argeș", „Tri
buna") își propun să ia în dis
cuție personalitatea crainicului, 
de televiziune. Oportune, fără în
doială, aceste „glosse despre 
crainici" s-ar cuveni completate, 
zicem noi. cu cîteva referiri la 
acei lucrători din televiziune ca
re nu numai că realizează anu
mite emisiuni, ci au și ambiția 
să le prezinte. De fapt, penuria 
de realizatori-prezentatori conti
nuă, pentru că majoritatea celor 
ce se încumetă la ora actuală să 
„dea piept" cu micul ecran sînt 
foarte departe de ceea ce în
deobște se înțelege prin noțiu
nea de „prezentator ideal". Te
leviziunea nu reușește, în pofida 
unor eforturi ce ni se par — 
de la distantă — stăruitoare, să 
descopere inși dotatl cu inspi
rație, „condei", înfățișare „tele
genică" — dar și cu vervă, pre
zență de spirit, capacitate de a 
antrena. Prezentatorii cu înfăți
șare de Rudolf Valentino, buni 
de pus „în cadră" dar incapabili 
să se ridice cît de cît deasupra 
textului debitat mașinal, ar tre
bui îndreptați către o activitate 
mai potrivită cu însușirile pe

POLITE
9

1. Ștefan Oprea despre Dinu 
Kivu : „După război mulți vi
teji s-arată". Ne-am amintit ve
chea zicală îndată ce am citit 
(...) retrospectiva lui Dinu Kivu 
asupra cronicilor pe marginea fil
mului „Duminică la ora 6“ (...). 
Nu numai procedeul (folosit de 
D. K„ n.n.) ni se pare neadec
vat, dar si tonul plin de ironii 
și persiflări cu care cronicarul 
revistei studențești încearcă să 
dea lecții..." („Cronica" nr. 591.

2. Dinu Kivu despre Ștefan 
Oprea (anropo de premiera cu 
„Constelația Ursului"):

„Piesa este proastă, iar autorul 
nu e de loc dramaturg" („Con
temporanul" din 25 oct. 1968).

Fără alte comentarii !

ARGEȘ
5

Un vînt proaspăt adie dinspre 
„Argeș": revista pare mai se
rioasă, mai îngrijit paginată, în- 
tr-un cuvînt, mai aproape de 
ceea ce se înțelege prin noțiu
nea de „revistă". Nu știm care 
sînt cauzele revirimentului și. la 
urma urmei, nici nu ne intere
sează. Esențial ni se pare faptul 
că, plictisită de „lanterna roșie" 
pe care a tot purtat-o o vreme, 
revista piteșteană s-a hotărît (în 
sfîrșit) să încerce saltul necesar. 
Succes pe mai departe.

PROZATORUL 
INEFABIL

Sînt unii critici ,mai ales de 
formație universitară, cu două 
sau trei idei curat „originale" 
într-un articol scris plat, cenu
șiu, care, pe lîngă că dau în 
dreapta și stînga „lecții" de in
competență (!!!) intelectuală, 
de „ierarhii" (profesor-student) 
mai cred că despre un scriitor, 
oricum citit, nu se poate spune 
nimic nou, opera rămînînd în
chisă în cîteva formule critice 
elaborate nu știu cînd. Că a- 
ceastă idee este falsă, neînte
meiată, o demonstrează de cu
rînd Nicolae Manolescu (v. Re
citind Nicoară Potcoavă) și re
cent în Prozatorul inefabil, des
pre proza modernă a lui Geo 
Bogza (Contemporanul nr. 43), 
din care extragem, pentru a do
vedi, că orice operă literară, 
citită și gîndită profund, crea
tor, este un univers deschis, o 
valoare latentă, de intuit, ana
lizat cu talent. Cu percepția sa 
estetică. Nicolae Manolescu ana
lizează O sută șaptezeci și cinci 
de minute la Mizil ajungînd la 
concluzii surprinzătoare. bine 
argumentate, de loc improviza
te. Proza este inefabilă și „Ca 
în cazul operei lui Sadoveanu. 
ne aflăm în fața unei opere 
căreia nu-i putem smulge tai
na, cu toată accesibilitatea de 
suprafață. Geo Bogza este un 
scriitor la fel de inexplicabil 
ca și Sadoveanu..." și „Opera 
(...) trebuie salvată de propria 
aparentă de accesibilitate, pen
tru a se vedea ce profund ine
fabilă este, cît de necuprinsă 
în formule". In Gîrla este „un 
pur poet al materiei, al ele
mentelor". Prozatorul „antici
pează. în literatură, metodele 
cineverite-ului. El plimbă o 
simplă cameră de luat vederi a- 
sunra unor locuri, oameni, ges
turi, reproduce ceea ce camera 
vede : contribuția lui reală este 
însă montajul". Și o definiție 
finală : „O sută șaotezeci și 
cinci de minute la Mizil este o 
senzațională radiografie a unui 
loc unde nu se întîmplă nimic. 
Vidul, plictiseala, timpul inexis
tent dintr-un oraș ca acelea ale 
lui Sadoveanu sau Bassarabescu 
sînt descompuse meticulos, pe 
minute, și din această operație 
paradoxală rezultă o capodoperă 
a prozei autorului".

N. Irimescu

SĂPTĂMiNA
LITERARA

TEATRU
A intrat în obișnuința revis

telor să publice în mod curent 
teatru, tot așa cum publică pro
ză și poezie. Este o atitudine care 
încearcă să repare (niciodată nu-i 
prea tîrziu) stricăciunile mai 
vechi pricinuite dramaturgiei ori
ginale prin menținerea ei în 
afara publicațiilor literare.

Nu ne îndoim că cei mai 
mulți cititori au urmărit cu 
deosebit interes discuția deschi
să de România literară pentru 
promovarea literaturii moderne 
consistente și pentru negirea 
improvizațiilor care se vor ten
tative avangardiste. Desigur că 
acțiunea, susținută de altfel și 

de alte reviste, trebuie să 
devină o preocupare permanen
tă. căci nu este greu de înțeles 
că progresul nostru artistic va 
fi și în viitor însoțit de mal
formații punînd probleme simi

lare de circumscriere și înde
părtare. De aceea o poezie ca 
Scriere pe cadran de Gheorghe 
Tomozei, interesantă poate ca 
experiment întrucît încearcă o 
poetizare a numerelor, se do
vedește mai curînd o sterilă 
„aventură a limbajului", ca să-1 
cităm pe Ștefan Aug. Doinaș 
(condamnînd asemenea practici 
în Moda poetică 1968). rămîne 
un „delir verbal" prozaic : „12 : 
Oseminte de catedrală. / 11 : ne- 
îmbrățișații Romeo și Julia, / 
10 : oase de corabie, / 9 : ră
mășițele pămîntpști ale lunii, / 
8 : tingiri pe plita ultimei cine, / 
7 : cal de mare atlant, / 8 : le
bădă. / 5 : hieroglifă a mîinii, — 
faraon. / 4 : scaunul preziden
țial al lui Pitagora rege. / 3 : 
surîs din tălpi pînă-n creștet în
junghiat, / 2 : os de genunchi, 
al Lunii, / 1 : trunchi de pro
fet vîndut pe treizeci de ar
ginți, / de aur, de arame, de 
scuzi, dinari. lire, carboave, 
coroane, groși, pitaci. sfanți și / 
drahme,...". Din fericire, trebuie 
să recunoaștem, pasajul stă în 
vecinătatea altora, ușor decupa- 
bile. care devin atractive pentru 
vîrtejul verbal pe care îl an
gajează cu dexteritate. Aceeași 
atracție către cursa numerelor 
poate fi surprinsă și la Gabrie
la Melinescu într-o poezie din 
Ramuri (15 oct.). Autoarea des
chide poezia cu un vers exce
lent, „Adjectivul umed. aTbastra 
ocean", dovedind că asocierile 
de limbaj (adjectivul umed — 
ocean albastru), ca totdeauna, 
pot crea poezie autentică, dar 
cititorul este dezamăgit cînd 
numerele iau ulterior locul verk- 
surilor. Din cauza acestor ine
galități lectorul are impresia 
ciudată că se află în fața unui 
mecanism magic care creează 
versuri, dar deodată se defec
tează și atunci apar semne si 
cifre. Desigur că si acestea not 
fi înnobilate în straiul noeziei, 
ch* ar sub zodia dicteulut, dar 
fără intenții teziste. Considerăm 
însă că exercițiile de această 
natură se cuvin continuate în 
măsura în care ne propun în
tîlniri inedite, rămînînd ca au
torii să depășească stadiul ex
perimentului.

In acest caz este potrivit, cre
dem, să ne amintim ce este 
poezia, o întrebare mereu ac
tuală, după cum ne-o dovedește 
și D. Micu. la rubrica Poezia . 
„Artă... Trăire... Poezia nu A 
nici una, nici alta. Nu ,e n.’^a 
amîndouă la un loc. E mai mint 
decît fiecare și decît sunia lor. 
Ce e poezia ? Nu știu. Nu știe 
nimeni, nu va ști nimeni, nici 
cînd, cum nu vom ști ce e iu
birea".

Este Prese ca într-un aseme
nea context teoretic profilul li
ricii noastre să fie extrem de 
variat și de acest lucru se 
convinge oricine deschide o re
vistă literară. Se pare, de pil
dă, că în ultima vreme asis
tăm la un reviriment al poe
ziei patriotice. Fără îndoială că 
interesul pentru tema ca atare 
n-a slăbit niciodată și toți ma
rii noștri noeți din toate timpu
rile au cultivat-n frecvent, rea- 
lizînd onere antolog’ce. Ceea ce 
este îmbucurător mi se nare 
ieșirea dintr-o anumită rigidi
tate. un anume schematism, care 
făceau ca noezii’e să devină re
pede caduce, deficiențe necu
noscute la Eminesru sau G^ga. 
Revista Ramuri adună nn gru
paj de nn^zii. printre care ce’e 
ale lui Adrian Munțiu sau Mi
hai Duțescu se cuvin în primul 
rînd semnalate. Istorie, peisaj, 
destin omenesc sînt metamorfo
zate în tablouri pregnante. Ni
mic discursiv sau încărcat cu 
amănunte comune care se cu
nosc din scoală. In Destin, mai 
ales, Adrian Munțiu concepe o 
alegorie extrem de interesantă 
în termenii animismului mitic. 
De altfel e^te cunoscut că mi
tologia deschide artei posibili
tăți infinite de exprese. Cu 
toate că a inspirat diverse ge
nerat’! de poeți, ea nu încetea
ză să nrilejuiască surprize și în 
contemporane4 tate. Ne-o dove
dește Vladimir S*reinu (Diana, 
România literară) cu o poezie 
caligrafiată, unde imaginea mi
tică se traduce în peisaj, sau 
Horia Zilieru (Iarbă, Ateneu, 
oct.), care ermetizează ingenios 
elementul mitic. nulverizîndu-1 
într-o sferă imagistică mai lar
gă.

Magda Ursache

SĂPTĂMiNA
CARE A
TRECUT

Preliminarii, cumplit cuvînt !
Nu vi se pare că are în el o notă de 

profundă fatalitate ? Eu aș înclina să cred 
că da, mai ales că, într-un mod cu totul 
întîmplător, argumentele nu-mi lipsesc. Mă 
refer, desigur, la preliminariile marilor 
competiții fotbalistice. Ori de cite ori soar
ta pune naționala noastră in situația de 
a parcurge purgatoriul unor preliminarii, 
treapta devine atît de greu de urcat, în
cercarea pare atît de greu de depășit, in
cit nu ne rămîne altceva de făcut decît 
să așteptăm următoarele preliminarii.

Nu ne-au priit nici un fel de prelimina
rii. Nici cele ale campionatelor mondia
le, nici celor ale olimpiadelor. Frați fot
baliști, dragii și inegalabilii mei interna
ționali, oameni buni, ce-aveți cu prelimi
nariile ? Vă rog insistent, nu numai eu, 
toți vă rugăm, revizuiți-vă radical părerea 
despre ele. E timpul, pare-se !

La Lisabona am pășit cu stîngul într-o 
nouă serie de preliminarii. Eusebio a iost 
băiat galant și n-a marcat, în schimb a

luat castanele din ioc cu mina altora. Vor 
putea aceste trei goluri portugheze să fie 
contracarate de-o eventuală comportare 
ireproșabilă a echipei noastre reprezen
tative ? Grozav aș vrea să cred acest lu
cru ! Nu se aștepta nimeni să cîștigăm în 
Portugalia. Dar postura de veșnice victime 
e cam jenantă. Nu de alta, dar în felul 
acesta federația internaționa’ă va zăbovi 
considerabil în ceea ce privește punerea 
noastră printre capii de serie ai viitoare
lor preliminarii.

Vom avea timp mal mult să medităm la 
toate acestea. Olimpiada s-a terminat, lu
mea se va culca devreme. Vom visa z'm- 
bind la finala nostimă a turneului olimpic 
de fotbal. In zori, vom trimite un zîmbet 
celor care ne-au medaliat pasiunea noas
tră pentru sport.

Tricolorul pe cel mai înalt catarg — 
iată ceva care te face să uiți cu totul 
amărăciunile.

Andi Andrieș
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La pinii sînt iepuri de 
casă sălbăticiți. Lipsiți de 
căldura traiului ordonat 
din crescătorie, ei caută 
viziuni ale altor viețuitoa
re, sălbăticiuni adevărate, 
si se oploșesc pe unde pot. 
Sînt vinați cit se poate de 
simplu, fără cartușe. O 
dată dibuit ascunzișul, sînt 
scoși de urechi fără glorie 
și fără împotrivire. Aproa
pe că se simt bucuroși că 
au fost găsiți. Readuși în 
crescătorie pentru, reedu
care, ei pot da iepuri de 
casă dintre cei mai vigur 
roși.

★

Grija societății noastre 
socialiste pentru om înce
pe cu grija pentru copil. 
Ne dorim copii și nui pre
cupețim nici uni efort pen
tru ca să facem din ei oa
meni adevărați. De la dota
rea creșelor și totala gra
tuitatea a înivățăimînitului 
pînă la condițiile studen- 
tiei, viitorul om e însoțit 
de un ochi care veghează 
cu dragoste dezvoltarea lui.

Sînt însă șl cazuri pe 
care autoritatea de stat n,u 
le poate rezolva în totali
tate numai prin mijloacele 
ei. Cazuri sporadice, puți
ne, dar care există totuși 
si niu trebuie săi existe. 
Sînt situații în. care auto
ritatea trebuie ajutată de 
noi, toți, părinți, educatori 
și chiar simpli cetățeni. 
Pentru exemplificare am a- 
les și prezentat anume, făh 
ră menajamente, cîteva ca
zuri, cărora le-am alăturat, 
în paralel, altele rezolvate 
fericit ca urmare a unor 
intervenții operative.

Ambele pledează pentru 
vigilentă : delincvența mino
rilor trebuie să dispară cu 
totul.

★

A trecut bine de miezul 
nopții. Mașina alunecă tă
cută pe asfaltul străzilor, 
plimbîndu-și umbra pe sub 
diagonale albe. Orașul 
doarme, numai orologiile 
lui veghează. Pe splaiul 
Bahluluilui plopii foșnesc în1 
vis. Oprim la un anumit 
cotlon știut: o catacombă 
la gurile de canal, acele 
uriașe orificii prin care 
orașuil își elimină toxinele. 
Tăcuți, oamenii pe care-i 
însoțesc coboară în monom 
prin puțul adînc de 5 me
tri. Sînt ultimul.

Fîșiile lanternelor scru
tează bolți umede, ne con
duc drumul. Călcăm pisi- 
cește. Regăsesc lecturile 
din tinerețe cu ..Subtera
nele Parisului". Un, semn 
scurt: sînt aici. Dorm. Pe 
cimentul ud au așternut 
pale de iarbă ruptă din ta- 
luiz. Respirația lor se pier
de în respirația canalelor, 
complicatul organism de 
sub picioarele noastre.

Cînd am revenit pe pă- 
mîni, bolta era mai fru
moasă și boarea nopții s-o 
bei ca pe apă neîncepută!

Unul cîte unul sînt ex- 
trași din adîncul pestilent 
țios și urcați în mașină. 
Vreo doi scîncesc ușor. N-au 
alunoat apele somnului de 
pe pleoape. Rezemați unul 
în altul își continuă som
nul în legănarea mașinii.

Am fost la vînătoare de 
lapini î

CARE EȘTI
i

ACOLO ?
E somația obișnuită în

tre necunoscuți, atunci cînd 
nu știu nimic unul despre 
altul, se adulmecă, se ta
tonează.

Cine sînt acești oameni 
refugiați spre beznă și pre
istorie, într-un veac prin 
excelentă al luminii și a- 
vîntului cosmic ? Sînt cer
tați cu legea și cu mora
la ? Detestă civilizația și 
societatea în mijlocul căro
ra viețuiesc ?

Răspunsul e dureros de 
simplu: sînt copii, copii ai 

noștri, mai mult copii de- 
cît adolescenți. De ce va
gabondează pe străzi, cer
șind saui șterpelind hrana 
de fiece zi? De ce au în
tors spatele școlii și fami
liei ? De ce preferă cata
combele de canal în locul 
căldurii casei părintești ? 
De ce se simt străini, hăituiți 
aruncați la marginea vie
ții, cînd societatea socialis
tă îi înconjoară cu atîta 
solicitudine și le pune to
tul la dispoziție pentru a 
deveni oameni, oameni a- 
devărați ? Cum se poate 
să mai existe astăzi copii 
la periferia moralei, can
didați la toate degradările 
umane, pepinieră de vi
itori delincvenți ?

Desigur, nu sînt multi. 
Dar nu trebuie să fie nici 
uinuil. Situația nu trebuie 
ignorată pentru că ea stri
gă : pe undeva ceva nu e 
în regulai. E datoria nu nu
mai a organelor de ordine 
puiblicăț nu numai a insti
tuțiilor de instrucțiune pu
blică, ci e o datorie comu
nă să cercetăm cine se 
ascunde în bezna din spa
tele unor atari cazuri, în- 
trebînd cu parola obișnui
tă : care ești acolo ?

Pentru aceasta să discu
tăm prietenește mai întîi 
cu eroii mei din această) 
noapte a vînătorii de ne- 
vinovați lapini, un vînat 
ce nu poate decît scînci și, 
cel mult, zgîrîia cu ghiare 
mici.

Poate că astfel, din con
fesiuni și nu din acte, vom 
putea ajunge la unele con
cluzii surprinzătoare și sa
lutare.

MAMĂ Șl TATA, 

CE CUVINTE MARI!
Eugenia U. are 19 ani. 

Dosarul ei vorbește de cî
teva furturi : o fustă), o 
poșetă... E pentru prima 
dată în conflict cu legea. 
Nu pricepe de ce scrie a- 
colo furt, ea a luat de la 
cele trei „prietene" obiecte 
plătite de ea. Cum plăti
te, Eugenia ?

Și iată că începem a 
primi răspunsuri la soma
ția : care ești acolo ?

Nu împlinise încă 17 ani 
cînd tatăl ei, muncitor la 
Fabrica de ulei, alcoolic, 
deopotrivă cu mama, a vîn- 
dut-o contra unui anumit 
litraj de vin, unui cetățean 
din Bucium, om de aproa
pe 40 de ani. Nui ca s-o ia 
de nevastă ci așa, pentru... 
distracție. Cînd a rămas 
gravidă, atît tatăl ei, cît și 
tatăl viitorului ei copil, au 
alungat-o în lume. Lumea 
asta-i mare și atotcuprin
zătoare. Pruncul se află a- 
cuim la Casa copilului din 
Tatarași, iar Eugenia a stat 
pe la prietene. Și cum nu 
avea cu ce-și plăti găz
duirea, bunele ei „priete
ne* au început s-o „pla
seze" contra plată. Din ce 
încasam îi dădeau și ei hra
nă, restul era pentru: Iuku.1 
lor. Revoltată, Eugenia le-a 
luat, într-o bună zi, o fus
tă, o poșetă, o sută de 
lei. Recunoaște că le-a 
luat, consideră că erau și 
ale ei. Acum așteaptă să 
i se decidă soarta. Ce se 
va întîmpla cu Eugenia ? 
Condamnată și deținută nu- 
se va ticăloși ? Deocamda
tă,, sufletul ei pare a li 
nepîngărit.

Nineta A. mu are încă 
18 ani, dar contrastează cu) 
Eugenia, e „vampă" de 
capitală, cu; păr vopsit și 
ghiul masiv în deget. Co
pil din flori, nui și-a cu
noscut tatăl. Mamărsa, în
grijitoare la o instituție, 
„trăiește* acum cu unul 
care a fost condamnat re
cent. Cînd fata a început 
să înmugurească, mama a 
alungat-o de-acasă, temă
toare pentru bărbat. Eter
nul miraj a atras-o spre 
circ și Nineta a ajuns u- 
cenică la Circul de stat 
București, dar înainte de 
a zbura la trapez a prins

gust de lux. Prea erau, e- 
îegante artistele printre
care se mișca. 1Și a în-
ceput săi caute bani îm
poșete străine.

Legal, urmează: a fi în-
credințată1 mamei. Dar Ni-
neta A. mai are mamă ?

Virginia P. dini Costuleni 
a rămas la 3 ani orfană 
de mamă. Incepînd de la 
6 ani, a fost dată de tatăl 
ei, recăsătorit, ca slujnică 
pe la diferite familii. Ast
fel, a ajuns și în casa lui 
Constantin I. Șofer, în e- 
tate de 35 ani, care n-a 
pregetat să o oblige, sub 
amenințări, sări fie aman
tă:. Alungată de către so
ția ultragiată, Virginia a 
ajuns la nici 16 ani îm
pliniți să vagabondeze, ne- 
știind încotro să se îndrep
te. Tatăl nici nu vrea să 
știe de ea. Dar mai are 
tată ? Ce se va alege de 
Virginia P. ?

CA-N FILME?

Să facem cunoștință ca 
lapinii vînați noaptea a- 
ceasta pe splaiul Bahlui: 
un șef de bandă și „supu
șii" lui. Șeful e Popa Ma
riani, 19 ani, copil din flori, 
mama salariată la I.T.S., 
infractor înrăit, urmărit de 
autorități. Cine-i sînt su
pușii ? Radu Ciobanul, M. 
Soroceam:, V. Rezmeriță, 
V. Pristopan, C. Feraru, 
Radu, Costin, I. Olaru, Gh. 
Pazniciuc și alții pînă la 
20, majoritatea netrecuți 
de 14 ani. Văzîndu-i că va
gabondează:, Popa Marian 
i-a agățat și i-a convins 
să lucreze pentru el, în ca
litate de șef: cerșetorie,
mici furturi... Sediul era 

MINORII DELINCVENJI Șl RĂSPUNDEREA FACTORILOR SOCIALI
îni gura de canal.

După) ce ai stat de vorbă 
cu ei, îți dai seama că, 
deocamdată;, ei numai se 
jucau de-a bandiții, imi
tau eroi din filme, le fă
cea plăcere să se groză
vească. Dar mîine ?

Acest mîine nui trebuie 
să fie desprins tot din, fil- 
me-western. Pentru aceas
ta, ne vin unele întrebări 
pe buze:

— Cum pot dormi liniș
tiți părinții al căror copil 
lipsește nopțile de acasă) 
și vine a doua zi cui lu
cruri străine ?

— Ce conștiință: are di
rigintele de clasă) cînd știe 
c& un elev al săiu lipsește 
și vagabondează, e candi
dat la repetenție, ba, chiar 
mai răiu, ușor de corupt ?

— Ce facem noi, toți, 
membri ai societății, cînd 
vedem copii cerșind prin 
localuri, șterpelind alimen
te prin piețe, fumînd și a- 
costînd fete, afișînd în ge
neral o comportare huli
ganică ? Poate că) rămînem 
nepăsători, poate devenim 
brusc îngăduitori : copii!

Majoritatea celor fără 
căpăitîi provin din, familii 
destrămate, la mulți fami
lia le-a devenit dușman, 
iar după familie — și 
școala.

Cu ce noțiune despre 
familie și școală crește D. 
Pachițac, care pînă la 10 
ani n-a absolvit nici o cla
să? Tatăl lui, cizmarul 
Grigore Pachițac, s-a des
părțit de Florica Ursache, 
mama copilului, și acum 
trăiește cu Elena Curelaru- 
Florica primește alocația 
pentru acest copil, dar nu 
vrea să știe de el. La rîn- 
dul ei, Elena Curelaru, are 
un fiu, Marcel, în etate de 
15 ani, al cărui tată este 
Vasile Streinu. Acest Stre- 
inu, salariat la O.L.F. pri

mește alocația pentru: co
pil, dar în rest nuni pri
vește. D. Pachițac și Ele
na Curelaru îi alungă pe 
copii de acasă, să se ducă 
la cei care primesc alo
cația. Cu școala se află în 
conflict, deoarece nimeni 
nu se ocupă de ei. Au fost 
categorisiți elemente pri
mejdioase și fiecare e 
bucuros să scape de ei. 
încotro să se îndrepte a- 
cești doi copii ?

ÎNCOTRO?

Dacă întîlniți la ore tîrzii 
o fetiță bine îmbrăcată ră
tăcind pe străzile lașului, 
n-o judecați greșit.

Aurelia Z. are 16 ani și 
e în clasa IX-a de liceu. 
Pînă acum cîțiva ani era 
unica fiică răsfățată a unei 
familii destul de bine si
tuate. Deodată a survenit 
un seism provocat de neso
cotința tatălui, gestionar de 
mare magazin. La cercetări, 
mama a avut o atitudine 
corectă, înfierînd fapta so
țului. După proces, rudele 
soțului au început s-o ins
tige pe fată împotriva ma
mei. Zi de zi, repulsia a 
crescut, alimentată poate și 
de starea nervoasă a ma
mei, pînă cînd cele două 
au ajuns la o încordată 
dușmănie. Fata își înfruntă 
mama, îi strigă fățiș ura 
ei; mama își reclamă fata, 
acuzînd-o de imoralitate.

Din fericire, lucrurile nu 
au ajuns pînă la prăbuși
rea Aureliei. E o elevă 
încă silitoare la învăță
tură, încă stăpînă pe ,ea. 
cuminte.

Dacă o întîlniți pe stradă 
n-o acostați pe această fată 
ce calcă în neștire, fugind 
de acasă din repulsie față 
de acest cuib. I-ați jigni 
puritatea și îndurerarea. 
Voi, gestionari de maga
zine, voi gestionari în ge
neral, gîndiți-vă cum se 
poate destrăma o familie 
din simplă lăcomie. Poate 
că, totuși, cineva va inter
veni în acest caz, cineva 
trebuie s-o salveze pe Au
relia.

PRIETENII

MAIORULUI

Maiorul Chelaru Alexan
dru conduce de 10 ani bi
roul judiciar din Serviciul 
Miliției Municipiului Iași. 
Printre altele, se ocupă și 
de problema minorilor fără 
căpătîi, ba chiar pune în 
slujba acestor copii nefe
riciți o pasiune recunos
cută. Cîți minori i-au 
trecut în acești ani pe 
sub ochi ne-o spun mul
tele lui caiete în care e 
notat zi cu zi tot ce a dis
cutat cu ei, ce soluții a 
aplicat, ce rezultate a ob
ținut. Vreți o mostră de 
răbdare? Numai în 1967 a 
întocmit fișe, a făcut no
tări, deci s-a ocupat de 
1067 minori. Această expe
riență i-a sădit în suflet 
o încredere fără margini în 
oameni, în ceea ce rămîne 
totuși nealterat în ei, în 
potențialul cinetic ce stă 
ascuns în fiecare copil, mai 
ales în copii. De aceea, 

sute dintre cei cercetați și 
ajutați părintește în decur
sul anilor l-au devenit pri
eteni, îl vizitează spre a-i 
cere sfaturi și a-i comuni
ca bucuriile vieții lor or
donate, cinstite.

Lenuța N. a fost alun
gată de acasă acum 8 ani 
de tatăl ei, alcoolic, me
canic la I.T.I. A fost găsită 
vagabondînd. Trimisă pen
tru reeducare, astăzi e cro
itoreasă fruntașă, căsătorită 
cu un muncitor constructor. 
Au doi copii ca două flori. 
Un cămin fericit.

Elena Ci are acum 19 ani. 
Familia ei, dacă o putem 
numi astfel, a aruncat-o 
pe stradă acum 3 ani, să-si 
cîștige plinea cu... frumuse
țea... A fost găsită cu pri
lejul unei razii și trimisă 
în colonie. Astăzi e țesă
toare și urmează liceul la 
curs seral.

Costel M. nu împlinise 14 
ani cînd tatăl lui l-a luat 
complice la tîlhărie asocia
tă cu viol și crimă. Mama 
era spălătoreasă cu ziua. 
Tatăl zicea că vrea să-i 
facă o... meserie. Băiatul nu 
avea nici un an de școală. 
S-a găsit un maistru zidar 
cu suflet și l-a luat pe 
răspunderea lui să facă om 
dintr-însul. S-a atașat de a- 
cest bătrîn meșter ca mie
lul de oaie și i-a furat me
seria. Paralel, a făcut școa
la generală, după care a 
mers la o școală de șoferi. 
A fost șef de promoție în 
școală: azi e șofer frun
taș pe un șantier, are 23 
de ani, s-a căsătorit cu Mă- 
riuca V., muncitoare la Țe
sătura Iași. Această Măriu- 
că, fiică de muzicant, um

bla prin localuri și cerșea. 
A trecut și ea prin evi
dența maiorului, a fost tri
misă spre calificare și azi 
e soția lui Costel. E o fe
meie dezghețată, a absolvit 
și școala profesională de 
petroi-chimie. Iată un că
min în adevăr fericit, în ca
re fiecare soț are grijă ca 
celălalt să simtă cît mai 
mult căldura căminului, a- 
cea căldură de care a fost 
lipsit în copilărie.

Cercetările au stabilit că 
puii crescuți la incubator 
au tot ce le trebuie dar 
tînjesc după căldura din 
aripile cloștei. E ceva care 
se transmite de la o gene
rație la alta; e sigur Fă 
acel ceva, adică afecțiunea, 
nu le va lipsi copiilor unui 
asemenea cămin.

ATENȚIE, 

COPII!
Mă aflu în biroul căpi

tanului Corneliu Diaman- 
descu, locțiitorul șefului 
Inspectoratului Județean de 
Miliție Iași, un om care, 
de asemenea, vibrează pen
tru situația minorilor delinc- 
venți. Mai corect spus, pro
blema aceasta îi preocupă 
pe linia respectivă, insis
tent și cu cheltuire afec
tivă, pe toți lucrătorii de 
la biroul judiciar condus 
de căpitanul Popescu Du
mitru. Dovadă, bogata do
cumentare pe care mi-o 
pun la dispoziție și bucu
ria ce le-o întrevăd în pri
viri atunci cînd discutăm 
ce ar mai fi de făcut pe 
plan social general în a- 
ceastă direcție.

Așadar, să recapitulăm 
circuitul răzlețirii de socie
tate a acestor minori:

O familie destrămată 
sau în descompunere își 
corupe puiul sau îl a- 
lungă înainte de a putea 
zbura singur. II aruncă so
cietății. Cum poate acțio
na societatea noastră ? 
Desigur, în primul rînd • 
prin școală. Or, de multe 
ori aici se merge pe linia 
minimei rezistențe, așa cum 
se procedează ulterior și 
la unele birouri de repar
tiție a forțelor de muncă 
și chiar în unele întreprin
deri : un stigmat o dată 
aplicat, nimeni nu se mai 
obosește să ajute spulbe
rarea lui. E mai comod să 
n-ai complicații, chiar da
că frustrezi un copil de 
dragostea și înțelegerea 
semenilor lui, după ce a 
fost frustrat de dragostea 
familiei și de afecțiunea 
fraternă. Acest complex 
de frustrare conduce la re
calcitranță, ostilitate, re
voltă mocnită.

Abandonat și de educa
tori, copilul ajunge, să 
presupunem, în plasa or
ganelor de ordine. înainte 
de a deveni delincvent. Ce 
pot face, practic, aceste 
organe ? Să discute cu el, 
să discute cu părinții, să 
discute eventual cu profe
sorii, să evite adică de a-1 
avea mai tîrziu client la 
delincventă și, deci, la co- 

;$• lonia de reeducare. După 
care, îl restituie societății.

în acest stadiu, e cazul 
să trecem la măsuri, să fa
cem totul pentru a integra 
viitorul om printre noi. 
Statistica ne arată că, în 
județul Iași, au fost înre
gistrate în cursul acestui 
an 87 cazuri de minori de- 
lincvenți fără ocupație, 26 
elevi și 7 salariați. Vîrsta 
cea mai dificilă : 15—18

ani. Deci, dușmanul nr. 1 : 
timpul. Copilul trebuie o- 
cupat, bine înțeles pornind 
de la înclinațiile vîrstei, 
de la capacitatea lui inte
lectuală și defectivitatea 
caracterologică.

Depistarea cazurilor ar 
putea fi organizată prin a- 
numite comitete de asis
tență socială infantilă, 
formate din cetățeni cu 
autoritate și disponibilitate 
afectivă, patronate de auto
rități și susținute absolut 
de noi toți. Un laborator 
special de cercetări psiho- 
pedagogice să stabilească 
fișa minorului respectiv :

— situația din familie 
(frustrări, nedreptăți, influ
ențe etc.),

— capacitatea intelectua
lă si afectivă (debilitate, 
neqativism, complex de in
ferioritate ca urmare a 
vreunei infirmități, deviație 
de caracter etc.),

— tendințe naturale si 
aptitudini.

După ce știm cu cine 
avem de-a face, minorul 
să fie educat sub supra
veghere și cu atenție deo
sebită, așa cum e tratat 
bolnavul convalescent. Poa
te că n-ar fi rău, așa cum a- 
vem școli anume pentru 
orfani, să avem și pentru a- 
acești minori, în orice caz o 
școală care să nu stigmati
zeze.

Copii buni, copii răi. Am 
citat cazuri edificatoare ca
re arată de ce unii copii 
care puteau fi buni, au de
venit răi și cum unii pre
supuși răi au devenit, to
tuși, buni.

Atenție copii! Atenție 
minori! Inlesniți-le calea, 
evitînd orice accident. Sîn- 
tem încă datori față de a- 
cești prea timpuriu stigma
tizați semeni ai noștri.

Al. Arbore



CRONICA ARTELOR

JERTFIREA 
I F I G E N I E I

de PASCAL BENTOIU

Un nou succes peste hotare, 
al muzicii românești: premiul 
Radioteleviziunii italiene , ob
ținut de opera radiofonică 
„Jertfirea Ifigeniei" de Pascal 
Bentoiu la concursul anual 
.Premiul Italia". Ne-am adre
sat compozitorului cu citeva 
întrebări.

Rep. : V-am ruga să ne vor
biți despre lucrarea premiată.

P. B.: Am ajuns la ea în 
două trepte — dacă se poate 
spune așa. Inițial a existat o 
muzică de scenă compusă pen
tru Teatrul Național din Cluj, 
unde s-a montat „Ifigenia in 
Aulis', acum doi ani. De a- 
ceea lucrarea actuală este de
dicată regizorului spectacolu
lui de atunci, Vlad Mugur. E- 
vident, muzica de scenă a fost 
transformată, amplificată, dra
matizată pe date specific mu
zicale. Un proces similar, deși 
poate nu în aceeași măsură, a 
avut loc (o spun în treacăit) în 
legătură cu muzica lui Aurel 
Stroe, scrisă pentru „Oedip la 
Kolonos*. Ifigenia, în forma 
actuală este o °peră, adică o 
acțiune muzicală pentru voci 
și instrumente, radiofonică, în 
sensul că se dispensează de i- 
magine, singurul ei cîmp di
mensional fiind cel auditiv. 
Tema este cea a tragediei lui 
Euripide. Libretul, alcătuit cu 
concursul lui Alexandru Mir
cea Pop, traducătorul .Ifige
niei in Aulis", este mai mult 
un reflex liric (pe planul co
rului) al unei acțiuni care se 
vrea cit se poate de explicită 
numai pe plan muzical. Un e- 
xemplu: corul o plînge în meș
teșugite versuri pe Ifigenia, 
dar aceasta nu spune vorbe, 
ci cîntă un lamento în voca
liză. Intr-atît sînt de inutile 
cuvintele ! La sfîrșit, exaltarea 
Ifigeniei în drum spre altarul 
sacrificiului, duce Ia o adevă
rată dedublare. Vorbește și 
cîntă (tot vocaliză). Admirabil 
servită de Silvia Popovici (în 
planul actoricesc) și de Iulia 
Tozser (în planul vocal) — par
titura dobîndește în acest mo
ment, cred, forța ei emoțională 
maximă. Dezavantajul unei o- 
pere radiofonice este că nu se 
poate cîntă într-.o sală, ci e- 
xistă doar la nivelul' benzii, e- 
ventual al discului. Avantajul, 
însă, este că o dată pusă la 
punct nu mai poate fi trădată 
de nici o interpretare aproxi
mativă. Prea adesea, spectaco
lele de operă (și de teatru) se 
degradează în timp. Cît pri
vește dezavantajul semnalat, 
mărturisesc că nu-mi fac prea 
multe griji. Cîte opere nu-mi 
sînt cunoscute decît prin au
diție și zău că nu văd incon
venientul ! Banda poate da o 
ediție ideală, și într-o bună 
măsură (să zicem în proporție 
de 85/90%) acest lucru a fost 
realizat în „Jertfirea Ifigeniei*.

Rep.: Ce aparat orchestral n- 
tilizați î

P. B.: O combinație neo
bișnuită : orgă mare și percu
ție (8 executanți). Registrația 
orgii a fost pentru mine exact 

ca orchestrarea unei schițe 
muzicale, iar în opoziția orgă- 
petcuție am căutat să cuprind 
conflictul fundamental al ge
nului tragic: cel între liber
tate și necesitate (destin). 
Doresc să amintesc că la orgă 
a cîntat Iosif Gerstenengst, iar 
aparatul de percuție și nume
rele de ansamblu au fost con
duse de Ludovic Baci. N-aș 
vrea să uit nici pe inginerul 
de sunet Dumitru Duțu. extrem 
de, prețios colaborator la a- 
ceastă lucrare.

Rep. : Ce ne puteți spune 
deșp£ecemgețiție?_______

PREMIUL 
J T A L I r

P. B.: Un concurs de mare 
anvergură aflat la cea de-a 
20-a ediție a sa, deci o ediție 
jubiliară. In acest organism 
internațional al Premiului I- 
talia participă 41 radiotelevi- 
ziuni naționale din lumea în
treagă. Așa cum arată Gian 
Franco Zaffrani, secretarul ge
neral al competiției, Premiul I- 
lalia a fost înființat pentru a 
stimula creația specific radio
fonică și televizuală. Printre 
compozitorii distinși la prece
dentele ediții aș dori să rea
mintesc pe Henri Sanguet, 
Ildebrando Pizzetti (curios, tot 
pentru o Ifigenie, în 1950 
însă!), Heinz Werner Henze, 
Henri Pousseur, Niccolo Casti- 
glioni, Gottfried von Einem 
(pentru opera „Procesul* după 
Kafka). In 1966 premiul radio
televiziunii italiene a fost a- 
cordat lui Luciano Berio, pen
tru .Omaggio a Dante*, iar 
în 1967 Iui Krysztof pendereki, 
pentru „Pasiunea după Luca*. 
De altfel, Pendereki recidivea
ză, ca să spun astfel, anul a- 
cesta și ia premiul pentru o 
operă muzicală televizată, ora
toriul „Dies irae*.

Rep.: Șfim că după ..Amorul 
doctor* șl .Jertfirea Ifigeniei* 
aveți în luci ii o nouă operă. 
Ne puteți da citeva amănunte ?

P- B.: Răspunsul la această 
întrebare ar putea să surprin
dă. N-am vorbit pînă acum 
niciodată despFe o operă la 
care lucrez. Dar pentru că 
sînt într-adevăr pe cale de a 
termina o astfel de lucrare 
voi răspunde. Este vorba de 
o versiune muzicală a lui Ham
let. Nu;cunosc și nu mă inte
resează opera lui Ambroise 
Thomas pe același subiect. Deși 
mă interesează, nu cunosc o- 
pera cu același titlu a com
pozitorului enalez Humphrey 
Searle și nici pe cea a maghia
rului Sandor Szokoloy. Prima 
a avut premiera la Hamburg 
în primăvara acestui an și va 
fi reluată în primăvara viitoare 
la Covent Garden. A doua va 
fi reprezentată întîia oară la 
Budapesta în zilele acestea. Se 

pare că este programată cu- 
rînd în alte patru capitale : 
Berlin, Paris, Moscova și Pra- 
ga. Desigur, nu mă pot lăiuda 
cu nimic similar. Lucrarea 
mea încă nu era terminată, dar 
mă gîndesc cu oarecare nos
talgie la felul de propagandă 
a muzicii care face posibilă 
reluarea simultană în patru 
capitale ale lumii a unei lu
crări încă nereprezentate în 
propria țară... La libretul a- 
cestei noi opere am lucrat cî- 
teva luni în< șir. La muzică 
lucrez de circa 2 ani (cu sin
gura întrerupere, datorată Ifi
geniei și a altor cîtorva par
tituri mai puțin importante de 
muzică de scenă). Muzica nu 
se poate povesti și nici nu am 
să fac această tentativă. Tot 
ce vreau să spun este că nu 
am în vedere deocamdată o 
operă montată pe scenă, ci u- 
na auzită în sală, în condiții 
oarecum speciale, pe care le 
voi explica cînd va fi cazul. 
Cred enorm în puterea imagi
nației publicului de a construi 
o acțiune scenică ideală pe su
portul simultan al unei muzici 
și al unui text.

Rep.: Care sînt — credeți — 
tendințele generale în muzica 
noastră actuală ?

P. B.: Mă interesează mai 
puțin promisiunile si mai mult 
realizările. Tendințele sînt pro
misiuni. De aceea aș dori să 
spun numai că realizările mu
zicii noastre, mi se par de 
multe ori pur și simplu admi
rabile, în orice caz, cel puțin 
la egalitate cu ceea ce se scrie 
în restul Tumii și tocmai de a- 
ceea cred că sîntem absolut 
deficient! pe planul propagan
dei muzicale. Cu materialul e- 
xistent s-ar putea obține rezul
tate de zece ori mai spectacu
loase și — lucrul cel mai pre
țios — o prezentă vie a mu
zicii și deci a spiritualității 
românești în marele concert al 
națiunilor lumii. Sferturile de 
măsură cu care, ne mulțumim 
în prezent (mă refer Ia activi
tatea editorială discografica. 
la relațiile directe cu organis
me și organizații muzicale stră
ine, la opera de selecție pe 
plan intern și extern etc., etc.), 
repet sferturile de măsură cu 
care ne mulțumim la ora ac
tuală nu pot aduce decît rezul
tate sporadice, întîmplătoare. 
Nu cred că în domeniul ex
portului produselor industriei 
noastre petroliere și mecanice 
de exemplu, lucrurile se pe
trec sub semnul amatorismului.
Atunci mă întreb : de ce să se 
petreacă astfel în sectorul mu
zical ? Să fim noi singurul sec
tor care produce fără a avea 
posibilitatea să exporte, decît 
atunci cînd respectivul com
pozitor ia în geamantanul său 
propriu niște partituri ? Oare 
inginerii și tehnicienii Fabricii 
de tractoare de la Brașov își 
cară singuri tractoarele pînă 
la Bagdad, sau pînă în India ? 
Nu-i mai normal să existe o 
inițiativă, un organism specia
lizat cu așa ceva ? Și dacă e- 
xistă, unde este, cum se nu
mește și ce activitate depune ?

I
Convorbire realizată de

Constantin Râsvan

an Ir a c l
DISTANȚAREA

O CASA „
ONORABILA

Programarea, iu premieră 
pe țară, a piesei lui Brecht 
Galileo Galilei (Teatrul Na
țional din Iași) ne oferă pri
lejui să reaaucem în atenție 
un subject d-SCu.tat. la noi. 
nu totdeauna in te omenii cei 
mai fiaeii gi ncl-.ru uramatur- 
g ui ui și teoreacianului ger
man. Unii oameni ue tea
tru, resp-ngîncl pe drept cu- 
vînt exprvSxa str.ct scaizOaLi- 
lă a interpretării actoricești» 
expres.e pur interjecționaia 
(despre care am căutat să a- 
rătam citeva lucruri in ,.an
tractul* precedent), au facot 
să se iște, prin ricoșeu, ide- 
ea că „sistemul" brechtian. 
vorbmd de „distanțare", de
clară un război înverșunat e- 
moț onabLLUții.

Teoria brechtiană a teatru
lui epic nu poate fi însă de
cît denaturată printr-o inter
pretare „stncto-senoU". Apă
rută în împrejurări istor.ee 
specifice, ideea precon-zată 
de acest autor, constituie în 
pr.mui rind o replică fermi 
a realităților de ordin social 
și politic care se cereau re
flectate obiectiv și puternic 
In teatru, în măsura în care 
aces.a își propunea să răs
pundă solicitărilor înaintate 
ale timpului. In fond, teore- 
tizînd o atitudine oarecrm 
iconoclastă față de teatrul 
num.t ar.stotel.c, Brecht os.n- 
dea spectaco.ele de sa.on. lip
site de idei, cu interesul li
mitat la pasiunile de alcov ale 
pieselor de bulevard, osindea 
arta primitiv-interjecțională.

Dramaturgia ' brecht ană (ca 
și justificarea ed teoretică) 
înseamnă, de aceea, mal ales 
un îndemn stăruitor pentru 
întoarcerea artei scenice la 
izvoarele adevărului, pr ntr-o 
sporire a conținutului de iddi 
și a eficienței ei artistice. Fă
ră îndoială, calea către aceas
tă întinerire a teatrului nu 
putea fi decît ancorarea în 
contemporaneitate pr.n aduce
rea în discuție a gravelor pro
bleme care-I confruntau și-1 
confruntă pe omul epocii 
noastre. De altfel Brecht în
suși a respins orice dogma
tism cu privire la teoria sa 
dramatică, și-a numit pie
sele încercări, și a evitat, în 
practica creației, exagerările 
la care ar fi putut să-1 ducă 
unele din pozițiile lui teore
tice, necesare, firește, în 
cursul argumentării. Poate e- 
xista. de p ldă, teatru bun și 
teatru prost, dar un teatru 
strict subiectiv, unde emoția 
deschide drum iluziei parali- 
zînd acțiunea — nu credem 
că s-ar putea menține, ne
întrunind adeziunea publicu
lui, după cum și sclipirile 
pure ale rațiunii neînsoțite da 
factorul emoțional se refuză, 
pr’n definiție, artei. In defi
nitiv, afectivitatea și cunoaș
terea, emoția și gînd'rea nu 
sînt rezultatul acționării u- 
nor organe de s:mț diferita 
unul de altul (cum sînt. de 
exemplu, ochiul și auzul), ci 
procese sufletești profunde sl 
complexe care propun o sim
bioză permanentă și activi. 
Penfru mulți spectatori aver
tizați asupra „d stanțăr i“, 
spectacolele văzute la noi în 
turneu, ale ansamblului ber- 
linez dirjat cîndva de mare’e 
autor și regizor, (Galileo Ga
licei. Mutter Courage), au con
stituit o plăcută surpriză. Ele 
dovedeau bogata înzestrare 
dramatică de tip c’asic a tru
pei, nici Ernst Busch nici 
Helene Weigel (văduva dra
maturgului) neevitînd momen
tele de ,tră’’reM autentică a 
rolului. Această tendință răs
punde. după opinia noastră, 
mult mai exact cerințelor 
contemporane. Căci, referin- 
du-ne la mult discutata no
țiune de .-sensibilitate" sau da 
„ochi contemporan** e cazul 
să amint’m că și cercetătorii 
cei mai recenți ai problemei» 
recunoscînd cotitura săvîș-t. 
în conștiința estet că a zile
lor noastre „sub influența gi
ganticului progres al știiuți". 
relevă drept una din notele 
ei def’nitorii „îmbinarea din
tre imaginația neînfr cată și 
concepția rațională asupra lu
mii-. Structura log că, ra
țională a artei trebuie evi
dent. apărată. împotriva de
vierilor la care zborul eratuit 
spre fantastic, spre grotesc, 
dincolo de rigiditățile sche
melor cîteodată seci și în
guste ale ogl ndirii fotogra
fice, poate împinge pe nesim
țite.

---------------------------------------

de HORIA LOVINESCU
Respecți nd o bună tradiție a celor mai multe din scenele 

noastre, Teatru] de Stat „Victor Ion Popa" din Bîrlad și-a 
deschis stagiunea cu una din cele mai recente piese ro
mânești, „O casă onorabilă" de Hor ia Lovinescu. Avind în 
vedere reputația dramaturgului, debutul stagiunii bîrlădene 
poate ii considerat și el... onorabil, calitățile textului dra
matic și ale spectacolului rezistînd acestui caliiicativ de 
multe ori ambiguu.

Piesa a fost subintitulată de autor „farsă polițistă:" și 
ea face totul pentru a se menține și totodată, în ciuda pa
radoxului, pentru a ieși din această limitare de gen. Dra
maturg solicitat pînă acum de zone mai dense și mai pro
funde ale existenței, de mișcări de idei cu ample semnifi
cații sociale și psihologice, Horia Lovinescu cochetează 
pentru prima dată cu genul polițist, fapt care-1 face să 
se prezinte la rampă cu oarecari nedumeriri și cu o dez
involtură studiată, de debutant. Este, firește, numai un joc, 
pentru că dramaturgul însuși mărturisește că piesa lui a 
fost concepută ca un divertisment, ca un exercițiu scriito
ricesc pentru menținerea în formă. Spuneam că piesa face 
totul ca să se încadreze genului. Intr-adevăr, situațiile ne
prevăzute, suspensul, tensiunea și misterul, atribute speci
fice teatrului polițist, sînt folosite cu măsură, deși uneori 
ecourile din Robert Thomas sau din Agatha Christie nu 
par suficient topite și asimilate în substanța piesei. Totuși 
experiența întinsă a dramaturgului face ca totul să capete 
o cursivitate pe care cu greu o întîlnim la unii dintre au
torii noștri specialiști în gen.

Am spus, de asemenea, mai sus, că! piesa face totul 
pentru a ieși din corsetul polițismului. Fără a putea ști 
dacă aceasta vine din noutatea pentru dramaturg a pro
cedeelor polițiste care nu-i sînt suficient de familiare, sau 
dintr-o voită evadare din gen, ne mulțumim a observa că 
piesa capătă pe parcurs o turnură specifică, de satiră so
cială și de moravuri. Există 
a trăi și de a înțelege via
ța care nu e decît reflexul, 
în alte condiții istorice și 
sociale, al spiritului bur
ghez care a dat tonul uneia 
dintre primele lucrări ale 
lui Horia Lovinescu: „Cita, 
dela sfărîmată". De altiel 
însuși autorul declară că 
cele două piese fac parte 
din aceeași familie — lucru, 
însă, foarte discutabil.

Apropiindu-ne mai insistent de conținutul piesei, desci
frăm că această „casă onorabilă" nu-i altceva decît un 
grup de indivizi declasați, nereprezentativi pentru o cate
gorie socială cît de cît cuprinzătoare, dar avind ecouri și 
influențe nocive în societatea noastră. Dovada că asemenea , 
indivizi nu au și nu pot prinde rădăcini trainice la noi, e ’ 
că închiși, ca într-o cutie a Pandorei, în limitele grupului 
lor, ei se demască și se devorează reciproc. Autorul îi 
pune să joace un joc al adevărului, prilej de a ni se auto- 
prezenta în ținuta lor obișnuită, în culorile sumbre ale 
unei umanități degradate.

Spectacolul Teatrului de Stat din Bîrlad, realizat de re
gizorul Tiberiu Penția și de scenograful Mihai Mădescu, 
mizează în primul rină pe valențele comice ale textului și 
abia în al doilea rină pe datele farsei polițiste. Regizorul 
a distribuit principalele accente pe caractere, lăsînd destu
lă sau poate chiar prea multă libertate interpreților în con
turarea acestora și în țesătura de relații dintre personaje.

In acest fel grupul închis în „Casa onorabilă" capătă o 
pregnanță mult prea marcată față de existența lor reală 
in societatea noastră și sub acest raport contribuția regi
zorului nu ni s-a părut a fi fost suficient de inspirată. O 
dozare mai atentă a elementelor genului polițist, prin 
prisma căruia să se demaște caracterele, ar fi fost poate 
în favoarea unui spectacol mai antrenant și mai rafinat. 
Pasta groasă cu care regizorul a lucrat și a îngăduit și ac
torilor să lucreze a acoperit multe din subtilitățile textului, 
care în ciuda efectului de replică, are sensuri conținute, 
din păcate nesesizate de regizor și interpreți.

Mihai Mădescu a conceput un decor închis, fără 
ferestre și fără surse directe de lumină, sugestiv și de 
efect. Din păcate, ni se pare mult prea mare asemănarea 
dintre acest decor și cel realizat de Dan Nemfeanu pentru 
aceeași piesă la Teatrul „Nottara" din București. Oricum 
însă, cadrul scenic contribuie convingător la sugerarea 
ideii de grup singular, izolat, undeva la limita inferioară a 
societății.

In ceea ce privește distribuția, credem că ea este cea 
mai bună care se putea alcătui la acest teatru. In limitele 
deja semnalate mai sus, au evoluat, în ordinea valorii: 
Stefan Tivodaru, Aurelian Napu, Silvia Ungureanu, Sybilla 
Oarcea, Constantin Vurtejanu, Marina Banu, Elena Petri- 
can și Elefterie Mihalache.

Fără a impune semnele unei prea evidente evoluții cali
tative față de anul trecut, spectacolul inaugural al actua
lei stagiuni bîrlădene merită a fi primit de public cu in
teres.

Si.. O. Mu aur
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GRUPIH MO/ICAi DIN tONDRA
Am fost vizitați recent de 

Grupul muzical din Londra, 
ai cărui membri ne-au apărut 
ca individualități artistice re
marcabile : Hugh Bean — vi
oară, Eillen Croxford — vio
loncel, David Parkhouse — 
pian, Alan Civil — corn și 
Bernard Walton — clarinet. 
Toți soliști de aleasă ținută, 
și-au dat mina spre a prezenta 
muzică de cameră. „Grupul 
din Londra* activează sub for
ma unor trio-uri și cvartete di
verse. Uneori ctntă toți lao
laltă. In Marea Britanic dau cn 

regularitate concerte publice, 
au frecvente apariții la B.B.C. 
și eiectuează numeroase înre
gistrări pe discuri.

Programul lapidar prezentat 
în Sala Mică a Palatului — 
Beethoven, Banks și Messiaen, 
la care s-a adăugat un mic 
supliment de Hugnes Wood — 
ne-a dat posibilitatea să apre
ciem însușirile soliștilor.

Seara oferită de Grupul mu
zical din Londra s-a înscris cu 
totul pozitiv în acest inceput 
de stagiune bucureșteană.

J.-V. P.

istor.ee


Expoziția ■ fraților Arămescu, artiști de 
origine română, stabiliți in Statele Unite 
ale Americii, după ce a lost găzduită la 
Galați, orașul natal al artiștilor, este pre
zentată acum publicului din București, 
urmind, ca în luna noiembrie, să fie des
chisă și la Iași. Presa românească a co
mentat în mai multe rînduri opera celor 
doi artiști. Petru Comarnescu s-a ocupat 
in mod special de sculptura lui Constan- 
tin-Ticu Arămescu (1914—1966). Pictura 
Georgetei Arămescu-Anderson, de o re
marcabilă valoare artistică, se bucură de 
primirea entuziastă a publicului și criticii 
românești.

*

Nu ne putem dispensa încă, oricîtă me
todă am avea, de impresia—Hash pe care 
o trăim la primul pas făcui intr-o expo
ziție cu lucrări necunoscute. înșelătoare 
sau nu, prima mirare, pr.ma crispare, pri
ma decepție sau primul entuziasm, ne este 
de un folos covlrșitor în parcurgerea ulte
rioară a lucrării de artă. Că impresia 
primă va fi eventual anulată de analiză, 
aceasta contează mai puțin. Chiar și în 
acest ultim caz, paradoxul va avea par
tea lui de frumusețe și de interes este
tic. Să nu uităm deci, dacă se poate, acea 
privire—flash, cu care intrăm între ta
blourile necunoscute. Cele ale Georgetei 
Arămescu-Anderson spun, sub raportul pri
mului contact, de o încărcătură emoțională 
aparte, provenită din întilnirea a două ca
racteristici dominante : modernismul și ro
mânismul. Modernitatea e rezultatul unei 
asimilări de structură a celor mai noi și 
mai trainice soluții compoziționale contem
porane, preluate — probabil, in ciuda ne- 
recunoașterii de către artistă — din școala 
lirică parisiană, dar, mai cu seamă, din 
școala newyorkeză. Oricum, sugestiile 
provenite din experiența unui Raushen- 
berg sau a unui Pollock sînt vizibile, fără 
însă a altera tonul marcat personal, exis
tent in compozițiile pe care Ie admirăm 
acum. Intîlnirea acestui modernism cu ele
mentele ce desemnează spațiul românesc 
(etnic și estetic) este hotărîtoare. Minu
nată îmbinare a virtuozității artistului mo
dern, nervos, activ, emoționat, cu lumea 
de forme nepieritoare ale folclorului nos
tru 1 lată, Gigi Arămescu ne propune o 
inspirată soluție de Împăcare a picturii 
moderne cu elementele folclorice. Atît de 
mult încercatul concept de specific este 
aici — dincolo de teoretizări apriorice — 
obținut printr-o soluție (pot exista n so
luții) care convinge. Sinceritate, ingenio
zitate ? Da: și una și cealaltă. Hotărît, 
artista, trăind într-o veșnică nostalgie a 
pămîntului natal își rostește mesajul în- 
tr-un limbaj familiar comunității de obîr- 
șie, iar stării de nostalgie ii urmează gă
sirea unui suport concret: citatele fol
clorice. Nu ne sfiim a întrebuința aici 
cuvîntul citat, deoarece recurgerea pe care 
Gigi Arămescu o face la citatul plastic 
tradițional, nu e exterioară adevărului ei 
estetic. E o necesitate de ordin expresiv, 
Geometriile folclorice românești au darul 
de a numi mai bine un spațiu de viață 
colectivă, de a-1 face mai relevant. Obser
văm motivele — adesea foarte exact de
senate — de pe cusăturile noastre, de pe 
ciopliturile in lemn, descoperim soluții 
compoziționale aparținînd frescelor nord- 
moldovenești, dar nimic din acest trans
port de grafie populară în opera cultă nu 
supără, nu creează impresia de facil, de 
improvizat. De ce ? Pentru că există în 
procesul elaborării un moment creator 
unic, de fericită întrepătrundere a ele
mentelor compoziționale vechi și noi. Acest 
moment — să-l numim inspirație — este 
un gest în care dozajul de spontaneitate 
(de acțiune plastică) și de acumulări eti- 
co-filozofice e remarcabil.

In selecția de lucrări pe care artista o 
prezintă acum în țara noastră observăm 
citeva etape distincte. Pînă a ajunge la 
compozițiile în care apar din ce în ce mai

pregnant elemente de folclor și de frescă 
românească, Gigi Arămescu pictează după 
o schemă abstractă, căreia însă ii con
feră o haină plastică profundă și nobilă. 
E interesantă organizarea compozițională 
pe trei sau patru registre orizontale, foar
te frumos colorate, ca in pinza intitulată 
Bizantină (1963), registre care mai tîrziu, 
în compozițiile din anii 1966—1967, se vor 
substanțializa, prin îmbogățirea lor cu 
elemente folclorice și de frescă. De la o 
compoz.ție abstractă, ca cea pomenită (lu
crare ce este prezentă in cele mai impor
tante selecționări americane) și pină la 
lucrarea de inspirație net românească — 
Zid de mănăstire •— evoluția artistei înre
gistrează acumulări de sens și de sub
stanță, care-1 deschid perspective nelimi
tate. Descoperirea modalității folclorice tre
buie să fi produs în artistă bucuria reve
lației, a găsirii unui adevăr, a unui crez 
artistic mai uman. Iată de ce, în pinzele 
pictate în anii din urmă, gîndul nostru 
găsește un reazem mai sigur. Elementele 
figurative, legate de specificul românesc, 
ne opresc o clipă mai mult ochiul, în- 
demnîndu-1 să judece, să găsească sen
suri. In Dacia Felix găsirea de semnifica
ții înseamnă pentru privitor o contemplare 
activă : cu sugestii propuse de artistă, dar 
și cu invitația acesteia Ia făurirea unei 
emoții in care privitorul să fie coautor.

Ne place să vedem în aceste compoziții 
eresuri vechi de cînd lumea, zile de mun
că și seri de veghere, bucurii și bocete, 
tropote de herghelii domnești și scîrțîit 
de schelă mănăstirească, joc de ape și de 
păminturi și de stele. Printre ultimele rea
lizări, se află și citeva compoziții de di
mensiuni impunătoare, unele dintre ele 
achiziționate de muzeele românești sau 
donate acestora de către artistă, compozi
ții care vădesc o îmbogățire a limbajului. 
Și aceasta, prin integrarea unor elemente 
formale aparținînd sculpturii lui Constan- 
tin-Ticu Arămescu. Umbre tainice, Coloa
ne, coloane ne vorbesc de un univers co
mun, făurit de cei doi frați, în atelierul 
de la Miami, oază de simțire românească, 
pe ce'ălalt continent. Pentru remarcabi
lele lor calități plastice, pentru știința cu 
care Gigi Arămescu știe să aș'earnă pre
țioasele straturi de pastă, trebuie să po
menim și compozițiile Cosmos și Pădurea 
fermecată.

Surpriza pe care doi mari artiști de ori
gine română ne-o fac in acest sezon ar
tistic, prin aducerea in țară a unor lucrări 
de rară frumusețe, are sensuri multiple. 
Opera fraților Arămescu o dorim integrată 
celei mai nobile spiritualități românești.

Val Gheorghiu

Oul de paște

Cînd te uiți mai bine, vezi că 
picturile exterioare ale mînăstiri- 
lor din nordul Moldovei poves
tesc ceva. Arborele vieții, de la 
Voroneț și din alte părți, poves
tește ceva. Sînt unele ii înflo
rate, spun cunoscătoriil, care po
vestesc ceva. La fel povestește 
ceva ansamblul de lucrări de la 
Tîrgu—Jiu, în care e cuprinsă 
coloana fără sfîrșit. Dar cum 
Brâncuși știle să meargă la esen
țial, ceea ce povestește ansam
blul său de lucrări este însăși 
povestea, legenda, epos-ul.

Se poate citi în ghidul Tg. 
Jiului: „După cum se arată într- 
un document oficial premergă
tor realizării acestor opere (în 
1937—38),... protectul în între
gime ar consta dintr-o alee care, 
plecînd de la digul Jiului — care 
este locul de evocare al actelor 
de vitejie gorjenească — ar trece 
pe sub un portal, ce în viitor ar 
marca și intrarea în grădina pu
blică, pentru ca, continuînd spre 
biserica ce se renovează, să se 
termine această cale, ce va purta 
chiar și denumirea de calea Ero
ilor, la monumentul recunoștin
ței întruchipată printr-o coloană 
înaltă de circa 29 m„ înălțîndu- 
se fără sfîrșit, așa cum trebuie 
să fie și recunoștința noastră . . ." 

îndărătul stilului administrativ 
defectuos, poți citi ceva din gîn
dul lui Brâncușil Artistul n-a con
ceput coloana fără sfirșit, sau 
celelalte opere, drept monumente 
izolate, nici măcar drept un an
samblu de opere decorative, ci 
drept un întreg cu un sens. To
tul se desfășoară pe un ax per
pendicular pe Jiu, prelungind 
la cele două capete, strada E- 
roilor, ce taie întreg orașul; iar 
operele lui Brâncuși sînt de o 
parte și de alta, în afara orașu
lui, pe care îl cuprilnd și presupun 
așa cum este, cu biserica lui cu 
tot.

Dacă integrezi în ansamblul 
monumentelor — cum pare lim
pede că a făcut artistul însuși - 
biserica Sf. Apostoli, așezată în 
mijlocul orașului și chiar în mij
locul străzii Eroillor, în așa fel 
încît pînă ce treci de ea nu 
poți vedea Coloana; dacă pe de 
altă parte adaugi la ansamblu 
o nouă masă de piatră, de astă 
dată fără scaune, așezate de 
Brâncuși dincolo de Coloană, a- 
tunci întreg ansamblul este alcă
tuit din cinci monumente, care 
reorezintă tot atîtea trepte într-o 
desfășurare de gînd. Ele sînt, 
începînd de la malul Jiului și des- 
fășurîndu-se perpendicular pe 
rîu, de dincoace pînă dfncolo de 
oraș, următoarele:

1) Masa tăcerii
2) Poarta 

(orașul)
3) Biserica Sf. Apostoli 

(orașul)
4) Coloana fără sfîrșit
5) Masa ultimă
Acest ansamblu, așadar, vrea 

să spună ceva. Să lărgim gîndul 
înscris în indicațiile din ghid ; 
să subliniem că, în ordinea des
fășurării lor, monumentele ilndică 
o devenire, care începe cu masa 
unui sfat tăcut, sfîrșind, după o 
ctitorie, cu o masă fără de sfat; 
și să povestim.

E ca și cum, pe Jiu în 
jos, venind din Transilva
nia, au coborît niștp năieri, 
sau poate niște ciobănași cu 
turmele. S-au oprit în locul ce 
li s-a părut potrivit, au poposit 
pe mal și au ținut sfat, în jurul 
mesei aceleia ca a Dacilor pe 
care îi purtau în singe. Poate 
că sfatul lor era cu adevărat u- 
nul al tăcerii: o simplă privire în 
ochi, de oameni hotărîți, - și 
au pornift-o în jos, sprijiniți pe 
Jiu, să-și facă în lume ctitoria. 
In pragul ei au înălțat o poartă, 
pe sub care au trecut, înfrățiți; 
i-au îmbrățișat pentru o ultimă oa
ră, apoi s-au risipit în cuprinsul 
unde aveau să-și facă așezarea. 
In mijlocul ei au zidit bfcerica, 
în care nu numai să se închine 
ci și — ca în miezul viu al obștei 
lor — să-și cunune feciorii, să

boteze pruncii și să îngroape pe 
cei săvîrșiți; căci aveau să-și lăr
gească și întărească așezarea 
să dea lupte pentru apărarea 
ei, să biruie sau, cînd soarta 
le era vitregă, să supraviețu
iască încă. Apoi, cînd anii, fap-_ 
tele și jertfele s-au adunat în 
urma lor, au ridicat în marginea 
așezării lor o coloană, care să 
file deopotrivă una a recunoștin
ței fără sfîrșit, cit și una a nă
zuințelor lor fără sfîrșit, ca o 
a doua lege pe care și-ar 
prescrie-o, poate lor, poate al
tora, la capătul lucrurilor. Un 
crîmpei de istorie se scrisese ; 
o nouă masă dacică, mai mi
că, fără scaune, venea să în
cheie, cu tăcerea ei, povestea.

Legenda aceasta, numită alte
ori a descălecărilor, s-a înfăp
tuit și istorisit peste tot în spa
țiul românesc, din dreptul Ma
ramureșului pînă în podul Seve- 
rinului. Ai putea spune că, fără 
s-o știe, Brâncuși a dat legenda 
tuturor întemeierilor românești. 
Dar a dat încă mail mult, și de 
rîndul acesta poate conștient: a 
dat — cu cele cinci momente 
ale creației Iu: artistice - 
structura oricărei legende. Așa 
se desfășoară nu numai orice în
temeiere românească; așa se 
desfășoară întemeierea. Ca și în 
alte rînduiri, ca la pasărea măias
tră, unde plecînd de la un mo
tiv românesc Brâncuși a descris 
Sborul, aci el a plecat de la ma
lul Jiului și a povestit legenda.

Căci orice legendă, pînă și 
povestea lumii,, se desfășoară 
după cinci momente. Așa se în- 
tîmplă lucrurile în cele cinci 
cărți ale lui Moise, din Vechiul 
Testament. Intîi e o Geneză, pe 
urmă vine Exodul, apoi vin căr
țile ritualului, organizării, ctito
riei, adică Leviticul și Numeri, 
la capăt vine evocarea și profe- 
țila, cea de a doua lege, Deute- 
ronomul, și totul se încheie cu un 
altar al tăcerii, mormintul lui 
Moise, pe care „nimeni nu l-a 
cunoscut pînă în ziua de azi”. 
Dar aceeași este structura ori
cărui epos: geneza, adică face
rea mută, din lumea gîndului, a 
lumii; exodul, adică ileșirea în 
larg; ctitoria, cu universul ei or
ganizat; evocarea, adică iregîn- 
direa gîndului, a doua lege, —și 
încheierea.

Structura aceasta, desfășurată 
de opera lui Brâncuși în piatră 
și metal, este mai mult decît o 
înseriere de momente, ca orite 
structură adevărată: momentele 
ele însele se structurează și con
verg către unul, al patrulea. Așa 
cum în ansamblul lui Brâncuși 
coloana fără sfîrșit, al patrulea 
element, valorifică și înnobi
lează totul, pînă și ctitoria unui 
tîrg de pe Jiu cu modestul lui 
lăcaș bisericesc, tot astfel la ori
ce epos, nu atît în gînd, nu în 
înfăptuire, cil în evocarea și re- 
gîndirea gîndului culminează to
tul. Așa e în „lliada", unde în 
întîlnirea dintre Achile și Priam 
se împlinesc toate; așa e în 
„Faust”, unde viziunea finală din 
pragul morții eroului — al pa
trulea moment și el, după mono- 
loguri, ieșirea în lume si ctitorii 

— evocă, reface și reproiectează 
în viitor toate; așa trebuie să fie 
și undeva sore sfîrșitul Iui „Răz
boi și Pace”.

Omul e o ființă secundă. La 
el, evocarea e mai bogată decît 
creația; sau ea poate fi o a 
doua creație, Deuteronomul. Ni
mic nu-i reușește omului din 
prima dată, pe măsura gîndului 
lui mai adînc. De aceea, după 
ce a ctitorit lumi, el trebuie să-și 
regîndească gîndul, sau să pri
mească și întruchipeze legea ia
răși. Măreția omului e Cuvîntul 
de după faptă. Iar simbolic, mo
mentul acesta de-al patrulea 
este întotdeauna stîlpul, coloana. 
Intr-un „stîlp de nor” sau ca un 
stîlo de foc urcă Domnul, cobo- 
rînd spre Moilse, în Deuteronom. 
Ca un stîlo se înalță gîndul lui 
Brâncuși. Un stîlp și o coloană 
sînt evocările și aspirațiile o- 
mului.

Dar dacă totul culminează în 
momentul al patrulea, oare le
genda se și încheie de-a binelea 
cu ultimul moment? Epopeile 
sfîrșesc, e drept; ctitoriile istorice 
se încheie; Faust moare și se 
mîntuie. Dar, la scara noastră 
istorică, descălecările și-au pre
lungit unda peste veacuri, iar 
la scara lor cea mare cele cinci 
cărți ale lui Moise abia au des
chis povestea lumii. Structura o- 
rilcărei legende trebuie să fie 
deschisă. Spune și aceasta, struc
tura în piatră și metal a lui 
Brâncuși? O spune.

Al cincilea moment încheie 
cu ceea ce a fost la început, 
masa. S-a revenit la o masă 
în jurul căreia, acum, nu mai 
e nimeni. Dar sînt doar umbre 
acolo, nu sînt și așteptări ? Așa 
cum Coloana e deopotrivă una 
a evocării și a năzuinței ne- 
sfîrșite, n-ar putea fi și masa 
ultimă deopotrivă una a um
brelor celor răposați și a um
brelor celor ce stau să vină ? 
Masa ultimă n-are scaune pen
tru că nu mai sînt pe lume oa
menii de altă dată, care și-au 
dat măsura. Alții stau să vină, 
și pentru ei, în așteptarea lor, 
este o masă, care deschide, ca 
și prima, către noi ctitorii. E 
drept că e o masă mai mică 
decît prima ; dar aceasta, pe 
malul Jiului, cum se sprijinea, 
trebuia să susțină toate ctito
riile. Iar masa mai mică dar a- 
ceeași, tot dacică, închide cic
lul și-I deschide, așa cum se 
închid și redeschid elementele 
romboidale ale Coloanei.

întreg ansamblul de cinci 
momente devine astfel un e'e- 
ment dintr-o altă coloană fără 
sfîrșit, de rîndul acesta una pe 
orizontală. De altfel, Co'oana 
însăși, alcătuită din 16 elemen
te, este gîndită, în fond, ca 
un singur element. Căci de de
parte vezi reluarea lor ca o re
petare la nesfîrsit, dar cînd 
te apropii surprinzi că. din cele 
16 elemente romboidale, primul 
este tăiat la bază, iar ceea ce 
lipsește s*ă în vîrf, ca un vas 
deschis către cer, care to‘usi 
închide lanțul si el. Co'oana 
întreagă este infinitatea în fi
nit, sau finitudinea des'-h'să ; 
iar cele cinci momente sînt și 
ele infinitatea în finit, sau struc
tura deschisă. Fxîstă a+uncî. în 
ansamblul lui Rrâncuși, o !nfi- 
nîre pe verticală, mn a Co'aa- 
nei, și una pe orizonta'n, cea 
a desfășurării onmmK'u’ui în
suși. In structura oricărei legen
de epice trebuie să s*ea în
scrisă devenirea nesfîrșbă a is
toriei.

A gîndit Brâncuși toate aces
tea ? In parte, ca orice artist 
care merge către esențe, le-a 
gîndit ; în parte, a lăsat des
chise gîndului lucrurile. In dis
creția aceea a colțului de lu
me românesc și pe locul acela 
viran, astăzi un prea modest 
parc (și e bine că nu e decît 
atît) unde și-a așezat Co'oana 
fără sfîrșit, el știa că înt'uchi- 
pează un gînd al omului de 
pretutindeni. Iar că ansamblul 
său este gîndit ca o desfășu
rare, sau ca o structură, cum 
ni se pare potrivit să spunem, 
o poate dovedi o simplă mă
surătoare. Intre cele cinci ele
mente trebuie să fie raporturi 
perfecte. Dacă distanța dintre 
masa tăcerii și poarta sărutu
lui, primele două elemente, este 
aceeași ca distanța dintre Co
loană și masa finală ; dacă a- 
poi distanța dintre poartă, ele
mentul al doilea, și biserica 
din centrul orașului esfe aceeași 
cu distanța dintre biserică și 
Coloană — atunci cum ne-am 
putea îndoi că Brâncuși a gîn
dit și cumpănit întregul ?

N-am întreprins această mă
surătoare. Căci s-ar putea ca 
lucrurile să nu stea întocmai, 
și atunci legenda se prăbușeș
te ... S-au s-ar putea să stea 
întocmai, și atunci legenda se 
pierde în adevăr.

Constantin Noica

întreprinderea prefabricate Aiuri 
angajează maiștri constructori 

Condițiile de angajare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. nr. 106l|l959
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Ben Corlaciu

CE MAI FACI?
Mulțumesc, bine. Trăim, altă soluție nu e.
Dimineața la piață printre ardei, printre flori, 
tragem in piept puțin miros de gutue 
ți ne întoarcem acasă cu coșnița plină de meteori.

Uneori seara cumpărăm de la chioșc o felie de zbor 
și-o citim cu întreaga familie. Simburii negri, să știi, 
ii culcăm in pămintul albastru, cu aripi ascunse în 

inima lor, 
așteptind să răsară călătorii.

A, și trăim foarte bine, să fii fârâ grije, 
nu așteptăm să vină moartea,
ce e drept mai avem și necazuri, dar mici, efemere, 
in loc de bună seara, bună dimineața.

NUMAI RĂNI

De-atit amar de timp imi port in spate steaua, 
incit sunt numai răni.

Și-atit de fără de sfîrșit e drumul 
așternut cu bulgări de lumină 
de-a lungul și de-a latul frunții, 
pe care ard din zare-n altă zare 
îngenunchind in zori 
și ridicindu-mă-n amurguri, 
incit pierdut pe cerul dintre tîmpla-Est și tîmpla-Vest 
eu nu mai sunt decit o stea, 
sunt propria mea stea rătăcitoare.

Uimit mă uit la mine însumi 
cum te uiți la omul din adîncuri 
cînd te-apleci pe inima fîntînii, 
uimit, îndurerat și mut 
de-atita nesătulă depărtare 
cită se adaugă cu cit 
de mine ochii mei se-apropie mai mult, 
și cum mereu mă pierd 
mai înainte de-a mă regăsi, 
mai stau din cînd in cînd și mai ascult 
cum geme-n spații moara nevăzută 
a timpului.

Cînd se aprind în mine caii năzdrăvani 
ai celor patru anotimpuri gemene 
cu orizonturile sufletului meu, 
încep din nou să ard din zare-n altă zare, 
pururea de mine mai departe, 
uitind mereu 
că de atît amar de timp îmi port in spate steaua, 
incit sunt numai răni.

Dar eu nu fac, 
mutindu-mă din om in om, din veac in veac, 
decit să mă topesc în cercul fluidelor vibrații 
ale cerului străpuns de ochiul meu 
precum pe apele destinului un cerc se mută-n altul, 
căutîndu-și inima și formele in spații, 
așa cum tot ce e in mine și-n afara mea 
se caută mereu 
(in cite chipuri oare ?) 
de prea-nsetată ce-i de sine firea.
Și setea ei e cumpăna văzduhului și-i ciutura 
din care curg în matca trupurilor viața 
și moartea deopotrivă, 
sunt rănile-nflorite-n noi de cite ori 
pornind la drum ne-mpiedicăm de meteori.

Și astfel ard. îngenunchind în zori 
și ridicindu-mă-n amurguri, 
eu nu mai sunt decit o stea, 
sunt propria mea stea rătăcitoare 
și nu imi voi preface rănile in lacrimi 
decit atunci cind firea se va găsi-n sfirșit 
și-ndrăgostindu-se de sine 
uimită va înmărmuri 
in veșnică autocontemplare.

Adrian Munfiu

SOARELE ALB
brâncușianâ

Soarele alb in piatra oierului,
Soarele alb in gresia fintinarului,
Soarele alb in liniștea trecătorului, 
Piatră pe piatră, coloană fără sfirșit.
Liniște peste liniște, lumină de aer,
Linii de singe pe-un strigăt orizontal,
Cu rădăcini dincolo de pămint, dincolo de uitare,
In moara de lemn, in iubirea din poartă,
Suflet șerpuit în adine,
Mai inalt decit umbra ce-l ține in trup,
Suflet tăiat in bazalt
Mai adine decit rana rămasă din pluguri,
Nume de țară, nume de om in răsărit, in amurg, 
Cu lumina prelinsă pe față din altfel de cer, 
Din altfel de viață necunoscută prin daltă, 

Iubire în extaz, iubire în moarte, 
Fără sfirșit.

D
rumul fusese greu, 
către munți șleau
rile erau cărate de 
apă, furtuna trecu
se pe aici mai de
vreme, lovind po

tecile și risipindu-le. Caii, 
șase, cîți erau cu toții, 
schimbați mereu, la po
pasuri, urcau greu. Pă- 
mîntul argilos într-un 
loc, roșu ca sîngele, îngro
pa butucul roților și tre
buia pus lanțul. Sta dea
supra și un cer mohorît, 
apăsat, ploile isbucneau 
cînd și cînd ca să umple 
măteile rîurilor repezi ce 
se năpusteau în bulboane, 
cărînd grohotișul și um- 
plînd văile, cu pomi rupți 
și ei duși la vale de ve
chea furtună.

— Amarnică vreme! of
tase Ioan, privind la chi
pul posomorit al Prince- 
pelui.

Celălalt nu răspunsese, 
privise numai afară, la lă
turașii ce puneau umerii 
la arcurile carîtei domnești 
ș-o scoată din cele noroa
ie. Țiganii nădușiseră, e- 
rau numai apă, strigau și 
pocneau din bice, dar a- 
nimalele cu toată amarni
ca porunceală abia dove
deau. Suduielile și sgomo- 
tul îl iritau pe Princepe. Nu 
spunea nimic, își strîngea 
mai bine blana de sîrt în 
jurul gîtului și se mai uita, 
la chipul proaspăt, neoste
nit de drum al celuilalt. 
Pe la prînz, bătrînul scose
se o legătură, ascunsă cine 
știe unde sub lada pe care 
ședea și o desfăcuse. Se 
iviseră o bucată de brîn- 
ză, albă și mustoasă, cu 
sîmburi negri în ea și o 
ceapă mare cît pumnul pe 
care astrologul o privise, 
cîteva clipe cu sfințenie, 
cum te-ai uita la o cande
lă sau la cine știe ce lu
cru bisericesc.

— Mîncă, Măria Ta, cu 
mine? Imi face cinstea?

Hrana proaspătă, atît de 
neașteptată scoasă dintr-un 
înveliș curat de pînză, 
după obiceiul țărănesc îi 
făcea pohtă Princepelui, 
dar învățase a se stăpîni- 
re. Nici nu clipi, spunînd 
ceva ce semăna cu un 
„mulțumesc", greu de în
țeles.

După ce-și făcu o cruce 
mare, gospodărească, loan 
sparse cu pumnul ceapa 
de apă care odată iuți ae
rul carîtei.

— Să caut și o leacă 
de pîine, mai zise astrolo
gul și iar dibui pe unde
va pe sub el, în lada 
scurtă de lemn.

Scoase o lipie galbenă 
de ceară, moale și gustoa
să pe care o rupse în două, 
întinzîndu-i înaltului om 
partea lui.

— Ia, Doamne, să pri
mească sufletul și să se 
bucure inema...

La vremea asta ar fi tre
buit să guste niscai lofari 
sau păstrugă, gîndi Prin- 
cepele, din cele adunate In 
coșul de trebuință, la coa
da trăsurii celei mari, dar 
nu ceru nimic, voi să-și 
închipuie cum îi va fi vreo
dată, dacă Doamne fereș
te, o să apuce greaua po
tecă a amarului, pe care 
încă tot s-ar mai afla cîte 
un prietin.

Brînza avea un gust ne
asemuit, era proaspătă, de 
parcă atunci ar fi înghe
țat laptele și-ar fi născu
t-o. Și ceapa se înmuia 
în gingii, cu un iz de măr 
rar, curat.

— Mă bucur, Măria Ta, 
că-ți place, spuse celălalt, 
mestecînd cuviincios ca să 
nu facă zgomot.

Princepele îl privi mai. bi
ne. Avea o față ca pergamen
tul, bine întinsă de vîn- 
turile de dimineață. Nu a- 
răta vîrsta ce va fi avut-o 
și pe obrazul luat bine în 
brici se iveau vinișoare 
roșii.

— Nu ai nește vin sau 
să opresc carîta, să cer 
slugilor? întrebă Princepe
le.

— Dacă simțește Măria 
Ta nevoia, da. Cît pentru 
mine, nu e trebuință. Și-a- 
poi înțeleptul spune: nice 
o picătură de vin înaintea 

amurgitului soarelui. Dacă 
șezi la masă nu este lege 
să judeci, nice să dăru
iești, iar dacă te ia beu- 
tura pre dinainte, nice să 
dăruiești, nice să urgisești. 
Și ce-i mai bun decît min
tea de seară a omului, 
cînd lucrurile se așează și 
altfel vede cu ochiul min
tii?

Princepele tăcu. Limba
jul acesta care amesteca 
cuvintele proorocilor cu 
sfaturile unui învățat Dom
nitor îi plăcea, dar nu o 
spuse.

— Și astfeliu trăiești, 
domnia ta în fiecare zi ? 
întrebă în cele din urmă.

— Numai cînd nu pos
tesc, răspune celălalt re
pede, fără să se gîndească 
la altceva.

— Amarnică credință!
— Nu e credință, Doam

ne, este datoria către să
răcia noastră. Omul tare 
mai dorește să ia totul de 
la albină și de la pămînt 
și de la viile ce cu mîna 
sa le pune. Dar ce-i așța? 
Unii s-au hrănit numai cu 
văzduh și-au fost mai fe
riciți...

Princepele gusta încă din, 
coltucul de pîine, bine 
prăjit, într-un cuptor de 
țară.

— Nice bucătarii mei ce 
mult îi mai plătesc, nu, 
fac o pîine bună...

— Mîna muierii mele e 
sfîntă, rîse ușurel loan, 
privindu-1 și el abia atunci 
pe Princepe.

Iși trase mai bine lunga-i 
cămeșe albă, de in, spălată 
cu o zi înainte peste care 
purta un mundîr cu altițe 
negre, să-i țină de frig. A- 
vea picioarele goale, dar 
nu simțea răcoarea mun
ților ce se iviseră aproa
pe, neguroși, cu păduri 
nestrăbătute parcă de pi
cior omenesc, aruneînd o 
respirație neagră într-acoa- 
ce. Tălpile erau ocrotite nu 
de opinci, cum se încălțat! 
cei de pe aici, ci de un 
fel de sandale cu tălpoaie 
de lemn, greoaie, legate cu 
ținte și piele scorojită. 
„Duc cu mine un sfînt în 
carîtă, dar sfinții te jude
că nu după purtările tale, 
ci după ale lor"! Și asta 
nu-i plăcea: să i se împo
trivească cineva, fie chiar 
în gînd.

Surugii scoseseră trăsura 
la drum bun și chiuiau. A- 
lături seimenii de garda) 
galopau nepăsători. Acum 
poteca era tare, plină de 
pietre. Din copitele cailor 
ieșeau seîntei.

— Cînd crezi că ajun
gem ? mai întrebă Prince
pele, în timp ce celălalt 
își scutura firmiturile din 
poale, după care iar făcu 
o cruce mare.

— Acuș, acuș... Dar nu 
ți-e foame, Măria Ta? că 
stomahul nostru e cît al 
greerilor, pe cînd înălți
mea Voastră e obișnuită 
cu alte bunătăți...

— Nu mai mi-e foame,. 
Ioane deși aerul e tare. O 
să ne ospătăm deseară 
dacă o să-mi îngădui să te 
chem la masa mea...

— Cum, nu? Dorința Mă
riei Tale este poruncă pen
tru mine. Și fără slugi ce' 
fel de Domn te vei afla?

Avea o gură parfumată, 
cuvintele alunecau ca ule
iul.

.Princepele tăcu și pri
vi văile sălbatice de-a 
dreapta și de-a stînga. Dru
mul Iar. se strica, era 
strimt și plin de pericolon, 
dar se bizuia pe robii ți
gani care făceau gură și 
îndemnau caii ca pe hipo
drom la Bizanț, în vremuri 
strălucite : 
, ~ ”alde- hii, haide, bă
ieți! Haide, că vă dau o 
baniță de orz deseară, să 
vă umpleți, să vă țină, că 
v-o fi! Asa, căluților, așa, 
na, tu, stîngulețule, na, tu, 
lăturașule! Nu mă supăra 
că mă dau jos la tine și-ți 
scot mațele.

Vorbeau cu animalele în
tr-un fel familiar ne care 
Princepele nu-1 înțelegea 
în ruptul capului. Ce a- 
veau oamenii ăștia comun 
cu tot ce-i înconjura, fie 
că era frunză, fie că era 
vită de prăsit sau de mun-

desen de Doru Maximovici

LA BIST
că? rosteau o limbă la fel 
ca a necuvîntătoarelor, ce 
numai priveau și înțele
geau, primind și bătaia și 
sudalma.

De sus cădeau bucăți de 
stîncă. Bura, era rece. Bra
zii bătrîni opreau puțina 
lumină.

— De ce s-au întemeiat 
domnitorii voștri în locuri 
atît de îndepărtate, Ioane? 
Bătrînul își netezi cămașa 
de in și își privi genunchii 
uriași ce ieșeau din cutele 
ei.

— Și pasărea caută un 
adăpost sigur. Domnii noș
tri nu au stat numai în 
lumină. Unii au domnit tot 
călare, pe la granițe, n-au 
știut ce e hodina. Hodina 
lor era să ridice biserici 
în cinstea morții ce trecu
se și în întîmpinarea celei- 
ce venea peste un repede 
timp...

— Bine, înțeleptule...
Princepele își mîngîia cu 

palmele diba cusută cu aur 
și privea turlele mînăsti- 
rii ce se iviseră înainte-le.

— Sălbatic loc! Cine au 
ctitorit-o ?

— Banul Barbu Basara- 
ba. Intîi au stat besearica 
într-o peșteră, ascunsă pri
virilor celor rele. Aice au 
lăcuit Banul Basaraba pînă 
la moarte într-o dulce 
schivnicie, după numele 
său monahicesc, Pahomie, 
ce au adus moaștele Sfîn- 
tului Grigorie Decapolitul, 
întreg, cu tot trupul, ce 
pînă și- astăzi stă în mî- 
năstirea Bistriței în cos-i 
ciug de argint... Mai tîr- 
ziu, Mihnea Vodă o au pri- 
gonit-o pre ea ca pe o 
muiere.

— De ce? întrebă Prin
cepele.

— Cine știe! nazuri Dom
nești.

Trecură o punte de lemn 
și caii mai întîi se oprin- 
tiră cu frică privind a- 
dîncurile de dedesubt. De 
sus se căscau asupră-le 
guri negre de stîncă. Un 
mușchi vechi de cînd lu
mea sticlea magic, ca un 
geam. La nechezatul armă
sarilor o ceată neagră de 
lilieci întunecă ceea ce nu 
mai era întunecatul cer. Pe 
rine curgea beteala unor 
rîuri sălbatice căzînd cu 
zgomote mari.

— Mai sînt aice epitra- 
hilele vechi de care mi-au 
vorbit slugile ?

— Sînt, Doamne. O să 
le vezi, călugării abia aș
teaptă a le arătare. Sînt și 
covoare venețiene, epita

▼

furi de la țarul Moscovei, 
Godunof, policandele și me
dalioane...

— Aud că aveți și minee 
și cessloave ce pe mine 
tare mă stîrnesc a le ve
dea.

— Cum, nu? Aice au 
stat învățați ce s-ar bucura 
a ști că li se prețăluie 
munca. Sînt și pravili ca
nonice, e și un exemplar 
al Mineilor elinești de la 
1630, al lui Brîncoveanu, 
sînt psaltiri, vieți de sfinți 
și cărțile dogmatice ale pă
rinților noștri bisericești.

Sosiseră. Curtea plină de 
bolovani răsună de opritul 
cailor ce se opintiră în fața 
intrărilor călugărești, pu
trede de ploi sub șița ve
che. Prin pavelația albă ie
șise o iarbă deasă și groa
să, verde, verde, ce vătuia 
pașii. Princepele fu întîm- 
pinat de stareț, un bătrîm 
cu barba colilie, cu ochii 
ca alga și mîini tremurătoa
re. Ținea între degete mă
tănii de la Athos și-l bine- 
cuvîntă pe Domnitor după 
obiceiul locului, apoi îi să
rută dreapta. In spate, un 
pîlc negru de ieromonahi aș
teptau cu capetele plecate.

I se dădu pîine șl sare 
din care gustă fără silă și 
îl poftiră în cămările de 
oaspeți unde aștepta o 
masă întinsă. Un călugăr 
îi așternu un prosop de 
arnici și îi turnă apă din
tr-un vas de aramă. Miro
sea a frunză de nuc, proas
păt ruptă, de undeva so
sea seara de vară, plină 
de ploaie și umezeală. Pe 
lavițe atîrnau grele velin- 
țe și mițe de oaie cu fi
rul lung și drept. Prince
pele își spălă obrazul și 
mîinile și se așeză greoi, 
loan aștepta lîngă ușă cu 
ieromonahii.

— Vrea Măria Ta să se 
odihnească, că noi ne du
cem.

Se aprindeau opaițe și 
luminările de ceară scum
pă se încălziră parcă de 
frumoasa strălucire.

— Șezi, Ioane. Plăcut 
Ioc...

Bătrînul stătu. Se adu
seră mai întîi păstrăvi,' a- 
poi gîscă în aspic, rece, și 
un ghiveci mînăstiresc ca un 
pietriș. Peștii se rupeau 
singuri în mînă, aveau oase 
delicate, albe, minerale. 
Princepele mîncă cu poftă. 
Starețul sta în picioare și 
se uita. Domnul îi făcu un 
semn cu mîna.

Se așeză și acela.



— Să ierte Măria Sa să
răcia noastră, zise.

— Mai vin, zîmbi Prin- 
cepele spre bucuria celor 
din jur. Aud că țineți co
mori ce-ar mîngîia privi
rile mele.

■— Mîine după slujba de 
dimineață, de-ar da Dom
nul Dumnezeu și un sfîn- 
tulet de soare să vă ară
tăm visteria și odoarele...

— Bine, Sfinte Părinte, 
abia aștept...

— Sînt făcute de mîini 
tinoase, ce au putrezitu, 
dar de aceea-s și mai fru
moase...

— Mi-au vorbit pe drum 
învățatul loan...

— El ne iubește, Măria 
Ta, în toată silnicia și ne- 
traiul nostru...

Vinul gros, negru tras 
din bardace de plop se zi
dea pe dinăuntru. Marele 
om simțea că e cuprins de 
bunăvoință. Terminase cu 
gustatul păstrăvilor, apu
case să încerce ghiveciul 
cu un gust parșiv de leuș- 
tean și de tarhon, cu a- 
mestecuri ciudate de pi
per și ananas, după moda 
grecească, telină și cartofi 
și o mazăre dulce, ținută în 
oțet mai multă vreme. loan 
aceștia Assaf, Ieman și Iet- 
han, și Idithum și fiecare 

fragment din romanul „Princepele"

de EUGEN BARBU

mai că nu gustase, îl bucu
ra plăcerea Princepelui, 
precum și pe stareț.

-— Și care-i numele tău? 
II întrebă în cele din urmă 
Domnitorul, că am uitat a 
te întrebare.

— Nicodim, Strălucirea, 
Voastră.

Sta în picioare cu un 
urcior din care mai turnă 
gîlgîitorul vin ce povestea 
nu alta, cu sîngele lui 
gros, ivit din linuri necu
noscute.

— Are Sfinția Ta vreo 
durere, ceva ?

— Ar fi multe de spus, 
dar nu vreau să fac tur- 
burare mesii...

— Bine, îngădui Prince- 
pele căruia nu-i plăcea să 
asculte pîrele și Ie lăsa 
pe seama oamenilor lui de 
credință, ușurat dintr-oda- 
tă, părîndu-i-se și mai bună 
gîsca în aspic pe care cu 
degetele o ridica, sfîsiin- 
d-o în dinții puternici.

Un călugăr nevăzut pînă 
at"nci citea îngînat din 
Psaltiri, pe slavonește. A- 
vea o barbă galbină, bine 
pieptănată, era frumos, pă
rea tînăr, îi plîngeai de 
milă că stă în această sin
gurătate.

— Ce citește? îl întrebă 
pe stareț.

— Isf face slujba...
— Frumoasă carte, ceru 

Princenele cu o mînă flas
că, arătînd în lumina lu
minărilor și a scumpelor 
opaițe de argint, inelele sa
le cu piatră grea.

Călunărul i-o .întinse. Era 
îmbrăcată în scoarțe grele 
de lemn, acoperite cu piele 
neagră. Domnitorul o răs
foi distrat, privind minu
natele, rarele cursive chi
rilice. începutul psalmilor 
ardea în culoarea roșie a 
cinabrului.

—• Branco Mladenovici a 
tălmăcit-o și Ioan Azov, 
teologul o an rescris-o, la 
Borăci în 1346. zise stare
țul Nicodim, făcînd o înal
tă cruce.

— ' E un lucru frumos, 
mai zise Princepele și citi 
ușor în gînd.

— Știe Măria Ta a des
lușire ?

— Dar cum? se miră el. 
Și recită eu glasul său cu 
care poruncea și dulci mîn- 
gîieri lăsa supușilor cînd îi 
lăsa să înțeleagă că vrea 
și el ce voiau ei ; „Ince- 
pînd David a împărți după 
Saul sî-a ales din toate se- 
minf-Tle Ini Israel cîte 70 
de bărbați, iar din semin
ția Iui Lovi, patru care au 
Început cîntările: au fost 

aveau cu dînsul alți 72 
care răspundeau...

Starețul Nicodim rămă
sese cu gura căscată. loan 
astrologul zîmbea ușure la 
mirarea celuilalt. Prince- 
pele se ridicase în picioare 
și se primbla în jurul me
sei, uitînd de cele lumești. 
Ii plăcea mai ales cîntarea 
secretă a cuvintelor scrise 
în limba greoaie, dar plină 
de măduvă.

— —„Aceste patru căpe
tenii, cintători luminați ai 
lui Domnezeu ; stînd cîn- 
tau lui Domnezeu ; unul 
din ei în cymbală bătea și 
ceilalți în psaltru, iar alți 
în lăută și alți în prelude, 
și alți în trumblță de corn 
și între toți sta David țiind 
psaltrul care e un organ 
mai frumos decît lăuta și 
fiecare dintre sine, de spi
ritul său mișcat, cînta lui 
Domnezeu, iar cînd Sfîntu 
Spiritu se jucau asupra u- 
nuia, precum s-a zis asu
pra lui Assaf, ceilalți stau 
tăcîndu, în urmă cîntîndu 
răspundeau lui Domnezeu 
zicînd aleluia...”

Nicodim căută parcă orb 
o cană de lut și-și turnă 
fără cuviință din vinul cel 
gros pe care iute îl dădu 
preste cap să-și facă curaj.

Princepele întinse psalti
rea călugărului celui tînăr 
ce iute îngenunchie și-o 
primi.

— Ia-o și fă-ți treaba 
ta...

Acela se îndepărtă și 
stătu lîngă icoanele și lu
minările sale din colțul o- 
dăii musafirilor. Afară în
cepuse iar să plouă, mă
runt, rece, umezind locurile 
șl cerînd să se facă focu
rile cele mari, ceea ce ei, 
ieromonahii rînduiseră. Lem
nele pîrîiau vesele și un 
miros de fum de brad um
plea ca o tămîie sfințită 
împregiurimile cele ospita
liere.

Princepele mai gustă o 
bucată de gîscă, umplîn- 
du-și mîinile de grăsime și 
înfulecînd cu pohtă. Iși 
șterse apoi barba cu pro
sopul curat, plin de miros 
de busuioacă și îi întrebă 
pe loan și pe Nicodim:

— Cunosc domniile voas
tre.. și din ce cîntau pro
feții, că messerul meu de 
la Bucuresci, mi-au vorbit 
într-o zi despre kinoorul 
regelui David...

Nădejdea era la loan, 
care știa textele sacre pe 
dinafară.

— Cum nu? spuse aces
ta, Profeții cîntau sl din- 
tr-un urcior ce se numea 
nebel, ce i s-a zis mai nre 
urmă luth, adecă lăută. A- 
veau instrumenturi devînt, 
ugabul, ce va fi fost naiul, 
nehilul sau fluta, din tres
tie au din corn, ce frumoa
se sunete scoate, mai ales în- 
tr-un loc deșert, hasosera 
ce era o trîmbiță de me
tal, înscrisă și pe arcul lui 
Titus, scopharul ce era o 
trîmbiță încovoiată pre
cum curtenii Măriei Tale, 
kerenul și iobelul...

Princepele bătu ușor din 
palmele, acum udate de o 
apă aflată alături într-un 
vas. Se prefăcuse a nu as
culta otrava ce picurase 
bătrînul cînd rostise nume
le unui anume instrument.

Mai erau tambura sau 
topthul, adusă de la arabi, 
mesithaimul, sistele și tri
unghiurile siriace din care 
loveau măsurile...

Starețul Nicodim mal bau 
<> cană, cu gura uimită șl 
racu și o ana cruce :

— Fericit princepe ce 
are asemenea slugi de-1 
slujesc pînă în ruptul ca
petelor lor. Un suflet și un, 
sfat...

Afară se întunecase bine, 
o oboseală ușoară îl cu
prinse pe monarh și nu ar 
fi vrut a-i supăra. Se ri

dică iar și mulțumi pentru 
bucate, tare lăudîndu-1 pe 
stareț, ce știa atît de bine 
a-și primi oaspeții.

— Vezi a nu-1 turbura 
cu grijile tale, mîine de 
dimineață, îi șopti loan, 
nu-i place să asculte și 
mai ascunde ce ai de preț, 
că e în stare să ia cu el 
la Bucuresci ceea ce îi fo
losește.
Princepele nu deslușea, 

șoapta bătrînului, dar tot 
întrebă :

— Ce-i, mărite Ioane, ce-1 
dăscălești la cap, acum la 
ivirea stelelor ce noi aice 
nu le vedem, că plouă ?

— II desleg de vise rele, 
Măria Ta...

— Bine faci, zise el și 
ceru să fie dus în încăpe
rile de noapte.

A doua zi se arătă un 
soare curat ce lumina 
văile și luă aburii de pe 
munți. Sălbaticul loc se 
despuia în fața privirilor 
uluite ale Princepelui și 
însoțitorilor săi. Strigase 
devreme cocoșul de mun
te, undeva pe creste, pie
trele curții Bistriței strălu
ceau de curățenie, caii țe- 
sălați și periați păreau de 
steclă. Varul alb al chilii
lor orbea. Prin șițe ~trăbă- 
tea un abur albastru.

— Minunată zi! zisese 
Princepele după ce-și spă
lase obrazul și-l uscase 
cu pînza tinută în busu
ioacă veche.

Pe mese se iviseră iar 
hartane subțirele, proaspe
te să facă foame și un ra
chiu galbin, ca untdelem
nul.

— Nu iai, Ioane ? între
base monarhul, mlșcîndu-și 
mătăniile sunătoare de la 
Athos, ce păreau oase vii.

Se îmbrăcase în catifea 
verde și erodiul de stîrc, 
lung și pufos strălucea 
prin ceardacurile mînăsti- 
rii într-o veselă primblare 
ce voia a-i alunga neguri
le încă neostoite ale 
somnului. Caftanul era dus 
de slugi pe mîini cerșetoa
re, cînd va fi nevoie a în- 
velire iluștrii umeri.

— Mergem ? întrebase 
vesel Princepele.

— Mergem, primise sta
rețul îngrijorat de cele 
auzite de cu seară din gu
ra astrologului.

Apucară pe o potecă de 
iarbă și urcară puțin spre 
peștera mică ce se afla 
deasupra paraclisului. Mi
rosea a mure strivite și a 
podbal ceea ce însemna că 
undeva curgea o apă pe 
care iute o și auziră și o 
văzură. Părea un văl de 
mireasă, argintată cum sta 
în bătaia soarelui de dimi
neață. Se auziră lanțuri 
căzînd și lacăte ruginite 
desfăcîndu-se. O ușă grea 
de stejar masiv, bătută în 
piroane, luate în cîte pa
tru cu ciocanul de meșteri 
țigani se dădu deoparte. 
Se ivi o minunată încăpe
re, luminată de cine știe 
unde, prin horn parcă sau 
prin acoperiș ce ar fi tre
buit să lase să strice vre
mea ceea ce ei ascundeau, 
dar nu era așa. Pereții 
albi, parcă dați cu var nu
mai cu o zi înainte lăsau 
să se vadă minunate țe
sături venețiene, arme de 
preț lucrate, argintării și 
giuvaeruri, mătăsării și spe- 
țerii orientale, filigrane de 
argint și aur, pasmanterii 
și obiecte de marmură și 
mozaic, sticlării colorate și 
oglinzi coclite numai puțin 
pe margeni, verzi cum e 
coada paonilor, urmuzuri 
fabricate la Mureno, cărți 
cu ornamentații xilografi- 
ce, cădelnițe așezate pe 
octogoane de argint, cățul 
cu două picioare, scaune 
cu mînere ornate în fier, 
iconițe smălțuite, tăvi grava
te cu acul, smalțuri cham- 
pleves, chivoturi ca la mî- 
năstirea Snagovului, dacă 
nu mai frumoase, păsări de 
metal despre care loan îi 
spusese Princepelui că fu
seseră furate de la biserica 
Curtea de Argeș, despre 
care și-acum mai credea 
că nu e un lăcaș al Domnu
lui ci o izmenire în piatră.

(Continuare în numărul 
viitor)
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O carte este obligată să 
corespundă integral și cu 
rigoare titlului ? Și in cazul 
cînd titlul este Poezia, mod 
de existență (Buc., E. p. 1., 
1968), ce metodă s-ar im
pune ? Istorică, genetică, 
fenomenologică ? Autorul, 
Ion Biberi, a ales o cale de 
mijloc, o sinteză, între a- 
ceste trei perspective, prin- 
tr-un „exces' de documen
tare și argumentare și, în 
orice caz, de volubilitate.

De fapt, tema putea ii 
foarte bine rezolvată din- 
tr-un singur unghi: al ana
lizei și descrierii „modu
lui' de existentă poetic, 
formă de manifestare, cu 
funcție determinată, a spi
ritului creator de poezie. 
De vreme ce autorul recu
noaște, îndreptățit de alt
fel, că poezia apare în mod 
spontan, printr-o elaborare 
care (ine de structura în
săși a fiinfei umane, ca 
mod de existentă general, 
chiar dacă particularizat 
(coincidentă care asigură 
unitatea de structură între 
poezia veche și nouă, și u- 
na și alta expresie a unui 
mod identic de existentă), 
toate lungile excursii isto- 
ric-documentare devin ne- 
esențiale și uneori, pînă la 
un punct, superflui.

Ion Biberi folosește, fă
ră îndoială, o informație 
variată, întrucîtva ameste
cată, superioară de bună 
seamă, ch'ar dacă și numai 
în extensiune, mediei eseis
ticii actuale curente. In ce 
mă privește, i-aș fi dat o 
altă utilizare, în sens se
lectiv, în vederea argumen
tării stricte a temei de ba
ză. Căci dacă poezia este 
înțeleasă cu justele ca 
„mod de ex!sten(ă", preo
cuparea capitală devine de
finirea sistematică a aces
tui mod de existență, direc
ție în care mi-aș îngădui 
cîteva mici sugestii, ple- 
cînd — în parte — chiar 
de la unele din ideile, pe 
alocuri cam dilatate, ale 
autorului. Critica are voie 
„să refacă' o carte, să-și 
imagineze o nouă versiune 
posibilă, ca termen de con
fruntare, în vederea jude
cății finale.

Pe un plan, titlul promi
tea o rezolvare în sens „e- 
xistenfialist" a problemei, 
preocupare ce nu intră de
loc în vederile autorului, 
care se ferește să amin
tească pînă și cuvînlul. E- 
vident, este dreptul său, 
deși nofiunea de „existen
tă", o dată adoptată, nu 
poate fi sustrasă implica
țiilor sale obiective, în ca
zul în spe/ă poetice. Dar, 
s,ar putea foarte bine, ca 
formula să exprime, îhtr-o 
oarecare măsură, și o eti
chetă comodă, încăpătoare, 
distins convenabilă, foarte 
răspîndită astăzi printre 
scriitori, critici și exegefi 
ai poeziei. Oricum, ideea 
trebuie folosită și reluată 
în adîncime, în toate inci
dentele sale fundamentale, 
inclusiv „existențialiste'. In 
nu pufine paranteze, Ion 
Biberi întreprinde, fără în
doială, și un astfel de „de
mers', ■, ca să folosesc a- 
ceastă expresie la modă. 
Cîteva mi se par absolut 
esenfiale, spre meritul căr
ții, care le atinge în zbor 
razant.

Cine nu știe și nu amin
tește de lirismul și neliniș
tea existentei, de inferiori
tatea și intensitatea trăirii, 
de anti-rafionalism și „sen

In vederea programării pentru lectură în ședin
țele de lucru ale cenaclului „Convorbiri literare'' 
materialele pot fi trimise pe adresa: Redacjia revistei 
„Cronica", secjia literară, Palatul Culturii, lași.

timent", înțeles nu în sens 
afectiv și biologic ci, ca 
să reiau definiția lui Em
manuel Mounier, din In
troduction aux existentia- 
lismes (1962), ca „un fel de 
viziune în același timp glo
bală și laterală, distinctă 
de viziunea limpede', ra
țională ? A trăi intens e- 
xistența înseamnă a fi li
ric. Este o idee confirmată 
implicit și de Ion Biberi, 
ori de cîte ori vorbește de 
„lirismul spontan", de „ine
fabilul' existentei, ca mo
ment poetic unic, neca- 
racterizabil, în același timp 
originar, original și bine
înțeles, irepetabil. Căci 
existenta este infinită, 
„mister" integral, insonda
bil, motiv pentru care poe
zia nu poate fi concepută 
decît ca formă spirituală 
„deschisă", predispusă la 
împliniri etern neprevăzu
te. „Există, în adevăr, în 
poezie — ca și în ființa 
umană, pe care o exprimă
— potentialită(i, care vor 
îndrepta drumurile poeziei, 
pe cărări, în prezent, ne
cunoscute'. Fără acceptarea 
acestei teze cu greu s-ar 
înfelege virtualitătile crea
toare, și deci profund poe
tice, ale existenței.

Insistent apăsată, și pe 
drept cuvînt — adevărat 
fir conducător ai întregii 
căr(i — este concepția 
poeziei ca „manifestare de 
totalitate a ființei umane 
în fața lumii", idee gîn- 
dită de autor în sensuri di
ferite. Cîteva mi se par 
esențiale, definitorii: poe
zia ca expresie și formă 
necesară a întregii perso
nalități poetice ; implicit a 
întregii condiții umane; în 
sfîrșit, ca deplină unitate 
a poetului cu el însuși, și 
în același timp cu lumea, 
cu existența colectivă. 
Dacă poezia îmbrățișează 
totul, totalitatea aspirați
ilor și virtualităfilor uma
ne, conținutul său univer
sal devine suprema reali
tate. Poezia exprimă toate 
funcțiile sufletești esenfiale, 
toate manifestările specific 
antropologice (după Ion Bi
beri : cunoașterea și acțiu. 
nea), împreună cu viziunea 
unei depline un'tăfi cosmi
ce, a solidarizării eului poe
tic cu destinul lumii și al 
vieții. Obiect și subiect al 
totalității universale, poe
tul — adevărat microcosm
— strînge în focarul său 
toate valențele universului. 
Idee veche, cu rădăcini an
tice (Macrob!us), foarte 
răspîndită în filozofia Re
nașterii, reluată — azi — 
s-ar zice, în limbaj exis
tențialist. Omul este inte
gral responsabil de propria 
sa existentă, „angajament" 
total, prin care ne „asu
măm", cu aceeași respon
sabilitate, destinul întregii 
lumi, prin omologare și so
lidarizare. Actul poetic ar 
reflecta deci „situația" sur
prinderii și exprimării uni
versalității umane, de la 
orizontul concret, istoric, al 
poetului.

Moment excepțional, al 
unor stări sufletești excep
ționale, poezia are nevoie 
de un limbaj nu mai puf in 
exceptional, distinct de 
limbajul comun, teză una
nim primită printre teore
ticienii vechi și noi ai poe
ziei. Poetul exprimă „dra
ma umană" prin cuvînt, 
imagine, metaforă și sim
bol, folosind în esență va
loră de sugestie, „inefabi

le". Și acest adevăr se 
bucură de o largă și difuză 
documentare istorică, in
clusiv pe referinfe la lim
bajul primitivilor, magiei, 
ritualului sacru, stărilor de 
transă. In filigran, apare 
pînă și ideea că, în aspi
rația sa spre totalitate șl 
totalizate, poezia deschide 
o fereastră spre transcen
dent, prin mistică și extaz, 
ceea ce pare a da rotun
jime întregii definiții a 
poeziei, tratată de autor în 
cadrul unei descrieri abun
dente, pe mai toate pla
nurile pasibile.

Alte aspecte le-am fi do
rit rezolvate întrucîtva di
ferit sau măcar enunțate. 
De pildă, actul însuși al 
comunicării, ca dat de e- 
xistenfă, face posibilă și în 
același timp împiedică po
sibilitatea comunicării poe
tice. Se știe că, într-o sfe
ră destul de extinsă a poe
ticii moderne, principiul a 
dus la o adevărată teorie 
a anti-limbajului, tăcerii, 
liniștii. Dacă existenta este 
solitudine, izolare, închide
re în sine, „subiectivitate", 
eșec, condifie paradoxală, 
ba chiar „absurdă", atunci, 
în această logică, inexpri- 
marea devine legitimă, iar 
comunicarea act eșuat sau 
direct imposibil. Conștiința 
crizei limbajului, atît de 
modernă, merita măcar o 
men/iune.

Mai notez una, la fel, de 
înregistrat, acceptat sau 
resping, după împrejurări. 
Dacă omul, și deci poetul, 
este ceea ce face, ansam
blul actelor sale (altă teză 
existențialistă), atunci poe
tul devine, ca ființă, el în
suși, se realizează, se con
struiește efectiv pe sine, în 
chiar actul de a scrie poe
zie. Dar, firește, se poate 
pune și întrebarea, întrucît 
este specific „existențialis
tă" o astfel de idee. Homo 
este faber în primul rînd 
pentru el însuși. Ne împli
nim, ne auto-creăm, în și 
prin procesul muncii. „Tot 
construind — spunea și 
Paul Valery înEupalinos — 
mi se pare că m-am con
struit pe mine însumi". 
Pentru poet, mai ales, acest 
eveniment este capital. El 
se realizează numai în lim
baj. El există, crește și 
moare exclusiv în spafiul 
său verbal. Nici un cuvînt 
nu Iasă pe scriitor (s-a 
spus) în aceeași stare ca 
înainte de a-1 fi scris.

Așa cum omul există ca 
fiin[ă prin însușirea de a 
simboliza a limbajului, poe
tul devine poet, adică el 
însuși, exclusiv prin posi
bilitatea explorării și con
topirii fiinfei sale în lim
baj. Și deci prin exprima
rea sa în imagini și stil, 
act care modelează pe poet 
conform necesităților ling
vistice, limbajul lăsîndu-se 
prelucrat nu mai puțin dia
lectic, de inițiativele poe
tului, Deci, ca și în poezia 
populară, orice poet poate 
spune despre sine : „Cu cît 
cînt atîta sînt". Experiență 
vitală și de cunoaștere, 
limbajul este integrat exis
tentei poetului, care tot
odată i se predă lui, fiind
că nici nu poate face altfel. 
Căci, dacă ar înceta să 
scrie, poetul și-ar suprima 
însăși baza existentei sa'e, 
gest echivalent — ontolo
gic vorbind — cu o sinu
cidere.

Adrian Marino
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ÎN JURUL UNEI CONTROVERSE: TRATATUL ACADEMIC ÎN DISCUȚIE5
Tratatul academic de Istorie a 

literaturii române se află, prin 
volumul al doilea, deși criticile 
violente n-au lipsit nici la cel 
dinții, în mijlocul unei surprin
zătoare atenții polemice. In
tr-un fel, este firesc ca mulți 
dintre cititorii acestei lucrări (nu 
ne referim la specialiștii care 
l-au comentat, indiferent de po
ziția adoptată), sâ manifeste o 
idiosincrasie evidentă față de o 
astfel de lucrare. Faptul ni se 
pare ușor de explicat, cînd ne 
gîndim că, după mărturiile a- 
proape generale ale participan- 
ților la ancheta „Vieții studen
țești", aceștib s-au îndreptat că
tre tratat cu nostalgia Istoriei 
literaturii române de la origini 
pînă în prezent de G. Căli- 
nescu în suflet și cu speranța 
că vor găsi în noua lucrare un 
substituent. Colaborarea lui G. 
Călinescu, substanțială, le-a o- 
ferit elementul de comparație 
care le-a sporit această nos
talgie (întreținută cu încăpățî- 
nare de neînțelegerile care a- 
mînă tipărirea Istoriei câlines- 
ciene) și a favorizat reclamarea 
inegalității stilistice a prezen
tului volum, subliniată mai întîi 
chiar de autorii lui. Cum dis
tanța dintre cele două lucrări 
supuse fortuit comparației, pen
tru că sînt concepute în mod 
diferit, este evidentă, dezacor
dul față de cea din urmă s-a 
produs în forme uneori regre
tabil de violente.

Volumul al doilea din acest 
tratat, așa după cum am mai 
spus-o și altă dată, este depar
te de situația de a nu putea fi 
criticat, dar în nici un caz pen
tru faptul că nu seamănă cu 
Istoria literaturii române a lui 
G. Călinescu sau cu oricare al
ta. Este absurd să se pretindă 
unei lucrări de istorie literară 
sau de altă natură să fie altce
va decît ceea ce-și propune ea 
insăși să fie. După cum ne in
formează un scurt cuvînt înain
te, tratatul își fixează ca obiec
tiv principal „descrierea și ex
plicarea procesului cultural și 
literar" în devenirea lui istorică. 
Ne aflăm, de la început, — și 
se pare că tocmai acest lucru 
a fost acceptat mai greu de 
unii comentatori, - în fața in
tenției declarate de a nu pro
ceda la „reînvierea" în sens 
literar a epocii respective, așa 
fel incit personalitățile cultu
rale și literare ale timpului să 
devină „personaje" asemănă

toare, pe cît este posibil într-o 
astfel de lucrare, cu cele din 
literatura frumoasă. Cel care 
citește caracterizările pătrun
zătoare, unice și irepetabile — 
care satisfac, în egală măsură, 
și exigența științifică și plăce
rea estetică — ale lui G. Căli
nescu, poate fi îndreptățit în 
regretul că nu găsește, în toa
te paginile volumului, prezen
ța acestui mare talent sau a 
unuia comparabil. Contribuția 
sa în paginile tratatului este 
nu numai rodul unei mari in
teligențe, dar și al unui mare 
talent.

Lăsînd impresia că se joacă, 
că badinează, autorul mută de 
fapt, punîndu-le în seriile lor 
istorice, mari blocuri de mar
mură în care a cioplit chipu
rile scriitorilor români. Trecerea 
de la astfel de pagini, cu vir
tuți literare evidente, la ră
ceala stilului științific, desfășu
rat monoton prin hățișul date
lor și referințelor indispensabi
le unei lucrări care trebuie să 
adune tot ce ar putea intere
sa biografia autorilor și a o- 
perei, poate produce o impre
sie neplăcută. Din această ine
galitate pe care n-o putem ig
nora, nu poate fi scoasă în
cheierea că lucrarea, în an
samblul ei, este ratată.

Volumul acesta aire ca obiect 
de studiu o perioadă dificilă 
din istoria noastră literară, pli
nă de contradicțiile și de ine
galitățile începutului. El încear
că sâ fixeze, manevrînd o in
formație enormă, densă și ari
dă, curentele literare ale epo
cii, destul de oscilante, liniile 
lor de evoluție și de interfe
rență, înrudirile și filiațiile scri
itoricești, într-un larg cadru so
cial care oprește mereu și cu 
insistență atenția autorilor. A- 
cest lucru se face din convin
gerea mărturisită ferm că aici, 
în împrejurările sociale ale a- 
cestei epoci de renaștere în 
toate domeniile, se află „mate
ria însăși a culturii și literatu
rii timpului". A ignora acest 
fapt, înseamnă a ignora speci
ficul acestei literaturi. Oricîtar 
părea de insolită o afirmație 
ca cea pe care o cităm în con
tinuare, ea expri'mă un adevăr 
evident asupra literaturii româ
ne dinainte de 1860, mărturi
sind asupra greutăților care 
stăteau, în prima jumătate a 
secolului al nouăsprezecelea, în 
calea ivirii unei conștiințe este

tice : „Izvorîtă din necesități 
imediate, ea (literatura epocii 
— n.n.) e lipsită de un pro
nunțat specific beletristic, e 
elaborată în pauzele altor în
deletniciri de oameni care n-au 
pretenția de a fi considerați 
„scriitori", dar care cred cu 
tărie în posibilitatea de a-și 
influența contemporanii și-și 
simt din acest punct de vedere 
o mare răspundere socială". 
De altfel, această afirmație con
cordă deplin cu ceea ce spu
sese Al. Russo încă din 1846, 
în cunoscutul său articol Critica 
criticii, din „Albina româneas
că", scrutînd cu destul scepti
cism viitorul imediat al litera
turii române: „Iscălitul se so
cotește în numărul acelora care 
gîndesc, cum că critica nu ar 
prinde loc în epoha de astăzi, 
căci fără a vătăma vreo iubire 
de sine, încă nu avem nici pu
tem ave o literatură pînă mai 
tîrziu". Intr-o vreme cînd scri
itorii se considerau niște „sa
lahori" și se afirma deschis, 
cum face Russo, că „arhitecții 
vor veni mai tîrziu", critica în
văluie într-o aripă ocrotitoare, 
pînă în vremea lui Maiorescu, 
producția literară națională, pe 
care acesta avea s-o supună, 
spre mirarea aproape genera
lă, unui examen foarte sever, 
introducînd o optică nouă asu
pra literaturii, orientată de 
principii estetice riguroase, in 
această1 perioadă chîlar dacă 
am admite ca exagerată afir
mația din tratat, după care toa
tă literatura ar fi fost elaborară 
„în pauzele altor îndeletniciri”, 
conștiința socială o copleșește 
pe cea estetică și nu vedem în 
ce măsură ar păcătui cineva 
care încearcă să explice în 
mod științific un fapt care-și 
pune amprenta pe cea mai 
mare parte din producția lite
rară a epocii. A căuta valori 
estetice din teama de sociolo
gism (reînviind un fel de dog
matism ă rebours) și acolo un
de acestea lipsesc sau sînt pre
care, este tot atît de greșit ca 
ignorarea acestor valori acolo 
unde ele există.

Volumul al doilea din tra
tat își propune să scoată în 
relief tocmai această conștiin
ță a responsabilităților sociale 
de care au fost pătrunși cei 
mai de seamă scriitori ai epo
cii. Acesta este materialul pri
melor două părți din volum și, 
cu rezervele care se pot face 

mai ales la Școala ardeleană, 
asupra cărora a atras atenția 
cu prețuita-i competență Șer- 
ban Cioculescu in „Gaze.a lite
rară" și Dan Zamfirescu în 
„Viața studențească", la care 
se adaugă insatisfacțiile pro
vocate de modul cum au fost 
tratați unii scriitori mărunți, cer
cetarea întreprinsă aici este 
temeinică. Ne gîndim la capi
tolele consacrate Văcăreștilor și 
Goleștilor, lui Conachi, Asachi, 
Ion Heliade Rădulescu, Kogăl- 
niceanu, Russo, Bălcescu, Bolin- 
tineanu, Ion Codru Drăgușanu 
ș.a. Liantul celor două părți, 
cu toate că l-am fi dorit, ca 
și-n alte cazuri, mai dezvoltat, 
reușește să introducă, cu pri
cepere și eleganță de argumen
tare, în curentele și tendințele 
literare ale epocii.

Tratatul pune pentru prima 
dată în mod detailat, într-o 
lucrare de proporții, încercînd 
să fixeze cu exactitate locul lor 
în istoria literaturii române, con
tribuțiile unor scriitori ignorați 
sau aproape ignorați în cerce
tările anterioare. Acești scriitori 
„minori" au întreținut un cli
mat literar absolut trebuitor în 
epocă, făcînd cititorilor un fel 
de educație literară elementară, 
dar reușind mai puțin să con
tribuie la rafinarea și la cul
tivarea gustului. Oportunitatea 
unei astfel de activități, într-o 
vreme cînd școala nu putea o- 
feri totul, nu are nevoie de nici 
o demonstrație și justifică aten
ția care s-a acordat acestor 
scriitori pe nedrept indicați, 
chiar și în acest volum, sub 
titlul nu prea de laudă „Alți 
scriitori". Cîțiva dintre aceștia 
au oprit, cu „păcatele" lor li
terare și cu meritele lor cultu
rale, atenția lui G. Căhnescu. 
Nu vedem nimic rău cînd ast
fel de scriitori au fost încre
dințați acelora care au contri
buit, în mod efectiv, Ia desco
perirea lor. cazul lui loan Can- 
tacuzino, de pildă, prezentat 'n 
volum, cu toată competenta, do 
N. A. Ursu. In a'te caruri, pen
tru sporirea unității volumului1, 
era necesar ca autorii care s-ou 
ocupat de capitolele mari să-și 
asume si această muncă, ceea 
ce ar fi înlesnit și gruparea 
mai exactă, în jurul centrelor 
de gravitație literară, a unor 
animatori literari care nu tră
iesc izolați, lipsindu-le subs‘an- 
ța operei, dar fără de care 
epoca n-ar putea fi înțeleasă 

în toată întinderea. Aici, de 
altfel, apare mai evidentă im
presia de inegalitate și defrag- 
mentarism. Conștienți de lipsa 
de eficacitate practică a unei 
sugestii tardive, ne mulțumim, 
deocamdată, cu informațiile pe 
care le pun la dispoziție pa
ginile respective, numeroase, 
care ordonează pentru prima 
dată, în unele din aceste ca
zuri, un material prețios pen
tru cunoașterea literaturii tim
pului.

Tratatul a apărut unor comen
tatori deficitar mai ales 'in la
tura interpretării estetice. Ar fi 
greșit, după părerea noastră, 
să se treacă de la unele lipsuri 
reale din acest punct de vede
re, la generalizări pripite și ne
justificate. Nu putem să ajun
gem la aceleași concluzii și 
cînd vorbim de textele pașop
tiștilor și cînd vorbim de cele 
ale scriitorilor care anunțau de
ja junimismul. Fără ca prime
le părți să iasă cu totul din 
discuție unele lipsuri în aceas
tă privință sînt mai stridente, 
după părerea noastră, în par
tea a treia : Literatura româ
nă între 1860 - 1867: Marii 
scriitori. Hasdeu și-a găsit în 
I. C. Chițimia un cercetător 
competent și laborios al iz
voarelor, mai ales poloneze, și 
un afin în problemele folclo
rice, ceea ce face capitolul in
teresant, dar numai în această 
latură. In schimb, analiza ro
manului lui Fiiimon Ciocoii ve
chi și noi, așa după cum s-a 
mai remarcat chiar în „Croni
ca", este tributară unei viziuni 
simplificatoare. Formulele gata 
făcute, din care spicuim cîte- 
va, abundă peste tot: „repre
zentanți tipici ai ciocoismului", 
„trăind viu în paginile roma
nului", „scenă bine prinsă", 
„dînd puternica senzație a rea
lului", „aduce imagini vii", „a 
surprins cu un desăvîrșit realism 
culoarea locală", „imagini vii, 
autentice prin detalii particu
lare", „un roman de un auten
tic realism etc. Nu mai co
mentăm, în nici un fel, o ob
servație „critică" . de genul a- 
cesteia: „fiind apt mai ales de 
a recompune aspectul vestimen
tar". Cu astfel de formule, o- 
ferite de-a gata, care nu pot 
substitui judecata critică, sigur 
că ne putem apropia prea pu
țin de adevăratele semnificații 
estetice ale romanului lui Fiii
mon. In aceeași parte a volu

mului, Scenele istorice ale lui 
Odobescu beneficiază, în mod 
la fel de surprinzător, de o ne
înțelegătoare și severă, de da
ta aceasta, apreciere, iar des
pre Pseudokyneghetikos aflăm 
că este o operă „greu de ur
mărit după vreun plan" greu 
de rezumat și greu de definit: 
„Dacă rezumatul scrierilor lui 
Odobescu este greu de făcut, 
nu e mai puțin greu de defi
nit genul ei" (p. 734). Firește, 
regretul că lipsește din pagi
nile . tratatului Tudor Vianu, as
cuțit comentator al artei lui O- 
dobescu, se produce cu prom
ptitudine.

Supărătoare apar și inadver
tențele de istorie literară, ca și 
omisiunile bibliografice. Nu es
te indiferent, într-o astfel de 
lucrare, dacă lăsăm să se în
țeleagă că adunările dănțuitoa
re (Soirees dansantes) ale lui 
Kogălniceanu, care beneficiază, 
de altfel, de un capitol temei
nic, au apărut în „Alăuta* sau 
dacă spunem, în respect deplin 
pentru adevăr, că ele s-au ti
părit în „Albina românească", 
cu un an mai tîrziu. Nu este, 
de asemenea, același lucru da
că afirmăm, cum se face în ca
pitolul Cărturari și scriitori lu- 
miniști în principate, (p. 145), 
că „Fama Lipscăi" a apărut în 
1828. folosindu-se o informație 
depășită, în multe privințe, din 
prefața lui Ion Bianu la valo
rosul indice bibliografic alcătuit 
de Nerva Hodoș si de Al. Sădi 
lonescu în 1913, Publicațiile pe
riodice românești, sau dacă 
restabilim, oe baza informație', 
recente, adevărul, reținînd anul 
1827, asa cum se procedează, 
de altfel. în capitolul Dezvol
tarea culturii în epoca pașop
tistă (p. 242).

Cu toate aceste neajunsuri 
ale tratatului, la care pot fi a- 
dăugate și altele, privit în an
samblu, el apare, la cel de al 
doilea volum, ca o lucrare ex
trem de utilă care nu înlătură, 
în nici un chip, necesitatea u- 
nor sinteze de istorie literară 
individuale. Grăbirea ritmului 
de elaborare și de tipărire a 
volumelor viitoare, așa fel în- 
cît să avem cît mai repede pr - 
ma sinteză de proporții a isto
riei noastre literare, alcătuită 
pe baze marxiste, este un dezi
derat comun la care subscriem 
cu toată convingerea.

Al. Andriescu

MARTOR
Excepțional ce densitate i- 

deatică și tulburător prin fas
cinația produsă de ființă ca 
realitate sieși, ca infinită sur
să de a regîndi ce depășește 
existența obișnuită, metafi
zicul ca necesitate de a nu se 
supune unui destin, Martorii 
este și romanul unei elegii spi
rituale, un eseu cumva dis- 

toate suprafețele țesăturii, uneori 
stufoase, ceva straniu, halucinant, Incit, dacă 

ar țîșni apele 
ca o caravană

acela care ne determină condiția, adică rostirea ? 
petrece cu noi dacă am înceta să ne mai adresăm

prețuitor de epic. E în 
excesiv de 
le-am afișa cu repeziciune, din 
grele de realități și ritualul s-ar 
ajunsă la un petec de vegetație.

Romanul n-are cum fi rezumat 
distrugă inefabilul. El se lasă mereu prins într-o formulă ca apoi 
pe măsură ce înaintăm în analiză, cunoscîndu-i ascunzișu
rile, să fie altceva: nu mai recunoaștem ca posibilă for
mula, căci formele Iui de existență sînt inepuizabile. Nu sînt 
suiiciente nici observațiile strict cronologice (dispariția Dom
nului (...), reconstituirea vieții etc.), nici intrarea în miezul 
lui prin personajul care descrie și ne face să credem fapte
le. Căci, indiscutabil, romanul dă impresia unei ape imense, 
închise între maluri, nespus de densă, întunecată de propria-i 
nemișcare, unde se petrec, efectiv la adîncime, mari și 
irepetabile drame existențiale. Și-o dată intrat în acest spec
tacol, nimic nu te dezavantajează de a-1 privi detașat, cu 
luciditate. Personajele-idei trăiesc într-un spațiu nelimitat, 
fatal obscur și de neidentificat îndeajuns al tainei, al unei 
existențe ce ține de cuvînt, de sinea luj. sine pînă la ab
solut. Limbajul e însăși realul, ființa ce se întoarce la ea 
printr-un sistem de regrupare a voinței de a goli, destrăma 
datul, experiența în cuvînt și idee. Mircea Ciobanu recre
ează din neființa cuvintelor spațiul lor de semnificații și 
desființează nestatornicia, superficialitatea lor. Martorii de
rutează prin diversificarea și putința limbajului abstract de 
a se întoarce în starea inițială și de a nu refuza realul, 
viața lui. Există în toată confesiunea, straturi de magie, 
de fantasm, o experiență a inteligenței, un spectacol al 
ființei ce s-a despărțit de o realitate a ei și trăiește o alta, 
incredibilă, surprinzătoare. Limbajul, prin tăcere, devine 
„filosofie", un pretext, o șansă de a te salva. Dinamica 
lui este în funcție de alcătuirea interioară și de necesita
tea de concentrare, precizie, exprimare. Personajele ro
mancierului au plăcerea irezistibilă de a „inventa" cuvîn- 
tul și apropiatul său cu conștiința că astfel ființa lor se 
creează din nou. Esteticul (viață-cuvînt) se construiește din 
experiență, din nevoia de a face ca orice înțeles ambiguu 
să fie limpezit pentru a nu încurca liniile pure ale ideilor 
(„Crezi că a fost ușor să învingă nu obișnuința, ci însuși

orice parte 
opri în loc,

și nici nu e bine să i se

semnul 
Ce s-ar 
unii altora?").

De surprins, o altă priveliște a romanului: dispariția Dom
nului (...), autorul cărții Lupta cu lucrurile, face posibilă 
deschiderea anchetei, adică produce conflictul, confesiunea 
martorilor, acea lungă spovedanie de o sublimă alcătuire 
a logosului și de neînchipuită tristețe a întruchipării faptei. 
Cel ce anchetează diferite persoane e parcă coborît din 
Craii... lui Matei I. Caragiale, reconstituie în stil metaforic 
toată aventura. Mărturiile depuse, deseori extrem de ciu
date, sînt într-un fel substanța romanului. Confesîndu-se. 
ei se arată cu viața celui plecat plus a lor, influențată sau 
jefuită de a lui. De aici și caracterul de mozaic, de labi
rint în care rătăcirea e inevitabilă. Peste tot, din marele 
ghem ce se desfășoară, firele se complică, se fac pierdute,

cronica
pentru a le înțelege rostul. Toată această 
la un element de ordine interioară, de 
intelectuală, filosofică, domină.
vrea să justifice romancierul ? O existen- 

sau realul ei prin vis, spai- 
sau un ritual al sincerității 
de o ficțiune, de o artă a 
Pusă astfel problema și ne- 
analiza s-ar încheia, dovedi

numai ca să ajungă, să consolideze nete- 
realitate a metaforei, un destin. Visul și coșmarele 
posibilități nelimitate de a fixa, da relief metaforei, 
este o metaforă abstractă, reală prin ritual și sin- 
prin adevăr istoric. Ceea ce credem că e ficțiune,

revin, iarăși dispar, ca într-o pădure neluminată, unde nu 
se aude decît foșnetul, ca apoi să le privim singure, sufi
cient de liniștite 
circulație redusă 
esență mai mult

In definitiv, ce
lă printr-o metaforă abstractă 
mă, coșmar ? Este o comedie 
nemaivăzute ? Poate fi vorba 
unui misterios adevăr istoric ? 
maicăutînd nici un alt revers,
prin aceste întrebări și concluzii ce ușor pot fi trase. Mir
cea Ciobanu justifică—faptul e cum nu se mai poate de 
limpede — o existență prin literatură, folosindu-se de ea 
iără primejdia de a se îndepărta de viață. El se folosește 
de „literatură" 
mător o 
îi oferă 
Martorii 
ceritate,
aventură spirituală este doar dialog platonician, un acces 
spre metaforă. Personajul care se descrie reface o mutație 
a valorilor, un echilibru pierdut, încearcă, cu alte cu
vinte, să aducă prin propriile-i puteri (fantezie, gîndire), 
la „ordine" o lume ce se degradează prin instinctul 
de real și certitudine absolută. Romanul este asa de com
pact, așa de concentrat Incit, fără nici o exagerare, se pot 
scoate din el altele, micro-romane cu o structură proprie.

Toate aceste mici romane care compun opera restituie 
într-o perfectă arhitectură esența ei: autenticitatea. Con
știința trăiește, își face un regim special numai d'in auten
tic ca supremă relație dintre ceea ce vedem și ceea ce se 
regîndește, recompune. Este o distrugere prin creație ca 
să se poată ajunge la autentic. Proces identificabil cu o 
devastare conștientă, a interiorului. Căci die Ruhe der 
Anschauung a fost întreruptă, obiectul estetic este el însuși 
personaj al propriei acțiuni, un factor al tuturor procese
lor imprevizibile, dar, oricum, autentice: „Nimeni nu se 
mai miră că oglinda îi răspunde cu o imagine exactă. In 
schimb, conștiința lui a rămas trează. Experiența îi spunea 
că omul e un fapt real, de o imprevizibilă complexitate, 
supus mutațiilor valorice chiar și atunci cînd aparențele 
dau dovada anchilozei și a suficienței. Iar acțiunile sale 
erau proiecția acestei idei pe deplin înțelese". Prin auten
tic, personajele, tot ce ține de cuvînt și semnificația lui, 
agonisesc o împăcare cu știutul, cu ceea ce își însușesc 
valorile, ca vie neliniște, a ceea ce se va întîmpla. Orice 
constrîngere este respinsă : „Căci, pe măsură ce el deve
nea în creierul meu o abstracție, o axiomatică entitate de 
necesitatea căruia mi-aș fi dat seama numai cînd mi-or fi 
lipsit, eu căpătăm în el o tot mai pregnantă concretețe. Și 
vă dați seama ce vulnerabilă și de lesne de dominat. Nu 
s-a folosit de cunoștințele lui privitoare la mine. Dar cînd 
acuzarea l-a desemnat ca martor, e-he, atunci a făcut-o 
din plin și ce înfricoșat mă uitam la gura care-mi trăda 
nu numai gîndurile acceptate, dar și ideile pe care Ie fe
ream de cuvinte ca nu cumva, împrumutîndu-le chiar și 
materialitatea aceea arbitrară, să-și ceară, tot mai ispitite 
de frumusețile palpabilului, dreptul la existență, de teamă, 
da, pentru că, s-a văzut, tocmai datorită lor m-am prăbușit. 
Ce știam eu despre el ? Nimic. Dar el despre mine totul— 
Iar cînd l-am auzit enunțînd judecăți de valoare de pe po
ziții pe care eu însumi m-aș fi pus, cinstit fiind, am avut 
revelația deposedării și subjugării mele de către o rațiune 
străină, necunoscută și liberă. Vorbind despre mine, părea 
că-și contemplă o zonă interioară, des străbătută de ia un 
capăt la altul al ei, știută pe de rost pînă în cele mai insigni
fiante răscruci".

Vina, ca și transferul de ființă, chiar de simțuri, de ex
tensiune a concretului și de ocupare a locurilor interzise 
se realizează ca o dezlegare de neștiute tăceri, ca o eva
dare dintr-o existență în alta, miraculoasă, pe de-a-ntregul 
reală. Martorul este însăși memoria nefalsificată a celui ce 
pleacă, însăși acuzarea neimaginată, fără drept de apel, 
moartea pe care nu o poate ascunde.

Martorii consacră dintr-o dată un remarcabil romancier din 
familia lui Matei I. Caragiale și Camil Petrescu.

Zaharia Sângeorzan
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N
e mai despart puține zile de A- 
dunarea .Generală a Scriitorilor, mo
ment însemnat in viața literelor ro
mânești contemporane. Menit să 
dezbată problemele majore ale ace
stei importante uniuni de creație, a- 

propiatul eveniment se dorește, mai mult 
ea oricind, o manifestare a aspirației tu
turor scriitorilor de a crea, in climatul 
de eierverscență stimulatoare al întregii 

opere demne de marea noastră tra
diție literară, de epoca socialismului vic

torios. In acest sens, al îmbunătățirii 
continue a activității, care privește nu 
numial imperativul necesar al autode- 

pășirii personale, dar și al organizării de 
breaslă, trebuiesc privite și primele in
tervenții ale unor scriitori din Iași pe 
marginea problemelor actuale ale litera
turii române. „Cronica" va pune și in 
continuare paginile la dispoziție opinii
lor autorizate care, desigur, vor apro
funda problemele majore ale scrisului 
românesc de azi.
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RĂSPUNSURI

Am părerea intimă că unii 
scriitori ■ așteaptă de la Adu
narea noastră generală tot fe
lul de dispute administrative. 
Cred că acestea sînt nesemni
ficative. Scriitorii trebuie să 
discute despre meseria lor, 
plină de răspundere și nespus 
de grea, mereu în atenția ju
decății publice prezente și vii
toare. Văd această Adunare ca 
un Forum al literelor, lipsit 
de invective și de răfuieli, de 
ambiții funcționărești și de
desubturi, nădăjduiesc că ple
nara condeielor va însemna o 
dezbatere de o intelectualitate 
superlativă despre meniri șl’ 
intenții, cu întrebări esențiale 
si cu răspunsuri de profunzi
me. Nădăjduiesc că aceste 
dezbateri vor face să dispară 
treptat ideile preconcepute, e- 
ristente la ora actuală mai a- 
les Ia adresa literaturii și re
vistelor din provincie. Aștept 
ca după Adunarea generală 
echitatea să fie deplină între 
toate centrele țării, de la pre
zența editorială și reprezenta
rea în organele conducătoare, 
pînă la plecările peste grani
ță în schimburi culturale.

Și încă o dată : am credința 
că Adunarea Generală a Scrii
torilor din România va avea 
calitatea de a dinamiza crea
ția. de a stimula pașii pe ca
re trebuie să-i facă literatura 
noastră spre teritoriile durabi
lității.

IN MWfe/1CTlrieș 
CERINȚELE 

SPIRITUALE 
ALE POPORULUI

Cred că iminenta Adunare 
generală a scriitorilor ar pu
tea avea semnificația unei re
întoarceri a oamenilor condeiu
lui la uneltele lor. In sensul ac

centuării responsabilității artis- 
tului-cetătean, dacă — înlătu- 
rînd o serie de prejudecăți și 
de refiexe ale comportamen
tului conjunctural, dogmatic și 
intolerant, — va izbuti să con
figureze un climat spiritual mai 
propice emulației creatoare.

Un colocviu al scriitorilor nu 
se poate centra astăzi în jurul 
unor afirmații sentențioase, in 
jurul unei tabele de valori pre
zentate de un grup sau altul. 
Ierarhizările fortuite, pe cri
terii geografice, vizînd repar
tiția talentelor în (ară, sau to
pografice, cu referire la plasa
rea unei anumite redacții în 
perimetru bucureștean, ca și 
celelalte ierarhizări, grăbite, 
în funcție de generația cutărui 
poet sau prozator, — nu au 
dus niciodată și nu pot duce 
la instaurarea climatului pe 
care îl pretinde o activitate 
literară intensă și variată. 
Ciocnirile de idei nu trebuie 
să se transforme în adversități. 
Controversele literare presu
pun respectul reciproc al o- 
piniilor, înfruntarea argumen
telor, nu a oamenilor. Deciziile 
ultime aparțin posterității. De 
prea multe ori, polemicile au 
degenerat, însă, în acuzații „ad 
personam", relevînd patimă, 
tendinfa de înlăturare a preo
pinentului din coloanele pre
sei literare, minimalizarea ope
rei etc.

De aceea, aș aplauda o a- 
dunare de scriitori care să dis
cute, In primul rînd, proble
mele mari ale profesiei, răs
punderea civică, relațiile în 
adevăr literare.

Intre aceste probleme ale 
scrisului s-ar putea vorbi astăzi 
și de efectele unei prea accen
tuate specializări pe genuri. 
Mă refer nu la raporturile teo
retice între poezie, proză, tea
tru, cît la aspectul organiza
toric și la cel practic, ca oglin
dire a creațiilor de genuri di
ferite în reviste și In proiec
tele editurilor. Sînt critici care 
nu scriu decît despre cărțile 
de poezie. Alții despre proză. 
Despre teatru — s-ar putea 
spune, în momentul de față, că 
această întinsă arie a creafiei 
este într-un asemenea mod tra
tată de parcă nici nu ar apar
ține literaturii. Critica literară 
nu discută (cu extrem de rare 

excepții) producția dramatică. 
De altfel, cred că tocmai aici 
trebuie căutată explicația fap
tului că promovarea dramatur
giei ridică încă atîtea semne de 
întrebare. Autorul de teatru 
trebuie să se lupte (de prea, 
mult timp) mai ales cu oamenii 
scenei, a căror optică, de mul
te ori, se situează alături, se
parat, de aceea a valorii lite
rare. Chestiunea merită, mi se 
pare, o mai atentă cercetare.

Slrînsa legătură între crea
torii de literatură, indiferent 
de gen, se cere reflectată și 
în organizarea Uniunii scriito
rilor și în activitatea concretă 
a criticii literare, lată numai 
cit ev a probleme de breasiă — 
ca să zic așa — care pot și 
trebuie să fie elucidate prin 
efortul comun, prin atitudinea 
solidară, prin activitatea de zi 
cu zi ce va urma, activitate 
încărcată de răspundere față 
de cititorii de azi dar și față de 
cei de peste decenii. Această 
solidaritate a scriitorilor de 
toate vîrstele și de toate o- 
piniile estetice se poate realiza, 
însă, numai pornind de la ideea 
majoră a cerințelor spirituale 
proprii epocii și poporului nos
tru, din perspectiva convin
gerilor adinei asupra finalității 
umane a artei.

geosrafiF $arbu
LITERATURA

Mărturisesc : o frază din ex
punerea privind „Problemele 
generale..." m-a deranjat — 
mai exact spus, nu ideea cu- 
pr nsă în respectiva frază, ci 
modalitatea în care a fost ex- 
pr mată. Urdeva, în capito’ul 
„Revistele literare", este for
mulat dezideratul potrivit că
ruia revistele Uniunii trebuie 
să oglindească eforturile scri
itoricești „din Capitală, dar 
și din provincie*. Acest dar și 
are rezonanță de ștampilă, par
că oficializînd — în pofida e- 
vldentelor bune intenții teo
retice — existența a două 
realități : literatura „de Ca
pitală" și literatura „de pro

vincie*. O mentalitate încă 
adînc înrădăcinată pe undeva 
tinde să împartă arbitrar lu
mea scriitoricească în „autori 
bucureșteni" și — iertată 
fie-ne exprimarea — „autori... 
județeni" ! (Se pare că pro
vincia însăși alimentează o 
asemenea mentalitate: am
primit mai ieri o invitație la 
conferința unui renumit om 
de știință, academician, autor 
a numeroase volume remarca
bile; organizatorii ieșeni n-au 
uitat să adauge, după cuvîn- 
tul „academician", precizarea 
„din București". Ca să se știe 
că nu-i vorba de un academi
cian oarecare!) Mi se va pu
tea riposta că toate aceste 
sînt iluzii și fandoseli, că 
„opera vorbește", indiferent 
de obîrșia autorului, că în 
materie de literatură cel pu
țin, granița Capitală — pro
vincie nu există, iar obsesia 
tratamentului diferențiat ține 
doar de o anume ipohondrie. 
Și totuși, vă asigur că scrii
torul din provincie are acest 
sentiment — alimentat de o 
mie și unul de motive, în- 
cepînd cu condescendența cu 
care ești privit de către... os
pătarii de la Casa Scriitori
lor, continuînd cu „înțelege
rea" pe care o vei găsi la 
Fondul literar ori revistele 
Uniunii și terminînd cu indi
ferența tehnoredactorului de 
la cutare editură, gata oricînd 
să trîntească o copertă negli
jentă și stupidă cărții semna
te de un „scriitor județean". 
Luați primul număr al „Ro
mâniei literare" și numărați 
semnăturile celor cu buletin 
de București, comparativ cu 
cel al posesorilor legiti
mațiilor de provincie. Va 
rezulta o cifră de natură să 
indigneze: o revistă care se 
intitulează cu nonșalanță 
„ROMÂNIA literară" publică 
mai bine de 50 (cincizeci!) de 
scriitori bucureșteni față de 
3 (trei I ! ) din provincie 1 Ia
tă roadele mentalității despre 
care vorbeam, potrivit căreia 
lumea se sfîrșește la margi
nea comunei Pantelimon ori 
la bariera Cățelu ! Numărați 
scriitorii din București che
mați în diverse delegații, mi
siuni etc. (utilizați abacul) și 
numărați scriitorii din provin
cie folosiți în situații simila
re (ajung degetele de la 
mîini!); considerînd, prin 
absurd, că ați avea acces la 
scriptele Fondului literar, 
comparați... dar ce să mai 
vorbim!

De unde se vede că apro
piata Adunare generală a 
scriitorilor va trebui să dez
bată și asemenea probleme de 
„geografie literară", inițiind 
grabnice lucrări de cartogra
fiere reparatorie.

Mircea ^qt^^acoban

UITATE

Problemele actua’e ale lite
raturii noastre române, cu atî
tea foarte importante idei și 
teme cîte ne solicită atenția, 
cu atîtea majore chestiuni 1- 
deologico-es'.etice legate de o 
cît mai demnă și eficientă e- 
xercitare a profesiunii noastre 
scriitoricești, nu au cînd și nu 
au cum să fie dezbătute toate 
și, mai ales, soluționate în ce
le două zile de lucru ale Adu
nării generale a Scriitorilor.

Ca unul care, ca toți colegii 
mei de breaslă, meditez de 
mai multă vreme la o seamă 
de mai uitate sau măcar negli
jate datorii, mi-aș îngădui să 
mă refer, pe scurt, la lumea 
contemporană a satelor noas
tre care, (spre a ne aminti de 
cuvintele bătrlnului C. Negri 
rostite acum 11 decenii In ur
mă, în preajma Unirii), consti
tuie „unul din cel mai temei, 
nic din elementele pe care se 
bazează înjghebarea și trăini
cia unui stat nou“.

Desigur, raport wile soc'ale 
de atunci s-au schimbat și a- 
sistăm azi la mari și impresio
nante mutații pe toate tărâmu
rile vieții și activității noas
tre, transformările socialiste și 
prefacerile înnoitoare înscrise 
cu succes pe spirala dialecti
că a progresului general și 
continuu pe care îl înregis
trăm pretutindeni, la oraș, ca 
și la sate, de'.erminîndu-ne sd 
privim mediul rural printr-o 
altă optică. Departe însă de a 
afirma că nu avem în prezent 
scriitori deosebit de Înzestrați 

care cunosc bine universul să
tesc și care, de altminteri, își 
respectă și își onorează arta 
pe care o cultivă, se cuvine 
totuși să observăm la nu pu
țini prozatori, dramaturgi și 
poeți (care, ca imensa noastră 
majoritate, provin, fie măcar 
și prin a doua ori a treia lor 
generație, de la țară), o anu
me nejustificată omisiune. Este 
drept că, între altele, lumea 
zilelor noastre se... footbali- 
zează, se rtylonizează, se auto- 
mobllizează ș.a.m.d., se prime
nește și se modernizează și satul 
situîndu-se într-o permanentă 
confruntare cu numeroase ce
rințe noi ivite în procesul dez
voltării, energiile sociale do- 
bîndesc direcții de afirmare 
din cele mai constructive, 
fiindcă oamenii care lucrează 
pe ogoare sînt tot mai din 
plin și cată a fi individuali
tăți cu o personalitate profe
sională și socială distinctă. Cu 
toate acestea, destui de mulți 
dintre bunicii și, îndeosebi 
dintre părinții, frații, surorile, 
prietenii ori cunoscuții noștri, 
ai celor de baștină țărăneas
că, ar avea aproape întreaga 
îndreptățire să ne reproșeze, 
să ne aducă suficiente mus
trări, spunîndu-ne, nu fără o 
anumită dezamăgire și rea- 
mintindu-ne astfel de o mai 
veche și tristă definiție. Aceas
ta, avîndu-1 în vedere pe a- 
gricultorul francez de odini
oară, zicea că respectivul a- 
gricultor era „un home qui 
transpire beaucoup afin de foi
re son iils un monsieur qui 
rougira, de lui plus tard“.

E bine ca acum, în preajma 
Adunării Generale a Scriitori
lor, și, în continuare după a- 
ceea, să ne gîndim serios și 
la o asemenea problemă și să 
ne dăm toate bunele silințe 
pentru rezolvări artistice vii
toare cît mai onorabile.

0 ACTIVITATE 
PERFECTIBILĂ

Am citit „Problemele actua
le ale literaturii române". Aș 
fi scris că le-am studiat da
că termenul nu mi s-ar fi pă
rut pretențios. In orice caz 
este un lucru îmbucurător 
că, în preajma unui eveni
ment atît de important cum 
est° Adunarea generală a 
scriitorilor, a fost dat publi
cității un document care se 
străduiește să fie cît de cît 
la înălțimea exigențelor teo
retice ale contemporaneității. 
Pentru că este curios cum, a- 
lături de teze de o importanță 
reală (de altfel formulate cu 
toată claritatea în documen
tele de partid din ultimii ani) 
întîlnim altele de o înduioșă
toare platitudine. Mă gîndesc 
în special la cele emise des
pre poezie în care domină 
formulările pretențioase și 
ambigue ce pot fi aplicate în 
egală măsură liricii tuturor 
timpurilor și spațiilor cultu
rale. („Poeții mai noi asocia
ză faptului istoric o atitudine 
existențială p oprie, un ele
ment de interiorizare de na
tură să marcheze tema (?) 
într-un chip personal" etc.).

De asemenea mi se par 
confuze unele formulări care 
încearcă să opună dogmatic 
concepția despre lume și via
ță a scriitorului literaturii ca 
expresie estetică, știut fiind 
că între aceste două compo
nente ale creației și actului 
creator există raporturi mul
tiple, intime ce se cer nuan
țate de la scriitor la scriitor, 
de la operă la operă. Și de 
asemenea, curios, că mai 
ales cu acest prilej, nu se 
vorbește nimic despre talent.

Firește analiza publicată 
este perfectibilă sub raport 
teoretic și sînt convins că da
rea de seamă prezentată la 
adunarea generală va ține 

seama de observațiile scriito
rilor de pretutindeni. Ea va 
cuprinde, firește, așa cum este 
necesar și aprecierea litera
turii publicate în revistele 
care, 'administrativ, nu sînt 
organe ale Uniunii Scriitori
lor. Pentru că este o eviden
ță faptul că, în ultimii ani, 
tocmai aceste reviste (majori
tatea din provincie) au pro
dus un reviriment real în miș
carea literară românească. 
Tocmai din acest punct de vede
re subscriu din toată inima ideii 

formulate prin care se subli
niază faptul că, „nu este me
nirea Uniunii Scriitorilor să 
consacre funcționari și cariere 
administrative în cultură". 
Consider că aceasta (și altele) 
sînt un semn al noului mod 
de a gîndi activitatea șcrU- 
ricească în acord cu impera
tivele majore ale societății 
noastre socialiste.

pe fiatrn.'r rrzu 
AUR ALE CREAȚIEI

Aderînd la conținutul ma
terialul de sinteză elaborat 
de Comitetul de conducere 
și de Biroul executiv al U- 
niunii Scriitorilor în vederea 
discutării problemelor actuale 
ale literaturii române în su
premul for al breslei noastre 
— Adunarea Generală a Scrii
torilor din România — nu iac 
altceva decît să mă confor
mez sincer și loial propriei 
mele conștiințe profesioaale 
și propriilor mele năzuințe cre
atoare într-un climat propriu 
de libertate, principialitate șl 
de strictă obiectivitate în sta
bilirea ierarhiei adevăratelor 
valori.

Se știe că un creator auten
tic este inevitabil modern, el 
refuzînd — în mod organic — 
să reediteze măștile și tipurile 
unei epoci defuncte, să extra
gă fosilele din fixitatea chih
limbarului pentru a ie reînvia, 
să devie adică muzeu al pa
leontologiei deschis zilnic 
pentru contemporaneitate. In 
domeniul creației socotesc că 
problema centrală este aceea 
a echilibrului, a proporției, a 
armoniei atît îrn arta scrisultii, 
cît1 și în arta bidimensională 
a picturii, figurative sau non
figurative etc., proporție și e- 
chilibru care trebuie să existe 
și între capacitatea de suge
rare și puterea de exprimare, 
evitîndu-se firește orice aprio
rism și orice criteriu stabilit 
more geometrico. Așa să fie 
oare? In orice caz, cele de 
mai sus constituie datele unei 
probleme pe care mi-am pus-o 
de atîtea ori. Dar problema 
efectuării, în condiții optime, 
a exercițiului de personalizare 
a poetului tinăr prin familia
rizarea prealabilă cu întregul 
patrimoniu al creației umane? 
O carte, nefiind un res nullius, 
ci un res omnium, nu decurg 
de aici importanța și rolul tra
diției, fără a se face nici un 
distinguo între diieritele com
partimentări ale ei? Oare nu 
este mereu actuală problema 
metaforei „stenografia" per
sonalităților puternice, rezuma
tul spiritului lor?

Nimeni nu posedă cheia de 
boltă a poeziei sempiterne și 
universale, nimeni nu are drep
tul să-și impună formula pro
priei lui viziuni sau concep
ții, autocontemplîndu-și sis
temul sau metoda, inventarul 
viu sau mort al propriului pa
trimoniu creator. Fiind vorba 
de opera literară, și nu de foto
copii sau cromolitografii ale 
realității, nu se poate închide 
în corsetul unei formule sau al 
unei definiții plenitudinea vieții 
adevărate. Se va ridicu, poate, 
și problema epigonismulul, 
care, cu pretențile sale de an
corare în realitatea contempo
rană, cu mimarea modalității 
și mijloacelor de reprezentare 
artistică ale marilor înaintași, 
constituie numai o tangentă ta 
cercul artei autentice și încă— 
sper — problema versificației, 
privite nu prin prisma îngustă 
a tehnicismului, a artizanatului, 
ci ca un fenomen care, de- 
clanșînd și vehiculînd expre
sia artistică, reflectă însăși va
loarea artistică intrinsecă n 
versului.

Sînt convins că se va înlă
tura, în discuții, din aria auto- 
matismelor verbale — atinse 
de anacronism — cuvîntul pro
vincie, care trebuie izgonit și 
din geografia mentalității u- 
nora și din dicționarele geo
grafiei literare ale altora, ră- 
mînîndu-ne să vedem — după 
o înțeleaptă cumpănire — ce 
valențe avem pentru a face să 
intre in circuitul universal cît 
mai multe opere de prestigiu, 
un cît mai substanțial dialog 
cu lumea.

Nicolae Țafomir



ESTETICA-DISCIPLINÂ FILOZOFICĂ
Purtată pe o arie întinsă de preocupări, discuția despre 

estetică inițiată de revista Cronica e cum nu se poate mai 
oportună. Nu cred că redacția și-a propus și nici că preo- 
pinenții ar nutri ambiția de a epuiza problemele puse în 
discuție. Din înșiruirea, cu tîlc, a întrebărilor din chestio
nar, se poate, de altminteri, observa altceva. Anume că e 
de dorit o discuție de principii. O astfel de discuție nu se 
poate duce prin repetarea unor pseudoadevăruri demo
netizate prin lipsa lor de rodnicie. Se solicită, mai de grabă, 
în controversatele probleme ale esteticei, luarea unei ati
tudini. Or, un astfel de mod de a purta discuția trebuie 
să ne conducă, cu necesitate, fie spre un dialog, ceea ce 
e bine, căci de utilitatea sa nimeni nu se poate îndoi, 
fie spre o polemică care, în caz că e polemică creatoare, 
de idei, e excelent.

Este estetica o știință ? întrebarea e firească. Răs
punsul nu e nici pe departe atît de simplu, cum susține 
un preopinent, Radu Negru, (In discuție Estetica în Cro
nica din 15 iunie 1968). Nici exemplul amintit ca un a- 
devăr elementar: „Filozofia e o știință” e departe de a 
fi chiar atît de evident, de vreme ce chiar în scrieri re
cente profesorii D. D. Roșea (Știință și filozofie în Tri
buna din 27 iunie 1968) și regretatul Dan Bădărău (Ști
ință și filozofie în Arta însușirii științei, București, Edi
tura politică, 1968) se străduiesc să evidențieze necesitatea 
unor disocieri între filozofie și știință. Disociere care apare, 
cred, cu nu mai putină acuitate și în cazul esteticei, disci
plină filozofică autonomă. S-a argumentat că estetica are un 
caracter științific, datorită cercetării sistematice, riguroase, 
opusă arbitrariului și constatărilor empirice, întîmplătoare. 
Să observăm, însă, că astfel s-a dovedit altceva, că nu s-a 
lămurit încă natura specifică a disciplinei noastre căci nici 
filozofia, logica formală și dialectică, cu osebire, metodologia, 
nu mai puțin, nu sînt lipsite de precizie și rigoare. Speculînd 
asupra caracterului de generalitate pe care trebuie să-l aibe 
estetica, Max Dessoir a operat o distincție între estetică și 
știința sau teoria generală a artei (Âsthetik und Algemeine 
Kunstwissenschaft). Dessoir observă existența unei întrepă
trunderi care, după esteticianul german nu merge pînă la 
identificare, între estetică, știința frumosului și a celorlalte 
categorii estetice și teoria sau știința generală a artei, do
meniul cercetării fiecărei arte în parte.

Mai important ne apare, însă, a sublinia caracterul de 
disciplină filozofică a esteticei. De îndată ce filozofia nu e 
o știință, situația esteticei ca disciplină filozofică și ca ști
ință, va trebui să fie una sui-generis. In limbajul logicei for
male ea s-ar exprima prin interferarea, în domeniul esteticei, 
a două sfere, a științei și a filozofiei. Aceasta înseamnă că 
fiind, în același timp, știință și disciplină filozofică, unele din 
problemele esteticei, și cred că nu puține din cele de căpe
tenie. scapă domeniului științific și intră, sau rămîn, în a- 
cela filozofic. S-a pledat împotriva speculației filozofice în 
materie de estetică și pledoaria își cîștigă asentimentul nos
tru. Dar speculația filozofică aparține trecutului, perioadei 
romantice îndeosebi. Afirmîndu-se caracterul caduc al specu
lației filozofice în general și al speculației filozofice în este
tică, în special, nu se poate elimina, în ectetică, construcția 
filozofică ceea ce este, evident, altceva. Căci numai o con
strucție filozofică legitimează o concepție unitară, coerentă, 
un sistem de estetică cuprinzînd întreg domeniul și toate 
preocupările disciplinei. Nu mi se pare inutil, apoi, a sublinia 
necesitatea unor alte deosebiri între disciplina noastră și ști
ință, deosebiri care, la rîndul lor, așează o parte a domeniului 
esteticei în afara zonei de interferență cu știința. Este bine 
știut astfel că, în ceea ce privește cunoașterea artistică, cu
noașterea prin imagini artistice, ea se săvîrșește altminteri 
decît cunoașterea științifică; pentru a evidenția specificul a- 
cestei cunoașteri, esteticianul purcede la un act de compre
hensiune, a cărui natură, specific estetică, este alta decît a- 
ceea a cunoașterii științifice. Judecata de gust, inefabilul, a- 
cel „je ne sais quoi" al abatelui Borhours nu este dovada u- 
nui agnosticism și nici postulatul exclusiv al unei estetici sen- 
sualiste; el subliniază, în contemplarea artistică care înso
țește judecata de gust, prezența unei atitudini afective si 

intuitive, care nu se lasă convertită în criterii științifice a- 
celeași, permanent și universal valabile. Astfel se evidențiază 
inexistența unui rețetar unic după care s-ar organiza, în o- 
pera de artă, legile frumosului,- sub acest aspect estetica nu 
poate fi deci o știință normativă.

Mai apăsat trebuiesc accentuate, în schimb, trăsăturile 
filozofice ale disciplinei noastre. Estetica, știința frumosu
lui natural și artistic, după unii, a frumosului artistic doar, 
după alții, a categoriilor estetice în sfîrșit, se reclamă, me
diat și implicit, de la o ontologie și imediat și direct, de la 
o axiologie. A purcede la judecăți de apreciere și de va
loare implică o atitudine filozofică, nu una științifică. 
Că aceste judecăți vor cîștiga, prin introducerea în este
tică a metodelor de investigație cantitativă, un coeficient 
de certitudine mai mare, e plauzibil și, oricum, nu e im
posibil. Aceasta nu schimbă, însă, datele problemei și nu 
transformă dublul caracter filozofic și științific al esteticei.

Un cîștig de netăgăduit al discuției despre estetică a 
fost subliniat, pînă acum, de mai mulți preopinenți. S-a 
insistat asupra esteticei marxiste. Apare ca un bun cîștigat 
adevărul că această estetică nu poate fi imaginată ca un 
comentar trunchiat al citatelor din clasicii marxismului ,- 
nici descoperirea, în traducere românească, a scrierilor tînă- 
rului Marx nu poate fi considerată piatra unghiulară a esteti
cii marxiste. Marx, Engels, Lenin nu au făurit și nu au pre
tins a fi ctitorii unui sistem de estetică. Din această îm
prejurare se desprind două importante concluzii. Cea din
ții e aceea că estetica marxistă nu poate fi imaginată ca 
un comentariu a unor citate din clasici. A doua concluzie 
e aceea că estetica marxistă nu trebuie imaginată ca un 
„corpus” de doctrină imuabilă, ci ca o estetică vie care 
poate fi dedusă și aplicată în funcție de principiile generale 
călăuzitoare ale marxismului: tendențiozitatea și partinitatea 
operei de artă, caracterul social al artei (arta ca „mimesis", 
reflectare a realității sociale), baza materialist-dialectică în 
judecata de apreciere și de valoare a operei de artă ș.a.m.d. 
Nu cred, din această pricină, că e cazul să ne încrînce- 
năm, cu tot dinadinsul, în fața unui manual, ce-i drept 
mediocru ca Bazele esteticei marxiste ; nu e cazul să tre
cem pe sub furcile caudine nici recentele Prelegeri de este
tică, broșuri în care ni se predă estetica în... comprimate. 
Acelea ca și acestea nu sînt, în fond, decît un soi de digest, 
scrieri de popularizare. Folosul lor, dacă există vreunul, 
poate fi comparat cu un conspect făcut pe marginea Este
ticei transcendentale a lui Kant, sau rezumatul Capitalului 
lui Marx întreprins de Vilfredo Pareto. Să ne întoarcem, 
deci, la textele de bază ale marxismului și ale esteticei 
clasice deopotrivă. Să cîștigăm, pornind de la aceste texte, 
puterea de a gîndi spornic și creator în esetică. Nu cunosc 
Estetica lui Lefebre dar monumentala Estetică a lui Lukâcs 
(Die Eigenart des Ăsthelischen, Luchterhand Verlag, Neuwied 
am Ehein, Berlin Spandau 1967), compusă din două mari 
volume de mai bine de 800 de pagini fiecare, e cel mai 
elocvent exemplu al neistovitelor posibilități ale esteticii 
marxiste. In prefața acestei opere magistrale (cf. Vorwort 
p. 15—16) Lukacs subliniază împrejurarea că Estetica sa 
se ridică pe temeliile materialismului dialectic și istoric e- 
vidențiind astfel necesitatea efortului de sinteză spre care 
trebuie să se îndrepte estetica marxistă. înțeleasă într-un 
astfel de context de sinteză a problemelor fundamentale ale 
esteticii, sinteză contemporană și de pe poziții marxiste, 
încercarea de a întreprinde un dialog cu tendințele îna
intate ale esteticii occidentale nu numai că nu poate fi elu
dată ci, dimpotrivă, se cere imperios a fi încercată. Pentru 
aceasta se impune, întîi, o bună informație, domeniu în 
care, din păcate, sîntem, încă deficitari; se cere, cu pre
cădere, apoi, o polemică înaltă pe planul ideilor, argumen
tată și susținută, ceea ce implică, fără îndoială, un spor 
calitativ al muncii filozofice și științifice desfășurată la noi 
în țară pe tărîmul esteticei.

Ajung astfel la ultima întrebare din chestionar, între
bare pe marginea, căreia aș vrea să stărui mai pe îndelete. 
Subliniind munca onestă și promițătoare dusă pe tărîmul 

cercetărilor în estetică la noi în țară, nu cred, totuși, ală
turi de un preopinent, că, în această direcție, lucrurile ar 
sta cum nu se poate mai bine. Este adevărat că profesorul 
D. D. Roșea, eminentul traducător al lui Hegel, ne-a dăruit, 
în românește, Estetica filozofului german. A apărut apoi, 
într-o nouă ediție, Estetica lui Tudor Vianu și, contribuții 
ale generației mai tinere, cîteva studii interesante, între 
care e remarcabil, cu osebire, studiul lui Ion Pascadi Idea
lul și valoarea lui estetică. Enumerarea lucrărilor notabile, 
ca de pildă aceea a prof. Marcel Breazu Cunoașterea artis
tică, s-ar putea prelungi, nu însă atît cum face același preo
pinent (Radu Negru), îneît să înglobăm, între scrierile de 
estetică, contribuții privind critica plastică, muzicală, lite
rară. Sînt necesare apoi — și aici îi dăm dreptate lui Radu 
Negru — sinteze de ordin didactic și pedagogic. Apariția 
lor trebuie grăbită și încurajată. Aprecierea progresului 
făcut în gîndirea estetică românească contemporană nu se 
poate face însă în funcție de astfel de scrieri și am fi din 
cale afară de modești dacă pe aceste coordonate am fixa 
sarcinile esteticei românești în viitor. Trebuie să existe o 
corelație între dezvoltarea impetuoasă a culturii românești 
socialiste și gîndirea estetică contemporană- Această gîndire 
trebuie să reflecte, într-o perspectivă marxistă viguroasă 
și originală, întreaga dezvoltare a culturii românești socia
liste. Un astfel de reviriment trebuie să marcheze atît este
tica filozofică cît și esteticile particulare ale fiecărei arte, 
artele plastice, literatura, cinematografia ș.a.m.d. Restrîn- 
gînd discuția la planul esteticei filozofice ne exprimăm do
rința ca să se stimuleze, într-un mod mai energic și mai 
rapid, valorificarea critică a gîndirii estetice românești dintre 
cele două războaie mondiale. Sînt sub tipar Principiile de estetică 
ale lui G. Călinescu, Estetica poeziei lirice de Liviu Rusu. 
Inițiativa reapariției cărților mai importante de este
tică scrise în epoca interbelică ar trebui însă extinsă. 
Ar trebui retipărită, însoțită de comentarii critice, întreaga 
operă filozofică și estetică a lui Tudor Vianu, Essai sur la 
creation artistique de Liviu Rusu, scrierile de estetică ale 
lui Al. Dima, Edgar Pâpu, Victor lancu, Mircea Mancaș 
ș.a.m.d. Alături de această muncă de reeditare, care presu
pune legarea gîndirii estetice contemporane, bineînțeles 
cu spirit de discernămînt, partinic, de estetica românească 
între cele două războaie, se cere intensificată munca 
traducere a celor mai importante scrieri de estetică contem
porane, marxiste în primul rînd, din străinătate. Efortul de 
căpetenie trebuie însă întreprins de reprezentanții esteticei 
românești contemporane. Avem nevoie de monografii mai 
multe și mai bune pe probleme parțiale; avem însă nevoie, 
și o nevoie mai imperioasă încă, de lucrări de sinteză, lu
crări care să marcheze existența unei gîndiri estetice româ
nești originale și autentice. Un dialog și o confruntare cu 
sistemele de estetică realiste, idealiste, existențialiste, din 
Occident, nu se poate duce doar prin polemici cu iz retoric. 
Combaterea pozițiilor străine ideologiei noastre trebuie fă
cută, așa cum subliniază documentele de partid, cu argu
mente temeinice, hotărîtoare. Această necesitate impune și 
intensificarea muncii filozofico-teoretice în'domeniul este
ticii, ridicarea hotărîtă a nivelului calitativ și cantitativ al 
activității în această disciplină. Este adevărat că, în filo
zofie, nu poate fi forțat ritmul creației, al dezvoltării, jur 
el poate fi, în schimb, intensificat. In explozia de "eneftjie 
românească care caracterizează viața noastră publică în ul
timii ani, gîndirea estetică românească trebuie să găsească 
germenii unei generoase și necesare contaminări. Carac
terul popular și național al artei românești, e un fir roșu 
care străbate gîndirea estetică românească de la Kogălni- 
ceanu la Eminescu, de la Ibrăileanu la Lucian Blaga• acest 
caracter național și popular poate servi, prea bine, drept 
temei unei sinteze teoretice în gîndirea estetică marxistă 
românească contemporană. Exemple în direcția unor astfel 
de sinteze, a unor lucrări de estetică originală, s-ar putea 
înmulți. Ele sînt necesare și așteptate. Fie ca discuția ini
țiată de revista Cronica să-și aducă contribuția în direcția 
doritei propășiri a esteticei românești.

Traian Liviu Birâescu

Fiecare dintre noi își a- 
duce aminte cu emoție de 
cel care i-a deschis orizon
tul pentru profesia in care 
s-o format. In cazul de fa
ță, evoc cu profundă recu
noștință figura distinsului 
meu profesor Simion Me
hedinți.

Cine parcurge volumul 
„Opere alese* apărut re
cent in Editura Științifică, 
își poate ușor da seama 
că Simion Mehedinți este 
unul dintre cei mai repre
zentativi cărturari români 
din prima jumătate a seco
lului nostru, avînd un rol 
hotărîtor în dezvoltarea 
gîndirii geografice în Ro
mânia.

S-a născut la 18 octom
brie 1868 în satul Soveja, 
petreeîndu-și copilăria în- 
tr-unul dintre cele mai pi
torești locuri ale tării, cu 
oameni mindri de trecutul 
istoric al Vrancei, locuri 
descrise în culori vii în 
nuvelele lui Oameni de 
la munte.

După studii liceale Ia 
Focșani și București, Simion 
Mehedinți este atras în 
mod deosebit de istorie și 
filozofie. Terminind studiile 
universitare cu rezultate 
strălucite, Societatea Ro
mână de Geografie îi a- 
cordă o bursă pentru a se 
specializa în străinătate.

In 1893 îl găsim la Pa
ris, iar mai apoi la Berlin 
și Leipzig. In 1899 trece te
za de doctorat cu caliiica- 
tivul „mag na cum laude" 
sub îndrumarea profesoru
lui Fr. Ratzel.

întors in (ară, Simion 
Mehedinți este numit pro
fesor la Universitatea din 
București unde desfășoară 
o activitate prodigioasă. Se 
stinge din viață la o vîrstă 
foarte înaintată, în ziua de 
14 decembrie 1962.

Simion Mehedinți a avut 
un important rol în orga
nizarea învățămintului geo
grafic în școală, punind 
totodată, bazele cercetării 
științifice in acest dome
niu. Făcînd operă de pio
nierat, Simion Mehedinți 
își desăvirșește pregătirea 
în specialitate, studiază cu 
multă atenție condițiile so- 
cial-politice ale epocii, în 
raport de care își elabo
rează un plan de acțiune.

De la început pune ac
centul pe trei forme de in
struire : pregătirea cursuri
lor, a seminariilor și a 
excursiilor. Introduce trep
tat forma de colocviu pen
tru geografii din București 
și acordă o înaltă aprecie
re congreselor, forme mai 
largi de cunoaștere a rezul
tatelor cercetărilor geogra

fice. Reuniunile geografice 
le consideră ca cele mai 
utile căi pentru aprofunda
rea unor teme care intere
sează întreaga masă a geo
grafilor, dezvoltînd dragos
tea pentru peisajul țării,

pentru realizările poporului 
nostru. De nenumărate ori 
a pus în discuție organiza
rea învățămintului geogra
fic, mijloacele și metodele 
de predare a geografiei, 
terminologia geografică și 
manualele școlare.

Profesorului Simion Me
hedinți îi revine un mare 
merit în introducerea geo
grafiei la toate clasele li
ceale — inclusiv Ia exa
menul de bacalaureat — 
punind un mare accent pe

pro fii u r i

SIMION
MEHEDINȚI

rolul geografiei în educa
rea patriotică a tineretului. 
El a demonstrat, în același 
timp, rolul cunoștințelor 
geografice in transformarea 
peisajului geografic. Dar 
nu numai atît: Simion Me
hedinți a iormat o școală 

geografică, a pregătit nu
meroase serii de geografi 
iluștri ca Gh. Vîslan, C. 
Brătescu, continuatori ai 
gîndirii lui înaintate.

Om de vastă cultură filo
zofică și matematică, fo
losea în toate ocaziile un 
vocabular ales, la cursuri 
avea o ținută sobră, figu
ră de mare gînditor, cu 
studenții era apropiat și ne 
îndruma ca un părinte.

Lucrarea sa fundamentală 
este Terra — introducere 
în geografie ca știință 
(2 voi. Buc. 1930—1931).

Lucrarea a apărut într-un 
moment în care, pe plan 
mondial, se discutau în 
mod contradictoriu obiec
tul geografiei și metodele 
sale de cercetare. Terra 
este o sinteză care depă
șește prin conținut lucrări
le anterioare ale lui Paul 
Vidai de la Blach, A. De- 
mangeon sau Dewis și în 
care Simion Mehedinți reu
șește să clarifice probleme 
fundamentale ale geogra
fiei.

Simion Mehedinți arată 
că sistemul de științe geo
grafice poate fi clădii pe 
baze proprii, care rezultă 
din însăși acumularea și 
elaborarea materialului ge
ografic. EI tratează în mod 
judicios clasificarea geo
grafică, nomenclatura, ba
zele cugetării geografice și 
legile geografice. In lucrarea 

sa, Simion Mehedinți pune 
accentul pe interdependen
ța celor patru învelișuri 
ale pămîntului și pe faptul 
că înțelegerea lor nu este 
posibilă fără descoperirea 
centrelor de acțiune care 
dau unitate dinamică fie
cărui înveliș. El accentu
ează asupra fenomenelor de 
convergență care arată ra
porturile spațiale șl gene
tice dintre învelișuri. Si
mion Mehedinți insistă a- 
supra caracterului dinamic 
al științelor geografice, a- 
supra geografiei aplicate, 
și arată ce este prognoza 
geografică.

Situindu-se pe poziția ma- 
terialist-evoluționistă, Simi
on Mehedinți fundamentea
ză bazele teoretice ale 
geografiei susținînd ideea 
unității și diversității geo
grafiei. El spunea: „Geo
grafia este o știință com
plexă, dar unitară și auto
nomă".

Simion Mehedinți rămine 
cea mai impunătoare per
sonalitate a geografiei mo
derne românești. Constantin 
Brătescu l-a situat pe Si
mion Mehedinți alături de 
Al. Humboldt.

Prof. dr. doc. 
Ion Șandru 

prorector al Univ. „Al. I 
Cuza" Iași, vicepreședinte 
al Societății de Geografie 
din Republica Socialistă 

România



NOUA CULTURĂ GENERALĂ
Este evident că cultura gene

rală nu mai este azi apanajul 
unei minorități a populației u- 
nei țări normal dezvoltate. O 
dată cu creșterea numărului a- 
nilor de învățămînt obligatoriu, 
oaza culturii generale a unui 
-divid se capătă in școala se

cundară. Dacă două persoane 
de specialități diferite, din țări 
diferite, găsesc un teren comun 
de discuție și de înțelegere, a- 
ceasto se datorește, între altele, 
s< faptului că mare parte din 
ceea ce ou studiat în liceu le-a 
dat cunoștințe comune și meto
de de gîndire comune. Din a- 
cest punct de vedere, matema
tica clasică, tradițională, este 
o componentă importantă a cul
turii generale.

Geometria lui Legendre, a- 
daptare pentru înțelegerea »- 
ievilor de liceu a celebrelor 

Elemente" ale lui Euclid, a 
constituit, prin traduceri, cu 
modificări neesențiale, sursa u- 
nfcă a tuturor manualelor de 
geometrie din cele mai multe 
țâri ale lumii. Același lucru, 
sau aproape același lucru, s-a 
petrecut cu mai toate discipli
nele științelor naturii din școa- 
ă și, în parte, și cu unele ști- 
ițe umaniste. De aceea este 

•iresc să afirmăm că matema- 
clasică este una din com

ponentele importante ale cultu
rii generale, cel puțin prin 
mecanismele de gîndire pe 
care le creează, chiar atunci 
and toate cunoștințele date de 
ea s-au împrăștiat.

Pe de altă parte, multe din 
cunoștințele oferite de această 
matematică clasică erau utile 
prin ele însele unei bune părți 
din absolvenții de liceu care 
se îndreptau către științele fi
zice. chimice sau tehnice, prin- 
tre<:are, așadar, se numărau 
beneficiarii matematicii de li
ceu.

Incepînd de cîteva decenii, 
situația s-a schimbat radical. 
Beneficiarii matematicii s-au 
înmulțit considerabil. Azi, ma
tematica se utilizează în lin
gvistică, nu numai la descifra
rea unor texte, dar și la ana

liza stilului, la crearea de lim
baje artificiale pentru calcula
toare ; se întrebuințează în 
biologie, pentru probleme de 
statistică, dar și pentru pro
bleme de biofizică și de struc
turi de rețele nervoase, se în
trebuințează în știința docu
mentării și în multe alte ra
muri de știință în care aplica
rea ei ar fi fost de nebănuit 
acum cîțiva ani. Și atunci do
meniul de înțelegere comun al 
specialiștilor din aceste științe 
cuprinde, în mare parte, evi
dent, matematica, așa încît ci
neva a putut spune „matemati
ca este latina secolului al XX- 
lea". Dar matematica utilă a- 
cestor specialiști nu mai este 
cea clasică sau, dacă este o 
parte din cea clasică, ea este 
privită dintr-un punct de ve
dere cu totul deosebit decît 
cel tradițional. Geometria cla
sică rămîne evident o știință 
valabilă și utilă, dar mai ales 
cînd e privită dintr-un punct 
de vedere mai general, al teo
riei mulțimilor, al unor anumite 
structuri. Ea este utilă și în 
știința organizării producției, 
dar privită dintr-un alt punct 
de vedere decît cel strict cla
sic. Și atunci, școala de cultu
ră generală este obligată de 
societate să creeze noua cul
tură generală, aceea a dece
niului al șaptelea din secolul 
XX, care să cuprindă elemente 
ale acestor discipline. Este na
tural însă să ne întrebăm dacă 
nu cumva diversitatea pretenți
ilor formulate în mod implicit 
de societatea în care trăim, 
sau eventual acele formulate 
de diferite discipline științifice 
aplicate, ar crea, în diverse 
țări, programe școlare atît de 
diferite — și aceasta nu numai 
pentru matematici — încît ca
racterul comun al bazei cultu
rii generale să fie primejduit, 
și așa ca, peste un număr de 
ani, persoane din locuri dife
rite să nu mai găsească nici 
un teren de înțelegere comun.

Tocmai pentru evitarea unei 
astfel de primejdii, unele insti
tuții internaționale specializate 
organizează întîlniri pentru sta

bilirea unor planuri de învăță
mînt cît mai apropiate între 
ele și pentru studierea posibili
tății adaptării anumitor capito
le cerute de dezvoltarea știin
ței, la puterea de înțelegere a 
elevilor.

Astfel, tot în vederea acestui 
scop, a avut loc recent la Bu
curești un colocviu internațional 
UNESCO pentru modernizarea 
predării matematicii, organizat 
de Comisia națională română 
pentru UNESCO, Ministerul In- 
vățămîntului și Societatea Ști
ințelor Matematice din România, 
colocviu la care au participat 
reprezentanți din aproape toate 
țările Europei. Aceștia au pre
zentat încercările făcute în ță
rile lor pentru introducerea u- 
nor noi programe care să țină 
seamă de dezideratele de mai 
sus și, în același timp, de re
zultatele acestor încercări.

Este de remarcat faptul că, 
chiar atunci cînd ele sînt foar
te îndrăznețe, experimentele cu 
elevii sînt foarte prudente.

Majoritatea acestora arată 
că elevii pot înțelege mai de
vreme unele noțiuni pe care 
eram obișnuiți să le predăm în 
clase mai mari, dacă pentru 
didactica acestor noțiuni se u- 
tilizează mijloace adecvate, cu 
alte cuvinte, dacă profesorii se 
străduiesc să facă accesibile 
aceste idei. Este deosebit de 
interesant, din acest punct de 
vedere, experimentul care, de 
anul trecut, este în curs în 
Franța. O comisie de matema
ticieni, avînd în frunte pe cu
noscutul geometru Andre Lich- 
nerowitz, a alcătuit un plan de 
studii cu totul deosebit de cel 
oficial, așa zisul plan Lichne- 
rowitz ; ministerul Educației Na
ționale a permis ca acest plan 
să fie aplicat în cincizeci de 
clase „de sixieme" (echivalen
tul clasei a V-a de la noi), 
deci unor copii de 11 ani. Cla
sele au fost alese dintre ace
lea ale căror profesori s-au de
clarat doritori să aplice acest 
program. S-a lăsat la latitudi
nea profesorilor atît ordinea în 
care trebuie predată materia, 

cît și metoda de utilizat. Pro
fesorii se întîlnesc periodic, pe 
grupuri de școli apropiate, pen
tru a stabili între ei metodele 
și a studia rezultatele. Anche
tele făcute printre profesori, e- 

,levi și părinți au arătat că re
zultatele sînt peste așteptări. 
In anul acesta aceleași cinci
zeci de clase continuă noua 
programă în clasa „de cinqui- 
eme" — echivalentă clasei a 
șasea de la noi și, in schimb 
programa este încercată îr» 
două sute de clase „de sixie
me", urmînd ca la sfîrșitul a- 
cestor încercări să se aducă 
planului retușările impuse de 
observarea rezultatelor experi
mentării și apoi el să se gene
ralizeze în toată Franța.

Aplicarea unor astfel de re
forme de amploare este con
diționată de rezolvarea multor 
alte probleme strîns legate de 
aceasta, lată două dintre ele: 
Un profesor experimentator tre
buie să cheltuiască incompara
bil mai mult timp pentru pre
gătirea lecțiilor, decît un altul 
care aplică programa tradițio
nală, care parcurge drumuri 
bătute, cunoscute de cel puțin 
un secol ; este deci normal ca 
primul să beneficieze — cel 
puțin — de o reducere a nu
mărului de ore ; în fond, mun
ca lui este mult mai mult mun
că de creație decît a celui de 
al doilea ; el creează metodica 
predării unor capitole noi de 
matematici, sau o metodică 
care permite, fără încărcarea e- 
levilor, să se ajungă la unele 
noțiuni și teorii noi ale mate
maticii, noțiuni și teorii cerutei 
de dezvoltarea societății și să 
se scurteze drumul pentru în
țelegerea de către elevi a tot 
ce rămîne necesar din mate
matica clasică. In al doilea 
rînd, profesorul experimentator 
nu poate crea din nimic; el 
trebuie să aibă la dispoziție li
teratura didacticei matematice, 
să fie informat asupra stadiu
lui actual al unor teorii mate
matice (evident, nu neapărat 
ca un specialist în aceste teo
rii) și despre modul cum s-a 

reușit să se predea aceste teo
rii în alte părți, cu alte cuvin
te, trebuiesc create centre de 
documentare care să conțină 
atît lucrări de informare în ma
tematici, cît și periodice de di
dactica matematicilor, periodi
ce care există în număr destul 
de mare în lume, pentru ca să 
permită o bună cunoaștere a 
stadiului metodicei în diverse 
țări.

Evident, profesorii primesc a- 
jutor și pe alte căi. In foarte 
multe țări din lume (printre 
care și România) se organi
zează cursuri și seminarii de cî
teva zile sau săptămîni, obli
gatorii sau nu, pentru profesori, 
în care se expun de către per
soane competente diverse ca
pitole noi de matematici, pre
cum și diverse probleme de me
todică. In general, astfel de 
cursuri mențin pe profesori în 
atmosfera generală a speciali
tății, ceea ce este foarte im
portant mai ales pentru profe
sorii care altfel sînt izolați de 
mediul specialității lor.

Lucrările colocviului au ară
tat că teama că baza culturii 
generale a individului ar fi pri
mejduită de o diversitate prea 
mare de programe de studiu 
nu este justificată.

S-a putut constata că ma
joritatea matematicienilor se 
preocupă de introducerea in 
școală a acelorași noi teorii 
matematice. Ceea ce poate di
feri este doar metodica și mo
mentul din cursul școlarității în 
care anumite capitole pot fi in
troduse. De altfel și în aceas
tă privință rezultatele experi
mentării aproape coincid; ori
cum esențial este faptul că, la 
terminarea școlii de cultură ge
nerală, elevul să fi achiziționat 
un bagaj de cunoștințe comun 
cu al colegului din altă țară. 
Or, din acest punct de vedere, 
părerile matematicienilor sînt 
aproape unanime în desemna
rea capitolelor de matematici 
necesare și accesibile.

Prof. Adolf Haimovici

Un număr de 22 comu
nicări și referate, prezen
tate în cadrul sesiunii ști
ințifice pe tema educației 
școlarilor de vîrsta pio
nieratului. desfășurată la 
Iași în zilele de 19—20 ia
nuarie 1968. au fost reu
nite într-un Caiet editat 
de Consiliul județean al 
Organizației pionierilor 
Iași (tiraj : 8.500 exempla
re). Este o inițiativă uti
lă. punînd în lum.r.’i pre
ocupări actuale ale unor 
cercetători din domeniul 
pedagogiei și psihologiei, 
din diferite părți ale țării 
(București, Bacău, Con

stanța) și, în primul rînd. 
de la Iași. Se impun în 
mod deosebit contribuțiile 
semnate de prof. dr. Ște
fan Bîrsănescu, membru 
corespondent al Academi
ei („Organizația pionieri
lor și integrarea socială a 
acestora"), prof. dr. docent 
Vasile Pavelcu („Rolul 
studiilor de psihologie pe
dagogică în fundamenta
rea științifică a activități
lor pionierești"), prof. A- 
ura Stoleriu („Etic și este
tic în romanul pentru co
pii"), precum și cele ale 
lui I. Roman („Fes ivităti- 
le școlare și metodica lor“), 
A. Ienceanu („Activitatea 
pionierească — o contri
buție însemnată la comple
tarea culturii generale a 
școlarilor"), L. Stoica și V. 
Paraschiv (..Educația civi
că și educația pioniereas
că"). Ana Tucicov B-gdati, 
V. Tutoveanu, P. Dellon, 
A. Istrate, I. Angheluș, 
M. Răducanu etc.

Consemnînd diversitatea 
tematică șl interesul real 
al problemelor abordate— 
privind sporirea eficienței 
d.verselor forme de acti
vitate extrașcolară, prin 

promovarea unor e’emen- 
te înnoitoare, canablle«" 
asigure Organizației pio
nierilor o mare forță edu
cativă — trebuie să f’cem 
șl o necesară observația. 
Ea se referă la sporul a- 
atenție care ar trebui în 
v’itor acordat ț
practic al temelor în dis
cuție. astfel înrit să se 
erite l’m-'tarea la aspec
te’ e oarecum abstracte si 
caracterul eterogen al in
formației. cv’dent $n c—”»' 
unora dintre lucrările pu
blicate.

Cu această rezervă, pu
tem considera primul „Ca
iet de comunicări șl re
ferate" ed’tat la Iași 
inaugurind un cic'u de 
larg interes în ceea ce 
privește stimularea cerce
tării științifice, pedagogi
ce și psihologice, în pla
nul multiplelor aspecte a- 
le educației e’cvi’or în ve
nerai, și ale activ tății pio
nierești, în special.

DATORIA Șl BINELE MORAL
(Continuare din pag. 1)

dreptățit în raport cu moralitatea". Deși nu se poate con
chide că fericirea nu are legătură cu moralitatea, ci dimpo
trivă, să reținem deocamdată din cuvintele lui Hegel subli
nierea funcției valorice morale a binelui. Datoria etică este 
subordonată unui astfel de bine în baza căruia se înteme
iază ca valoaie și fiind un principal instrument de realizare 
a lui. In timp ce binele reprezintă scopul, datoria reprezintă 
mijlocul. Datoria este o funcție a generalității sociale (a 
intereselor comune de viață, muncă și luptă ale poporului, 
națiunii, claselor, colectivului, familiei etc.), tocmai prin 
funcția sa subordonată binelui. Datoria deci nu este inde
pendentă față de bine; valoarea ei morală se constituie 
în dependență nemijlocită de valoarea binelui și pe baza 
acesteia, valoare care nu este absolută, ci diferă de la e 
orînduire socială la alta, de la o epocă la alta, de la o 
clasă socială la alta etc. In funcție de diversele valori ale 
binelui se constituie și diferitele datorii ale indivizilor ca 
membri ai societății. Astfel, fiecare datorie întruchipează 
o cerință de conduită subordonată unui bine social (moral) 
determinat.

De aceea, valabilitatea fiecărei datorii este condiționată 
de relațiile valorice care se stabilesc între diversele deter
minări ale binelui. Individul este chemat să decidă de fie
care dată cu prioritate, în funcție de situația morală dată, 
asupra acelei datorii care se impune ca semnificație și în
semnătate prin actualitatea și perspectiva pe care le pre
supun. De fiecare dată valabilitatea datoriilor trebuie veri
ficată prin condițiile schimbate ale istoriei, prin noile deter
minări ale binelui.

In morala socialistă stabilirea datoriilor are loc în depen
dență de noul conținut al binelui social și de noile cerințe 
ale moralității. Datoriile morale socialiste sînt subordonate 
celor mai nobile idealuri ale omenirii; îndeplinirea lor ser
vește intereselor generale ale societății, creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor. Ele izvorăsc din 
cerințele și legile dezvoltării multilaterale a patriei noastre 
pe drumul socialismului și comunismului și reperează în ma
nieră conștientă dimensiunile sociale ale activității construc
torilor noii societăți. De aceea, datoriile morale socialiste 
sînt datorii sociale în cel mai deplin sens al cuvîntului. Ma
rea lor valoare se datorește înaltelor țeluri sociale pe care 
le finalizează, binelui și fericirii poporului. Atît determina
rea și stabilirea datoriilor socialiste, cît și însușirea și res- 
pectarea lor poartă în noua orînduire socială o evidentă ex- 
presie conștientă. Un rol esențial în acest proces complex 
de conștientizare a sensului necesar și a valorilor superioare 
pe care ele le conțin îl îndeplinește politica partidului mar

xist-leninist. In vasta sa activitate de conducere, în munca 
politico-educativă, P.C.R. nu se limitează să facă cunoscute 
oamenilor muncii datoriile care decurg din cerințele activității 
fiecărei etape a construcției socialiste, dar le dă 
și o temeinică și profundă motivare valorică, socială, poli
tică și morală. In definirea binelui moral socialist și a dato 
riilor menite să-l slujească, politica partidului nostru accen
tuează asupra coordonatelor social-economice și politice ale 
întregii activități sociale, asupra țelurilor permanente care 
călăuzesc această activitate. „Continua îmbunătățire a con
dițiilor de viață materială și spirituală ale poporului repre
zintă scopul suprem al întregii activități politice și organi
zatorice pe care a desfășurat-o partidul nostru de la elibera
rea țării, sensul major (subl. ns., I. G.) al planurilor de edi
ficare economică și socială pe care le-a elaborat, al progra
mului stabilit de Congresul al IX-lea"2. Continua îmbună
tățire a condițiilor de viață materială și spirituală reprezintă 
și sensul major, înalta semnificație socială și etică a datorii
lor morale socialiste. Valoarea lor este deplină întrucît în
deplinirea lor urmărește o finalitate complexă; scopul care 
călăuzește pe individ atunci cînd respectă îndatoririle acti
vității sale, vizează binele deplin: binele material și spiri
tual. In cazul moralei socialiste, determinarea sensului axio
logic al datoriilor nu mai înseamnă opoziția netă dintre va
lorile morale, valorile economice și politice. In procesul 
construirii și desăvîrșirii construcției socialiste deci, relația 
dintre datorie și bine se definește pe un plan superior. O 
uriașă operă constructivă, de adînci prefaceri sociale, me
nite să ridice România la un nivel de viață civilizată și 
prosperă, determină sporirea rolului datoriilor sociale ale 
cetățenilor patriei.

Cîmpul cerințelor sociale care determină conținutul dato
riilor morale socialiste se extinde considerabil, pînă la di
mensiunile patriei, poporului și națiunii iar în raporturile 
internaționale ale poporului pînă la dimensiunile întregii 
mișcări comuniste și revoluționare, ale umanității dornică de 
pace, democrație și progres.

In legătură cu aceasta se accentuează și profunzimea sem
nificației umane a datoriilor noii morale, valoarea lor con
siderabilă. Documentele partidului nostru subliniază dubla 
semnificație națională și internațională, pe care o au dato
riile cu care este confruntat poporul nostru și care solicită 
intensificarea efortului său în activitatea de dezvoltare mul
tilaterală a patriei și de consolidare a forțelor socialismului 
pe plan mondial. „Muncind pentru dezvoltarea economiei și 
culturii patriei sale — arată tov. N. Ceaușescu —-, poporul 
român îndeplinește o datorie națională și în același timp in
ternațională ; el își aduce contribuția la întărirea sistemului 
mondial socialist, la creșterea prestigiului acestuia, la spo

rirea forțelor care luptă pentru pace, independență națio
nală și progres social" 3.

Extinderea și accentuarea semnificației sociale a datorii
lor sociale se explică în largă măsură prin noile dimensi
uni sociale și valorice ale binelui și idealului de fericire. 
In virtutea acestui conținut, în care interesul personal se 
regăsește pe un plan superior în interesul general, binele 
condiționează transformarea simplei obligații în datorie, ce
rința socială în exigență proprie. Relația profundă dintre 
datoria morală socialistă și bine se reflectă în conștiința 
etică a personalității noi, în unitatea dintre reprezentarea „a 
ceea ce trebuie" și judecata de valoare „pentru ce trebuie?". 
Conștiința etică socialistă nu se satisface prin simpla re
prezentare a „Sollen-ului", ea dorește motivarea valorică a 
acestuia.

Conștiința binelui anticipează și condiționează actul înde
plinirii datoriei; ea determină transformarea cunoașterii da
toriei în intenție, voință și sentiment moral. Condiționînd 
însușirea și îndeplinirea conștientă și liberă a datoriei, 
conștiința binelui reprezintă prin aceasta un factor de 
responsabilizare a omului pentru datoriile sale în fața socie
tății. Avînd în relația datorie—bine (datorie—valoare în ge
nere) posibilitatea obiectivă a acțiunii sale responsabile, iar 
în rațiune, posibilitatea subiectivă a cunoașterii și însușirii 
acestei relații, omul societății noi se poate realiza și împlini 
ca personalitate morală, ca subiect conștient și activ al înal
telor sale îndatoriri sociale. Socialismul, care se susține din 
punct de vedere al condiției sale subiective pe conștiința 
necesității și a valorii sociale a activității membrilor socie
tății, nu admite justificarea insuccesului în muncă și viață 
pe invocarea simplei executări a unei obligații. Societatea 
critică orice fetișizare a datoriilor care semnifică rutină, ră- 
mînerea în urmă față de noile cerințe ale dezvoltării ele., 
dar și orice difuzare arbitrară a obligațiilor care înseamnă 
încălcarea dreptății.

Conștiința de. valoare a datoriei, receptivă față de exigen
tele în creștere ale societății, constituie un factor de înnoi
re adică un mijloc de legitimare a noilor cerințe ale socie
tății și de transpunere a acestora în conținutul datoriilor 
morale.

’) Alături de datorie, deontologii situează dreptatea, am 
bele fiind socotite independente fată de binele moral.

2) N. Ceaușescu, Raport la Conferința Națională a 
P.C.R., din voi. „România pe drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste", Ed. Pol., Buc., p. 570.

3) N. Ceaușescu, Pentru progresul continuu al știin
ței, învățămîntului și culturii românești, Ed. Pol., Buc., 1966, 
p. 30.



CRONICA PE GLOB J2

CORESPONDENȚE • CORESPONDENȚE • CORESPONDENȚE

PREZENTE
J

SECVENJE

CĂUTĂRI ÎN PLASTICA FINLANDEZĂ
Vechile popoare de pe te

ritoriul Finlandei au lâsat mi
nunate sculpturi animale din 
epoca de piatra, iar arta 
populară finlandeză dove- 
dește un admirabil simț al 
proporțiilor.

Nu este totuși necesar să 
ne întoarcem atît de în ur
mă pentru a explica impor
tanța sculpturii în arta fin
landeză modernă, deoarece 
în ultimele decenii artiștii au 
găsit tradiții și modele de 
inspirație mult mai recente. 
Este vorba în primul rind de 
opera lui Văino Aaltonen, 
născut în 1894, care și-a în
ceput activitatea în perioada 
de după 1910 și a atins, îna
inte de al ll-lea război mon
dial, o măiestrie artistică ce 
ar fi atras, fără îndoială, a- 
tenția pe plan internațional 
dacă ar fi apărut în una 
din marile țări de cultură a- 
le Europei. Aaltonen a cre
at o serie de sculpturi în 
piatră comparabile cu sculp
turile Egiptului antic în pri
vința realizării lor plastice 
și' a exploatării potențelor 
artistice ale granitului. Cîte- 
va din procedeele tehnice 
impuse de duritatea mate
rialului le-a învățat de la 
meșterii populari care și le 
transmiteau din generație în 
generație.

Opera lui Aaltonen rămî- 
ne personală și interesantă 
pînă în zilele noastre. In ul
timele lui expoziții întîlnim 
compoziții care, în spiritul 
timpului, sînt complet ab
stracte, iar altele tind spre 
suprarealism. Influența, iui s-a 
simțit timp de o jumătate 
de secol și a fost probabil 
chiar prea dominantă asu

pra sculpturii finlandeze. Tî- 
năra generație de sculptori 
din perioada postbelică a 
găsit dificilă eliberarea de 
sub concepțiile artistice ale 
lui Aaltonen și descoperirea 
unor direcții proprii de dez
voltare. Numai cîțiva din 
contemporanii săi au găsit 
resurse suficiente pentru a 
închega o contribuție perso
nală la devoltarea sculpturii. 
Hannes Autere, maestru al 
a'tei populare (sculptură în 
lemn) este singurul care a 
putut ridica acest meșteșug 
Străvechi la rangul de artă.

HELSINKI
Mikko Hovi și-a prezentat 
pentru prima oară lucrările 
în expoziții publice cînd de
pășise vîrsta de 70 de ani. 
Publicul și criticii au fost 
plăcut surprinși de puterea 
primitivă, originalitatea și 
viziunea personală a mici
lor lui sculpturi. Cu totul 
justificat, opera lui Hovi a 
fost comparată cu arta 
sculpturală a etruscilor,

In producțiile sale timpurii, 
Lauri Leppănen a făcut do
vada unui expresionism pu
țin cultivat în arta sculpturii 
finlandeze. Mai tîrziu însă, 
el a revenit la metoda cla
sică, decorativă și realistă. 
Atît sub influența lui Leppă
nen cit și a lui Aaltonen, 
cei mai mulți din tînăra ge
nerație au urmat această la
tură conservatoare a începu

tului carierii lor : Oskari
Jauhiainen, Heikki Konttinen 
și Aimo Tukiainen.

Primele producții ale lui 
Ben Renvall erau foarte a- 
semănătoare în umor primi
tiv cu cele ale lui Mikko 
Hovei. Renvall s-a făcut cu
noscut mai. întîi prin mici 
statui comice, deliberat stîn- 
gace în formă.

Valuri ale unei influențe 
din Italia se pot observa cu 
ușurință în sculptura finlan
deză de după 1940, care s-a 
îndepărtat simțitor de tradi
țiile clasicismului și ale rea
lismului romantic. Ca rezul
tat al expozițiilor bienale 
venețiene, sculptorii finlan
dezi se arată interesați in 
noi tehnici de creație. In 
deceniul al Vl-lea și începu
tul celui următor, sculptura 
în Finlanda înregistrează o 
tendință sore experimenta
rea și proliferarea unor noi 
stiluri. Aproape fiecare sculp
tor a simțit nevoia de a in
troduce schimbări rad'cafeîn 
cursul dezvoltării artistice a 
talentului lor. Heikki Varia, 
Kanko Răsănen și Eila Hil- 
tunen si-au început cariera 
ca sculptori romantici, emo
tivi, dar sînt atrași mai tîr
ziu de post-cubism, expre
sionism. suprarealism și ab
stracționism.

Materialele folosite sînt 
sîrma de cupru și fier, bu
căți de metal și țevi. Laila 
Pullinen începe ca modela
toare și sfîrșește prin a ex
pune, acum cîțiva ani, fi
guri fantastice lucrate din 
rădăcini de cooaci înnodate, 
sau combinații de metal și 
piatră care dovedesc un 
simț subtil al materialului 
și formei. Un fenomen inte
resant în rîndul celor mai 
tineri artiști, reprezentanți 
ai artei abstracte pure, este 
Kain Tapper, Ia care inter
venția asupra materialului 
este cit se poate de su
mară. Un alt sculptor re
marcabil este Mauno Haart- 
man, ale cărui sculpturi fă
cute din uriașe trunchiuri 
de copaci fac dovada unui 
temperament artistic puter
nic individualizat. Mai a- 
proape de școala abstrac- 
ționistă modernă se situea
ză Mayatta Wekstrom. Dar 
se pare că arta sculptu
rală finlandeză înregistrea
ză în momentul de față o 
oarecare criză. Procedeele 
clasice, naționale și tradițio
nale, au cedat locul ten
dințelor moderne. Producții
le tinerei generații de scul
ptori poartă pecetea unui 
stil mai mult internațional 
decît național.

Sakari Saarikivi

In clișee : sus : Eila Hil- 
tunen : „Proiect de monu
ment in amintirea lui Sibe
lius" ; jos : Ranko Râsânin : 
„Surori"
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O dată cu primele zile ale toamnei, 
„sezonul mori" al vieții culturale a 
luat sfîrșit. Poate că nu este o simplă 
întîmplare faptul că anul acesta poate 
fi consemnată, încă de la începutul ac
tivității culturale, o masivă participare 
din partea României.

Intre 12 și 15 septembrie, vechiul și 
pitorescul orășel Stockerau, situat doar 
la cîțiva km. in afara porților Vienei, 
a găzduit un număr considerabil de 
oaspeți străini. Societatea Internaționa
lă Lenau și-a ținut sesiunea anuală aici, 
la Stockerau, unde poetul Nikolaus 
Lenau a petrecut cîțiva ani ai tine
reții sale. Alături de Franța, R. S. 
Cehoslovacia, R. P. Ungară, Iugoslavia, 
etc., România a fost reprezentată și ea 
prin trei delegați: prof. univ. dr. Li- 
viu Rusu din Cluj, poetul fon Alexan
dru și romancierul Nicolae Breban. 
Discuțiile din cadrul sesiunii s-au re
ferit îndeosebi la o ediție , a operelor 
lui Lenau care să corespundă exigen
țelor moderne, și la problema alcătui
rii unui dicționar Lenau, cu atît mai 
mult, cu cît cercetările privind frec
vența unor termeni în vocabularul lui 
Lenau au dus la conturarea unei ima
gini a poetului cu totul diferită față 
de cea aflată în circulație pînă în pre
zent. Interes și aprobare a trezit par
ticiparea la discuții a prof. Liviu Rusu, 
care a sugerat că opera lui Lenau să 
nu mai fie privită ca un fenomen în 
sine, ci să fie încadrată într-un sistem 
de relații care iau în considerare con
dițiile spirituale și istorice ale sud- 
estului european, în felul acesta con- 
tribuindu-se la precizarea valorii ac
tuale a operei poetului. In sensul aces
ta, participanții la sesiune au primit cu 
bucurie invitația prof. L. Rusu, invitație 
potrivit căreia sesiunea din anul viitor a

Piccadilly, centrul imens al capitalei. Din 
apropiere, de la înălțimea unică a marii lui 
victorii, Nelșon, întorcind -spatele capodopere
lor inestimabile din galeriile naționale, domi
nă marea piață care-1 înconjoară și-și îndreap
tă privirea spre uriașul Big-Ben. Bătrînul oro
logiu precizează încă sobru și răgușit „orele" 
Virginiei Woolf, suficient de puternic totuși 
pentru a pune în vibrație timpanele fine ale 
continentalilor. Westminsterul urmărește plic
tisit și disprețuitor lucrările de demontare și 
transportare peste ocean a podului turnului, 
așteptînd cu resemnare vremea cînd și primul 
meridian al globului va fi transplantat în A- 
merica. De jos, din colțul poeților, marii ar
tiști ai cuvîntului protestează prin volumele 
unuia dintre cele mai falnice monumente de 
literatură. Josuah Reynolds, Gainsborough, Tur
ner și Henry Moore îi acompaniază timid din 
Hampton Court, Colecția Wallace și galeria 
Tate.

După ce lasă în urmă Hilton Hotel, pe fa
țada căruia se mai văd încă urmele ultimei 
demonstrații împotriva războiului din Vietnam, 
Park Lane se întîlnește cu Oxford Street...

„A trăi — a fura. Sînt hoțu"... Privirile po
lițiștilor de sub Marble Arch exprimă încre
dere și indulgență.

„Cînd eram copil...", „cînd eram copil..." „a 
venit tata la mine..." „a venit tata la mine..." 
„și mi-a spus..." „și mi-a spus" „George...,, 
„George..." George era maniac, ascultătorii 
curioși, cel care-1 imita era nebun. De partea 
cealaltă, artiștii nu vorbesc. Expun. Pentru cî- 
țiva shillings, pasionatul de artă modernă 
trece în revistă școli și curente între Rembrand 
și ultima expresie a futurismului. „Să aii și 
indienii..." „populația de culoare va trebui to
tuși..." Colțul vorbitorilor a fost și este o rea
litate ciudată a întregii lumi .

La White Hall se schimbă garda. Se urmă
resc unghiuri imaginare, - se numără pași, scli
pesc blitzurile, țăcăne aparatele de luat ve
deri. Nimeni nu vede nimic în afară de uni
formele roșii, însă Babilonul modern rămîne 
veșnic satisfăcut.

City: Bănci, oficii, birouri. Sîmbătă seara, 
toți londonezii sînt în week-end. Pe străzile 
înguste pot fi întîlniți numai polițiști și stră
ini. Englezul trăiește și acum nostalgia unei 
ere preindustriale și rămîne sufletește în se-

VIEN A LONDRA
Societății Internaționale Lenau urmea
ză să aibă loc la Lenauheim, în Banat, 
locul natal al poetului.

La 16 septembrie. Societatea austria
că pentru literatură, această stație de 
releu pentru cooperare literară, unică, 
în felul ei, în întreaga Europă, a orga
nizat o seară cu scriitorul de limbă ger
mană Paul Schuster, din București, al 
cărui roman Cinci litri de țuică a apă
rut, zilele acestea, într-o nouă ediție, 
la editura austriacă Styria și își aș
teaptă, acum, în librăriile vieneze, ci
titorii. Publicul numeros care a parti
cipat în ciuda vremii ploioase la a- 
ceastă seară literară, și-a manifestat 
interesul pentru această carte. In ca
drul unei convorbiri cu Wolfgang 
Kraus, președintele Societății austriace 
pentru literatură, Paul Schuster a ex
plicat sensul pe care îl acordă el no
țiunii de literatură angajată. Paul Schus
ter a vorbit și despre îmbucurătoarea 
și fructuoasa activitate a revistei bucu- 
reștene „Neue Literatur" și despre per
manenta dezvoltare pe care a cunoscu
t-o literatura de limbă germană în 
România, în cursul ultimilor ani.

Interesul publicului vienez față de 
România nu s-a manifestat, însă, nu
mai pe plan cultural: Tîrgul interna
țional de toamnă din Viena, care înre
gistrase pînă pe data de 15 septembrie 
recordul de 646.000 de vizitatori, a a- 
dăpostit, în Hala Națiunilor, un pavi
lion românesc, deosebit de mare și de 
bogat, ale cărui exponate mergeau, în 
varietatea lor, de la produse alimentare 
și textile, pînă la mobile și mașini. 
Aceste exponate au trezit vizitatorilor 
nu numai nostalgia concediului petre
cut pe litoralul Mării Negre, ci și-in
teres comercial...

In sfîrșit, trebuie amintită și o con
ferință ținută de ministrul adjunct de 
externe al României, Mircea Malița, în 
cadrul Societății austriace pentru poli
tică externă și relații internaționale 
în ziua de 17 sept., la Viena. Tema con
ferinței, The role of international orga
nisations in promoting cooperation be- 
ween states, a trezit tocmai aici, în 
Austria, un interes deosebit, deoarece 
Austria, ca (ară neutră și ca sediu a 
numeroase organizații internaționale, 
vede în aceasta una dintre sarcinile 
ei cele mai nobile și mai imperioase.

Max Demeter Peyfuss

colul al XVII-lea. Florile care înveselesc to
nurile sumbre ale clădirilor, animalele, picnicu
rile și sportul sînt numai cîteva dovezi.

St. Paul, impunătoarea catedrală, mărturie 
a bogățiilor trecute, amintește vizitatorului de 
geniul extrem de productiv al arhitecturii bri
tanice, Cristopher Wren. Edificiile trecutului 
au fost păstrate pentru prezent, memoria vii
torului se creează în prezent. Bătrînului City 
nu-i lipsesc schele, macarale și excavatoare.

Impresionanta colecție a continuatoarei artei 
modelajului în ceară, inițiat de sciți, reunește 
mari criminali și artiști și sportivi și conducă
tori de oști, șefi de state și stele de cinema. 
Madame Tussaud și urmașul ei contemporan 
poreclit „Domnul Bernard" prezintă pe Napo
leon și Casius Clay, Shakespeare și Greta 
Garbo, Hitler și Sofia Loren, Jan Smith și 
Maugham, Sykes și Gagarin. Obiecte și feno
mene mai puțin terestre sînt proiectate și co
mentate în Planetariul adiacent. In Soho „The 
Beatles" desființează una dintre multele lor 
case. Obiecte în valoare de 16.000 lire sînt 
împărțite trecătorilor, iar pe geamurile proas
păt văruite Pingo scrie cu degetul titlurile ul
timelor două melodii.

Alături, noaptea, luminile roșii, obositoare 
și stridente ale localurilor, fac atmosferă dis
putelor în jurul celor trei lire oferite cu bono
mie de cetățeanul sau uneori de vizitatorul 
marei metropole.

...Iar pe treptele de piatră ale soclului din 
Piccadilly, sub Cupidon, grupuri de hippy aș
teaptă în mijlocul nopții venirea unei alte zile.

Șt. Ăvădânii și Al. Pascu
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