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DREPTATEA ISTORIEI
O dată mai mult perspec

tiva în timp îți dovedește 
virtuțile de reliefare a înlăn
țuirii evenimetelor istorice și 
de situare a lor în cadrul 
organic care le-a generat. 
Treptat, prind contur oameni 
ți locuri, frâmîntâri ți fap
te ce păreau disparate ; 
cresc de la șoaptă la tumult 
vorbe considerate uitate de me
moria istoriei ; asemeni unor 
pietre de mozaic, se conjugă 
in conul de lumină al atenți
ei cercetătorului frînturi de 
viață chemate de un anume 
fir conducător pînă ce între
gesc un ansamblu care, pe mă
sura edificării, devine adevăra
ta istorie a epocii respective.

Vom sărbători în curind semi
centenarul unirii Transilvaniei 

cu România, gloriosul act si
tuat în loc și timp : Alba< fa
lia — 1 decembrie 1918.

înfăptuirea unirii noastre na
ționale însă a cunoscut un pro
ces îndelungat, în cadrul că- 
ru a cîteva mari momente mar
chează etape ascendente spre 
«fesăvîrșirea unui capitol de Is
torie ce renrezintă piatra de 
temelie a ființei poporului ro
mân : reahzarea pentru prima 
oară a unirii ce'or trei Țări 
Române de către M'hai Vitea
zul, intensifcarea luptei n«i- 
țru unire în secolul al XVIII- 
Jaa. momentul 1821, revoluțiile 

din 1848 în care ideea consti
tuirii statului național a stăpî- 
nit conștiința luptătorilor, 
unirea Principatelor-verigi ca
re conduc spre actul din 1918,

Asemeni întinderii în timp, 
complexul proces de făurire a 
statului național unitar a îm- 
brățișat întreaga arie a conști
inței naționale românești, a 
mobilizat fiecare colț de țară, 
fiecare așezare românească, 
încît actul de la 1 decembrie 
1918 exprimă nemijlocit voința 
întregului popor și constituie o 
victorie istorică a mișcării ge
nerale de eliberare națională.

Inceoutul secolului al XX-lea, 
cînd lupta pentru realizarea u- 
nlrii naționale se intensifică, gă
sește lașul — străvechea capitală 
a Moldovei — în centrul acțiunii, 
sprijinind printr-o serie de fapte 
memorabile, acest vis al români
lor. Sub ochii cercetătorului is
toric apar într-o amplă lumină 
o serie de evenimente ieșene 
de atunci.

Oprindu-ne asupra sărbătoririi 
din 1901 a tricentenarului mor- 
ții lui Mihai Viteazul, cî eva 
fante sînt revelatoare. La 8 
noiembrie 1901 are loc în 
Piața Unirii din lași, o impre
sionantă adunare, în cadrul 
căreia delegați ai provinciilor 
românești ș:-au rostit într-un 
glas prețuirea fată de trecutul 

de luptă ți încrederea în aspi
rațiile de viitor ale poporului 
român. Reprezentantul studenți- 
mii transilvănene a exprimat cre
dința că idealul pentru care 
s-a jertfit voievodul va fi pînă 
la urmă realizat. In evocarea 
lui Mihai Viteazul făcută la 
Universitatea ieșeană s-a su
bliniat : De Mihai Viteazul ne 
leagă ideile scumpe neamului 
nostru : neatîrnarea ți unirea 
românilor. Pe omîndouă le-a 
realizat o clipă vitejia mare
lui voievod, indicînd urmaților 
prin faptele sale, ținta ți me
nirea statornică a veacurilor 
următoare. Secolul al XlX-lea 
a înfăptuit o bună parte din 
amfndouă aceste idei care 
conduc dezvoltarea poporu'ui ro
mân. Neatîrnarea politică s-a 
realizat. Unirea a două țări ro
mâne s-a înfăptuit. Secolului în 
care intrăm îi mai rămine desă- 
vîrșirea idealului : neatîrnarea 
economică și unirea românilor 
într-un stat mare și puternic.

O altă manifestare pentru 
unire naț;onală o constituie 
Congresul Ligii pentru unitatea 
culturală a românilor. Organi
zatorii Congresului, alegînd 
orașul lași pentru desfășurarea 
lucrărilor sale, îți justifică 
astfel preferința : „Inima noas
tră ne-a mînat să venim aici, 
căci aici găsim cîmp prielnic 

pentru încolțirea seminței sănă
toase Ce aruncăm, aici găsim 
tradiț'i istorice care ne încăl
zesc și ne călăuzesc în lupta 
mare și sfîntă ce întreprindem*.

La acest congres, Transilva
nia trimitea studenților ieșeni 
un steag exnresie impresionan
tă a aspirațiilor patriotice co
mune. Și din nou, lașul, Piața 
Unirii, această răspîntie în care 
s-au întretă'at decen:u după de
ceniu năzuințele românilor, a 
cunoscut clipe de entuziasm 
înălțător. S-a jucat Hora Unirii, 
la Teatrul Ncț onal s-au prezen
tat tablouri alegorice în care a- 
păreau provinciile românești an
trenate la lupta pentru eliberare 
și unire, în satul Ciurea s-a dez
velit un monument al eroilor 
căzuți în războiul pentru inde
pendență.

Urcînd pe firul anilor, în 1909 
ia fi'nță „Societatea generală 
a studenților de pre'uti ndeni*, 
cu centre la lași, Budapesta 
Viena. Paris. Din această socie
tate făceau parte toți studenții 
români de la universitățile res
pective. Societatea își ț:ne pri
mul congres la lari, cu care 
prilej Piața Unirii devine încă 
o dată locul proclamării idea
lurilor comune ale tineretului

(Continuare în pag. 11)

Aurel Loghin

SCRIITORII
Această săptămînă a marcat un eveniment de o 

deosebită importantă pentru mișcarea ncaftră literară: 
Adunarea generată a scriitorilor din Republica Socia
listă România.

Prin nivelul și rezultatele ei, Adunarea a depășit 
Conferințele de breaslă din anii precedent!. Scriitorii 
din toată tara și de toate generațiile au dezbătut, in 
acest ior de anvergură, cu o înaltă înțelegere intelec
tuală, multitudinea problemelor muncii scriitoricești, 
muncă pe cit de nobilă pe atit de grea. Luările de 
cuvînt, ca și măsurile adoptate au dovedit că frontul 
scriitorilor din România este pătruns de înalta res
ponsabilitate socială pe care o are, de atașament fafă 
de partid, față de viitorul României socialiste.

Și de astă dată, partidul și poporul nostru și-au 
arătat înalta stimă și prețuire pe care o poartă scrii
torului, muncii sale. La.rîndul lor, participanta la A- 
dunare au subliniat din nou adeziunea Ia politica parti
dului, demonstrînd că literatura română de astăzi și cea 
de mîine. este legată prin întreaga ei ființă de desti
nul poporului, de năzuințele lui. Adunarea a relevat 
responsabilitatea socială a cuvîntului devenit litera
tură, considerabila influentă pe care o exercită — și 
trebuie s-o exercite — asupra vieții spiri'uale a omu
lui, faptul că literatura trebuie să fie, implicit, și operă 
de educație etică și patriotică, cetățenească, că scrii
torul contemporan, asemenea iluștrilor săi înaintași, 
trebuie să slujească cul'ura noastră națională redimen- 
sionată astăzi pe coordonatele socialismului.

Niciodată, ca astăzi literatura, șl munca scriitorului, 
nu s-au bucurat în (ara noastră de ampla audientă în 
păturile largi ale poporului. Pentru convingerile lor li
bere, pentru trecutul acestui popor, pentru încrede
rea în politica partidului, în prezentul și viitorul tării, 
făurarii literaturii noastre se consideră angajați cu 
toate iorfele, cu talentul și experiența lor, în vastul 
proces de formare a personali'ătii în spiritul celor 
mai înalte năzuințe ale umanității.

Astăzi literatura noastră are posibilități de dezvol
tare practic nelimitate. Adunarea scriitorilor a trecut 
în revistă succesele care au îmbogățit valoroasele 
noastre tradiții în acest domeniu, dar a scru'aț și vii
torul, cu talentele și cărțile sa'e ce vor veni. De la 
tribuna înaltului lor for de breaslă, scriitorii și-au 
manifestat acum, mai cu tărie ca oricînd, unanimitatea 
cu întregul popor din rindul căruia s-au ridicat, do
rința fierbinte ca. sub conducerea partidului, să con
tribuie cu arta lor Ia înfăptuirea înaltelor idealuri ale 
societății pe care o formăm și o desăvîrșim pe pă- 
mîntul românesc.

Cronica
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CRONICA DRAMATICĂ

SOFISM
C. se oprește în 
asupra articolelor

jurnal

Prestigiul scrisului nostru

Să recunoaștem, e dificilă si
tuația de a scrie o cronică de 
spectacol, cînd piesa și autorul 
nu sînt prea bine cunoscuți pu
blicului căruia i te adresezi. 
După cite știu, Harold Pinter e 
prezent pentru prima oară pe o 
scenă românească (The Care
taker, — în românește îngriji
torul — la Teatrul Mic). Nu-ri 
vom reproșa, totuși, ~ lui D. 
Țepeneag, care-și asumă sarcina 
de a face o cronică în „Româ
nia literară", faptul că a evitat 
datele elementare, necesare, to
tuși, publicului, în asemenea ca
zuri (activitatea literară a au
torului, alte lucrări, încadrarea 
în mișcarea teatrală contempo
rană etc.). Cronicarul refuză să 
fie didactic. Totuși, nu realizea
ză nici o cronică de impresii, o 
restituire în vorbe a temperatu
rii spectacolului, ci tinde aproa
pe exclusiv la o exegeză de text 
care rămîne totuși aproximativă. 
E adevărat, dramaturgul englez 
nu e un furios în concepția so
cială a acestei denominații. To
tuși, textul lui Pinter nu rămîne 
gratuit. Aici avem a-1 contrazi
ce pe - 7
simple afirmații,, 
la

Nu o dată, aflat peste hotare, am constatat cu bucu
rie cum literatura noastră se înscrie tot mai profund in 
circuitul universal. Numărul cărților noastre tipărite in 
alte țări este în creștere in fiecare an. Putem afirma 
fără greșeală că operele marilor noștri înaintași abia acum 
au pătruns și pătrund, alături de lucrările scriitorilor ge
nerațiilor de astăzi, in contextul universal. Acest fapt 

decurge din politica generală a partidului și statului nos
tru, a concepției umane și morale ale poporului român 
față de universalitate. Urmărind cu consecvență promo
varea unei politici internaționale fundamentată pe prin
cipiile respectării normelor de conviețuire umană superi
oară, ale suveranității, independenței și dreptului fiecă
rui popor de a hotărî singur soarta, de a avea propriul 
său cuvint în lume, partidul și statul nostru a deschis 
astfel și mai mult calea pătrunderii valorilor noastre 
spirituale peste hotare. Pe drept cuvint, așa cum se 
spunea în textul Uniunii scriitorilor ,cu prilejul Adunării 
generale din această săptămînă, „Creatorul român a în- 

. cetat astfel să se mai simtă — cum de multe ori înain
tașii noștri au resimțit-o dureros — situat în marginea 
evenimentelor internaționale, martor pasiv și îndepăr
tat al lor". In acești ani, am readus în literatura și cul
tura noastră voința marilor noștri înaintași, redimensio- 
nată la societatea pe care o făurim, de a face din crea
ția spirituală românească, o prezență majoră pe plan 
mondial. îndemnul partidului, de a cunoaște tot ce este 
valoros pe plan mondial, cum gindesc și cum scriu marii 
scriitori ai lumii — a avut un amplu ecou in rîndul tu
turor scriitorilor din țara noastră. Sigur, tot ce este va
loros pe plan universal este însușit de către noi în felul 
nostru propriu, românesc, potrivit concepției noastre des
pre viață și societate. In acest contact permanent cu rea
litatea din alte țări, turnînd in scrisul nostru aspirațiile 
și veșmintele poporului român, am reușit să scoatem, 
In contextul international, aproape din anonimat, literatura 
noastră, cea cu înalte valențe artistice.

Fiecare dintre noi, minuitori ai cuvîntului scris, tin
dem în ultima instanță spre universalitate. Avem acum la 
dispoziție, în tțara noastră, un climat favorabil, posibili
tăți practice nelimitate de a afirma și mai mult poporul 
român peste hotare, popor atit de generos în inteligență 
și talent. Continuind o valoroasă tradiție, literatura ro
mână. după cum se exprima unul din iluștrii noștri îna
intași, intră in universalitatea pe „poarta ei proprie', 
aduce un sunet unic, cel al ființei acestui popor. Ne 
bucură astăzi că de la operele lui Eminescu și Creangă 
și pînă la cele ale poeților și prozatorilor de astăzi pă
trund tot mai adine în conștiința universală. Ne bucurăm 
și visăm cărțile viitorului, care vor impune și mai mult 
în lume România socialistă. 'Aceasta depinde numai de 
noi, de felul cum vom ști să ne alegem „uneltele" de 
lucru, cum vom da glas adevărului, aspirațiilor și năzu
ințelor unui popor ce-și trăiește acum reala libertate.

Corneliu Ștefanache

D. Țepeneag, care face 
fără trimiteri 

texte. Există o ambiguitate 
spune cronicarul — care „fa
șă nu se închege nici un fel 
simbol, nici măcar o senzație 
simbol, de sens ascuns . . . 

talentul pur,

ce 
de 
de
Pinter tinde spre 
în care gesturile să prevaleze a- 
supra cuvintelor. . . (tinde ca) o 
piesă de teatru să fie în primul 
rînd o structură spectaculară . . . 
piesa să existe sub ochii spec
tatorilor". Nu-i adevărat. Pinter 
însuși s-ar simți dezis de a-
ceastă exegeză, de vreme ce 
scria, chiar despre piesa jucată 
la Teatrul Mic : „nu am avut 

o 
pentru a declanșa rîsul. 

în cauză 
fost scri- 
la o îa- 
autentică 

e i'nte- 
punctul

deloc intenția să fac numai 
farsă 
Dacă 
altceva, piesa nu' ar fi 
să". Autorul se referă 
tură umană adîncă și 
atunci cînd arată că el 
resat de personaje „la 
extrem al vieții".

In fine, cronicarul nu 
tă impresionat de latura 
a teatrului lui Pinter, i______
cută de comentatori, de specifi
citatea comicului acestuia, de 
substanța alegoricului. Or, dacă 
elementele citate nu se simțeau 
în spectacolul regizat de Ivan 
Helmer, cronicarul avertizat se 
cuvenea să-și comunice punctul 
de vedere asupra acestei omi
siuni.

In schimb, aflăm doar regre- 
noștri ocolesc 

al lui Arrabal, 
că regizorul a 
„inflexiuni ce- 
ar fi „discuta- 

x___ interesant". , E 
păcat că nu se discută realmen
te, pro sau contra, că nu aflăm 
nici măcar numele scenografu
lui, că anrec’erea internrețhor, 
neracordată viziunii regizorului, 
rămîne gratuită. Dar se va spu
ne : prea multe pretenții pentru 
o simplă cronică. Adevărat, în
să, e bine să știm că. dacă tea
trul e ..genul dificil" prin exce
lentă, pi cronica dramatică su
portă consecințele. Ea cere in
formare, gust format, autoritate. 
Altfel e. . . de două ori „dra
matică".

nu ar pune

se ara- 
poetică 

recunos-

tul că regizorii 
„teatrul panic" . 
sîntem informați 
dat spectacolului 
hoviene" ceea ce 
bil (de ce ?) dar

0 LĂMURIRE
La rubrica „Revista reviste

lor", din „Lupta de clasă" nr. 10, 
recenzentul A.C., (vezi „Exigențe, 
criterii"), se ocupă de unul din. 
numerele 
tic-social-cultural 
din 21 sept. a.c.). Reținem 
prețios îndemnul spre 
în domeniul selectării 
lulul prezentat (îndemn 
valabil pentru întreaga 
publicistică, precum 
comandarea referitoare la abor
darea unor „probleme reale și 
deosebit de complexe ale con
temporaneității, ridicate de dez
voltarea societății moderne". Fă-

se ocupă de unul 
săptămînalului, poli- 

,, Cronica" (38 
ca 

exigență 
materia- 
ce este 
noastră 

și re-

cînd unele aprecieri fugare 
asupra cuprinsului unor alte nu
mere ale ' săptămînalului „Cro
nica", (nu știm cite din ele au 
fost studiate cu atenție de re
cenzent), A.
moa special ___ _  _
de filozofie publicate în numă
rul susamintit. Fără a opina, în 
chestiuni de principiu, cu auto
rii acestor articole, într-un spi
rit cu adevărat critic, A. C. ma
nifestă o atitudine total negati
vistă față de materialele „ana
lizate", emițînd păreri ce au da
rul mai mult “x ------------ x '’“'***
să ajute pe 
lelor.

Afirmînd că 
lui „Obiect, 
re" „întrebuințează o modalita
te criticabilă de a scrie filozo
fie". A. C. arată, în continuare, 
că această „modalitate" . . . „se 
exprimă (și s-a exprimat) prin 
limitarea cercetării la efectua
rea cîtorva distincții între con
cepte abstracte". Complexitatea 
cercetării 
meniile, 
mințim 
iertați că întrebuințăm truisme) 
că stabilirea distincției între 
conceptele abstracte nu este un 
lucru chiar atît de neînsemnat. 
Tocmai din cauza confundării 
conceptelor, a neînțelegerii 
ținutului lor. acestea devin 
perante în diverse sisteme filo
zofice. A face asemenea 
tincții nu înseamnă de loc o 
„retragere a cercetării filozofice 
în .............. ’
să 
că 
la 
tei . .
trebuințate.

In ceea ce privește așa-zisa 
„evoluție printre truisme", sîn
tem obligați să redăm conținu
tului unui alt truism : 
unitatea unui material, 
autonomia sa, este absolut ne
cesar a se apela și la unele lu
cruri cunoscute, rhai ales atunci 
cînd el este prezentat într-o 
publicație pe care A. C. o defineș
te ca „adresîndu-se unui., pu
blic larg" și nu unui grup de 
specialiști.

Pretinsa lipsă de actualitate 
a temei dovedește, din partea 
recenzentului, o necunoaștere 
sau, în cel mai bun caz, o igno
rare forțată a problemei. Amin
tim doar că marea „dramă", 
despre care se vorbește în filo
zofia idealistă contemporană, de
rivă, în mare măsură, din mul
tiplele și contradictoriile inter
pretări date categoriilor de o- 
biect, subiect, precum și rapor
tul ce se stabilește între ele. In 
acest context se impune, deci, o 
informare a cititorului în a- 
ceastă problemă sub multiplele 
ei aspecte, cum, de altfel, preco
niza în final autorul articolului 
„Obiect, subiect, cunoaștere".

A conduce critica ne linia 
„nunerii la punct", cu orice preț, 
și nu pe calea unui schimb des
chis de opinii. nU folosește cer
cetării științifice, ci echivalează 
cu o frînare a ei. Tonul uneori 
categoric. opiniile transformate 
în " deziderate obligatorii pentru 
o întreagă redact’ e nu cores
pund. credem, noului stadiu de 
dezvoltare cunoscut de publicis
tica noastră.

siunea lui George Lesnea, pro
za cehoviană pusă pe un por
tativ emoțional autentic de Oti- 
lia Cazimir — să nu aibă nimic 
de-a face cu arta literară ? Ne 
îndoim.

să jignească decît 
semnatarii artico-

autorul articolu- 
subiect, cunoaște-

toate
i să-i

do- 
a-

actuale, în 1 
ne determină 
recenzentului (să fim

con- 
ino-

dis

speculații elementare", nu Ia
de loc „impresia de scolasti- 
seacă", ci contribuie, credem, 
dezvăluirea structurii, esen- 
și dezvoltării conceptelor în-

pentru 
pentru

M. Ungheanu face o bună 
cronică literară, în „Luceafărul", 
pe marginea jrolumului Restitu
iri literare : 
nat de 
bliniază 
tribuții 
nu și-a _ 
tifice textele publicate de Ibrăi- 
leanu în „Viața românească" 
sub pseudonime diverse, între 
care și acela de... G. Topîrcea- 
nu. Dar, M. Ungheanu cade de 
două ori în eroare. Mai întîi 
cînd preia cam repede și cam 
ușor toate concluziile lui I. Cre
țu. Măcar o îndoială, în ce 
privește paternitatea lui Topîr- 
ceanu, nu poate să nu subsiste. 
Dar chiar și așa stînd lucrurile, 
a trage de aici concluzia că 
monografiile dedicate scriitorilor 
sînt în general „inconsistente", 
„păgubitoare", și că numai a- 

«semenea studii de erudiție ar fi 
indicate, ni se nare ilogic. Mo
nografia răspunde unor cerințe 
precise de cunoaștere globală a 
unui autor. Și — ca orice ope
ră — chiar atunci cînd este so
lid închegată, ea este perfecti
bilă, în funcție de progresul 
cercetărilor bio-bibliografice. Ar 
fi ridicol, bunăoară, să conteste 
cineva valoarea monografiilor lui 
G. Călinescu despre Eminescu 
și Creangă, numai pentru că' 
unele date pot fi puse în dis
cuție și revizuite. In 
o monografie reprezintă 
cunoașterii unui autor 
moment dat. si e firesc_ ____
să fie îmbunătățite cu fiecare 
ediție (cînd e cazul). Dar asta 
e departe de a însemna că o 
monografie e „păgubitoare" și, 
că însuși genul acestor lucrări 
nu are îndreptățire.

G. Ibrăieanu sem- 
Ion Crețu. Criticul su- 
valoarea acestei con- 
de istorie literară care 
propus decît să iden-

celor de la C.S.C.A., „Cronica" 
nu există. Cine știe care func
ționar cu mînecuțe n-a izbutit 
să afle de existența el nici anul 
trecut, nici anul acesta și — 
cunoscîndu-i de acum apetența 
pentru cultură — sîntem siguri 
că nu va izbuti să afle în vecii 
vecilor. Nu cu funcționari în
grămădiți de tabele știrbe se 
face cultura românească, o știe 
oricine, dar iată că acești inși, 
care habar n-au măcar cîte 
săptămînale există în țară, în
drumă pe alții, recomandîndu-le 
ce să citească.

Halal îndrumare !

N. trimese

SĂPTĂMÎNA LlltKAKÂ

PUTEM ACCEPTA
Părerea poetului Ilie Constan

tin, după care actul traducerii 
s-ar refuza în orice cond ții a- 
similării cu creația 
ni se pare foarte 
Ca pildă, în 
am da tocmai creațiile pe care 
Ilie Constantin le contestă : Di
vina Comedie _ 1___ 
versiunea lui Coșbuc și epopei
le homerice în versiunea lui 
Murnu. Nu înțelegem argumen
tul : „la ora actuală... (aceste 
traduceri) sînt de un interes li
mitat, nefuncțional (? !)“. E vor
ba de concluzia unei cercetări 
sau numai de o impresie ? A 
comoarat, ‘autorul articolului din 
„România literară", originalul 
grecesc cu textul lui Murnu ? 
Oare traducerile lui Philippi de 
din Baudelaire, Faus'-ul lui 
Blaga, Pușkin și Esenin în ver-

originală, 
discutabilă, 

literatura noastră

a lui Dante în

PERMANENTĂ Șl ACCIDENTAL
Mă întreb dacă nu cumva în urma meciului de la București 

reprezentativa noastră poale fi considerată drept o echipă pu
ternică, iar cea a Angliei drept una mediociă ?

Ar fi îoarte comod Pur și simplu ne am fi alintat dfnir-o 
dată în prima linie a îolbalului european șl toate neajunsurile, 
toate nemulțumirile s ar fi anulat dintr o simplă trăsătură de 
condei.

Cu tot regretul, dar lucrurile nu stau tocmai așa.
Să recapitulăm : într-un meci amical, la București, românii 

au jucat mai bine decît englezii, Bobby Charlton nu s-a prea 
văzut, Bobby Moore a asudat strașnic, Dumitrache a sărit 
frumos la cap, Ghergheli a acoperit tot mijlocul terenului, 
echipa noaslră, in general, a jucat cu pasiune și cu pricepere. 
Pe bună dreptate cronicile meciului au pus mai multe olu uri 
în dreptul nostru, pe bună dreptate s-a comentat favorabil 
jocul tricolorilor. Dar lumea e dispusă să uite mult prea ușor. 
Unii s-au entuziasmat de parcă am fi cîștigat cupa mondială. 
S-o luăm mai încet, nu-i chiar așa. Oricii nu și-ar fi putut 

desfășura englezii jocul din cauza noastră, trebuie să re
cunoaștem că nici forma lor nu a avut o zi prea bună. Pînă 
ce reprezentativa României nu-și va demonstra valoarea nrin 
rezultate bune în serie, printr-o evoluție permanent pozitivă, 
să ni se dea voie să mai păstrăm unele îndoieli.

Să nu uităm că tn urmă cu cîtva timp am învins (ia Bucu
rești, intr-un meci amical) pe foștii campioni mondiali, fotba

liștii din R. F. G. Ne-a pus cumva rezuaatul <uua in ^iaia 
accidentalului ? Nu cred. Pentru simplul motiv că după a- 
ceea a reînceput seria rezultatelor nemultunvtoare. ircmai 
în competițiile oficiale care asigură sau nu consacrarea 
internațională. Cu ce ne impunem dacă din an în Paște batem 
sau reușim rezultat de egalitate cu o formație mare, iar în 
rest plutim într-o submediocritate care ne elimină cu regu
laritate din toate tentativele de promovare într-o ierahie ?

Mă bucur ca tot omul de scorul alb realizat cu echipa 
Angliei. Am încredere jin capacitatea de joc a internaționali
lor noștri. Dar încrederea aceasta vine de la accidental, nu 
de ia o permanență. Deci nu e o încredere care să justifice 
elogiul. Deocamdată. Cînd vom ajunge măcar într-o semifinală 
a Cupei Campionilor Europei, cînd vom cîștiga măcar o serie 
din preliminariile Compkmatului mondial, atunci stocul cu 
elogii va putea fi epuizat fără nici o imputare.

Dacă ne extaziem prea mult în fața accidentatului, perma
nența se poate simți jignită.

A. A

defin’tiv, 
stadiul 
la un 
ca ele

ONOR DIFUZĂRII PRESEI
FOARTE STIMATI»

TOVARASI,J ’

Probabil că nu sînteți chiar îneîn- 
tați atunci cînd primiți aseiue» 
nea epistole deschise, dar, vrînd- 
nevrînd, sîntem nevoiți să vi 
le adresăm în continuare. (Pînă 
cînd ? !). 
pre noi 
toși și 
la Iași, 
de a o pune în vînzare în toa
tă țâra. De pildă, ,și la Timi
șoara — dacă n-ați avea nimic 
împotrivă. Aflăm însă că aveți, 
dar, la urma urmei, altfel cum 
v-ați putea - manifesta personali
tatea ?■ Dvs. ne asigurați (a se 
vedea procesul verbal nr. 
147/30.XI) că, la Timișoara, CRO
NICA nu se prea vinde. Din 
cele 80 de exemplare, cîte tri
mitem săptămînal în orașul de 
pe Bega, rămî'n nevîndute, afir
mați Dvs. cu mîna pe (era să 
spunem conștiință) tabele, un 
număr de 40 ex. Cum totdeauna 
am fost de bună credință, v-am 
crede și de această dată, dacă 
poșta nu ne-rar fi adus o scri
soare din partea unui... timi
șorean. Cititorul nostru se nu
mește Nicolae Oprean și domi
ciliază în strada L; Sălăjan nr. 
18. ’ 
sez Dvs, cu o mare rugăminte. 
La ~ •
rul 
„CRONICA".
este un cititor asiduu și perma
nent al simpaticei reviste și cum 
nu-mi lipsește din colecție nici 
un număr (cu toate că nu sînt 
abonat, iar la Timișoara se di
fuzează obișnuit două numere), 
fantul că Difuzarea Presei m-a 
văduvit de acest număr mă su
pără nespus. De aceea, îndrăz
nesc să vă rog să-mi trimiteți.- 
etc., etc.".

Vă rugăm să ne credeți că 
sîntem si no’ uimiți de absoluta 
neconcordanță dintre afirmațiile 
parafate ale Difuzăr’i presei și 
cele ale riHtor’lor. Nu cumva 
revista ..CRONICA" zace nedes
pachetată în prestigioasele Dvs. 
magazii, așteptînd sorocul 
ceselor verbale
Dacă-i asa, apoi aflați, sfmațl 
și prețuiți tovarăși de la Difu
zarea presei din Timișoara, că 
ați pus capac (cu vîrf și înde
sat !) la toată suita de șotii cu 
care ne-au obișnuit co’egii Dvs.

Rămîne să ne convingem.
Pînă atunci, vă rog să primiți 

expresia considerației acelora pe 
care, săptămînă de săptămînă, 
îi... vindeți.

Mai întîi, aflați des- 
sîntem 

că tipărim revista 
cu

că bine sănă- 
tot 

obișnuita intenție

Iată scrisoarea : „Mă adre-

Timișoara nu a sosit numă- 
38/1968 al revistei ieșene 

Cum subsemnatul

asa.

pro-
de „retour" ?

Neglijarea unor virtuți germi
native ale poeziei iutcrDelice de 
către creatorii contemporani pri
mește o repLcă nouă prin cele 
opt poeme semnate de Otilia 
NiCOxeseu (Argeș, nr. 10), care 
infuzează în individualitatea sa 
poetică elemente blag.ene, co
mune de altfel cu substanța 
proprie. In x-asărea ceiu.ui sau 
Frescă, poezii oraculare de ges
tică solemnă, obscură ch.ar în 
sens paradoxal de potențare, 
pulsează simțul mitologiei an
cestrale ; în Vin stejarii sau în 
Țara de dor, mai retorice, se 
intuiesc cu gravități de ritual 
spații geto-dacice. Dacă Otilia 
Nicolescu se înscrie într-o trar 
diție, drapînd damnarea din mi
tul creștin în angoasă 
țialistă, Ion Gheorghe ______
la experimentul violent, progu- 
nîndu-ne o viziune articulată 
inedit, prin transfigurarea ima
gistică a lumii icoanelor pe sti
clă. (Maimultcaplînsul (!), Ro^ 
mânia literară, nr. 5). As.f(^ / 
mutația de la culoare Ia vlrs 
nu înseamnă o s.mplă transcrip
ție lirică a tabloului, 
tere nouă, 
provizației, 
diate. Deși uneori noutatea 
bului se avîntă în abis 
repetiții riscante (la gît îi 
tură trei fulare, / al tatălui,, 
fiului / și al sfîntului d h — 
toate foarte roșii în văzduh, / 
și-n văzfiu și-n văztată"), poetul 
se întoarce la rădăcin Ie spiri
tului popular, surprinzînd esen
țele adinei ale demitizării mi
tului creșt n de către ochiul ță
ranului, care coboară sofianic 
sfinții în casă, idealizînd nu ce
rul, ci pămîntul. Imaginea sfîn
tului Gheorghe ce migrează din- 
tr-o întruchipare în aita, o data 
Fiul , Omului, o dată „mocan^ 
bărbierit, cu vîrf de coasă", vă
dește afinitatea discretă dintre 
poet și zugravul anon m, amîn- 
doi trecînd prin ace’ași chenar 
partea lumească a mitului. Une
ori, Ion Gheorghe circumscrie 
voit emoția prin iron e, p ăsmu- 
ind o lume de măști hilare, vă
zute p°rcă printr-un caleidoscop 
ce amintește, prin expresa cău
tare a defectelor, de lumea bu
fonă a Țiganiadei. 
asociază 2 _ ____ ______
„are și el degetele mînca^e ds 
sugiu / și i se vede mai b'ne 
părul suriu / al perucii c?e Iînă 
țigaie / vopsită cu funingine de 
pe tigaie — / după mustața 
blondă și-aproape secuiască, / 
se vede că n-a stat să se că
nească". Dincolo de magia for
melor care frapează, poetul 
ivește tablouri ce nu dau de Ioc 
impresia unei acumulări aluvio
nare ~ ‘
sens, 
de o 
litate

De 
preocupată de a sonda 
tatea agitată a ființei 
merge adesea Ia apropieri con
trastante de cuvinte, care des
chid largi arcade noționaJe, dar 
uneori e'e refuză să colaboreze, 
neînchegîndu-se ca sens. Suita 
de metafore contrastante duce 
la realizarea unei atmosfere ha
lucinante Ia Grigore Hagiu (Mi
rare) sau la Ioana Diaconesci 
Pași în eclipsă), care sugerează 
cu o vocație de direcție p'astică 
scufundarea chinului în oglindă, 
printr-un amețitor joc de ima
gini. Uneori însă îndrăzneala a- 
sociativă se deschide snre con
fuzie printr-o incompletă decan
tare și precizare a simboluri’or : 
„din pămînt dezgropată / ciun
ga w
ne / pînă ______ f
și roata primilor oameni / mă 
izbiră ușor peste umăr șl gură / 
dîndu-mă Ia o parte". (Gr'gore 
Hagiu, Mirare). Imag'st;ca de 
această categorie ne apare ca o 
componentă a artei poet ce con
temporane : ,,sătul și beat vino 
noaptea ia fereastra iubitei / 
și cîntă-i balada blajinei ere 
atomice / scoală-te la prînz șl 
nu te mai tunde / c orile go
nite au și ele nevo e de-un cuib" 
(Petre Sto.ca, Ars poetica). La

existen- 
recurge

l, ci o 
fără amprenta 
a inspirației

naș- 
im- 
stu- 
ver- 
prin 
flu- 

i, al

Pitorescul se
atunci cu caricatura :

de imagini neînsuflețite de 
ocolind primejdia iscată 
asemenea curajoasă moda- 
poetică.

altfel, poezia noastră nouă, 
intimi- 
umăîie,

frumoasă rîse de mi- 
și piatra / pînă

Abonați-vă la or'ce publicație 
românească — sună recomandă- 
r”e editate de Comite'ul de 
Stat pentru cultură și artă, Di
recția b:b*io*ecilor — în anarl 
de ..Cron’ca** ! Asim*rati-vă pri
mirea reunlată a ravls'e’or „Mo
bila*1, ..Igiena**. ,Tomis**. ,,As
tra**. dar nu care cumva să 
prindem vreo instituție de cul
tură abonată la săotămînalul ie
șean, că-i jale 1 După opinia

(Petre __ t______ .
Ștefan Roll (Cuvinte cu miinile 
sus !) — «- •
pletite 
tului de lume, 
tul, f ‘ 
pect al 
enorme măști grotești, 
aer de ----- --LI LI________

Dar asemenea poezii care 
duc lumea în culori și 
nesfîrșite presupun un 
poetic ordonator, stăpîn 
trivă pe contururi și 
chiar dacă poetul le destinează 
o mișcare haotică. Altfel poezia 
rămîne o pură îngrămădire da 
metafore, care nu reușesc să se 
lumineze de sens și culoare, ca 
la Petru Jaleș, poezia In aceste 
zile, „Amfiteatru", nr. 34.

ser.ile de metafore des- 
sugerează febra începu- 

t, atunci cînd poe- 
tulburat de magnificul as- 

jțusniosului. plăsmuiește 
= .*! _ .7, înir-un

tensiune biblică.
tra- 

forme 
sp.rit 

deopo- 
detalii,

Magda Uisache



interviul nostru:
CU MAESTRUL DIMITRIE CUCLIN DESPRE

Cititorii 
despre 
autori 
și cărți

Cu prilejul Adunării Generale a Scriitorilor din 
România și imediat după publicarea în presă a arti
colului Probleme actuale ale Literaturii Române, sin
teză a realizărilor și noilor direcții de dezvoltare a 
literaturii și criticii actuale, revista noastră a primit 
opinii cu privire la unele aspecte ale dezvoltării 
creației artistice. Ele reflectă o preocupare și un in
teres constant față de creația angajată a scriitorilor 
și o dorință vie, deschisă pentru opere de valoare 
realizate cu o înaltă măiestrie artistei. Publicăm în 
continuare cîteva din părerile exprimate, ca un ecou 
al opiniei publice la lucrările Adunării.

0 LITERATURĂ A TINERILOR
Urmăresc cu interes fenomenul 

literar actual ș. de a eea ma in
teresează tot ce a; ar_ în l.bra- 
rii și reviste. Unii scriitori 
mi-au devenit familiari și dato
rită criticilor care, sâ fiu since
ră. fac analize serioase alin, i oi 
care pătrund semnificațiile este
tice ale operelor. / ș '•-< a s > «- 
mintesc aici pe Nlcolae Mano- 
lescu, Matei Căi nesca. E„qeu 
Simion, Mihai Unghcanu care tm 
fac o critică jurnalistică m 
sensul rezumării plate a cărți
lor. Tinerii scriitori treb ie să 
aibă toată încrederea în ei 
fiindcă sînt înzestrați cu SDirtt 
critic, au un talent rema'cabii. 
■ IJn eveniment de seamă tu 
viata literară îl constituie via
ta unor scriitori ca : Al. Phi- 
lippide, Geo Bogza, Marin P-eoa. 
Zaharia Stancu. E gen Barbu. 
Titus Popovici, Euaen Jcb leanu. 
Nicolae Breban, Maria Banus. 
Ana Blandiana si alții care pnu 
operele lor ridică nivelul lite
raturii actuale

Cu ocazia- Adunării generale 
a scriitorilor aș vrea să mi exprim 
cîteva dorințe : scriitorii noștri 
să se ocupe în Droza lor si <ie 
tineri. Nu există romane care sa 
evoce v.ata s.ude-tilor noștri, 
asa cum e ea, plină d ■ pasiuni 
pentru profesiunea aleasă, iu 
năzuințele lor de fiecare zi. as 
vrea să citesc cărți în care sa 
fie oqlindită viata tineretului 
care lucrează pe mar. șantiere, 
în uzine. N-am înt Init o carte 
despre adolescenți, cu probleme
le lor, cu visele lor in prauul 
intrării în Universități.

Poezia cetățeneasca și patrio- 
t;că să fie mai apropiată sensibi
lității, să reflecte marile eveni

EXIGENȚE Șl ÎMPLINIRI
Scopul principal urmărit de 

profezorul de literatură este a- 
cela de a trezi la elevi gustul 
pentru lectură. dorința sinceră 
de a adînci înțelegerea unui 
text ca să poată distinge ei în
șiși o operă valorcasă de alta 
uscată, lipsită de originalitate.

Se face — așadar — ape) la 
măestria pedagogică a f ecăruia 
dintre noi pentru a crea un a- 
numit cl mat la ora de literatură 
tinînd seama pemanent de no- 
resitatea menținerii elementului 
emoțional. 

mente social-politice, să fie o 
puternică avangardă a nou 
n astre literaturi socialiste. Un 
rol de seamă în acest sens le 
rev.ne timrilor poeți, generației 
noastre care a văzut cu ocrul 
aamcile transformări sociale, 
culturale din patria n.astra. 
Tradiția noastră literară și mai 
a.es literatura dintre cele doua 
războaie mondiale, oferă oricui 
o dovadă de artă autentică si 
valoroasa.

f) altă situație pe care vreau 
s-o discut e aceea a difuzării 
literaturii romane peste hotare. 
Ircă nu a-em sul c’ente tradu
ceri din Em'nescu, Coșbuc, Bla- 
qa, Baconsky, Lab’ș, Sorescu si 
alții fn tarile europene sau in 
alte state. A apărut de curing 
ILicv'a în franceză dar nu e 
Ra-covia, ci o imagine ștearsa, 
de împrumut ca-e nu-1 reprezin
tă ca poei. Scriitorii noștri au 
nevoie de o popularitate mai 
largă pes'e hotare. De ce nu »e 
lac mai multe schimburi de căru 
si mai ales revistele noastre 
să publice cu regularitate i opinii 
despre cărțile apărute în Franța, 
U.R.S.S., Anglia, Jugoslavia, 
etc. ale unor critici de acciu.

E necesară Și o revistă de 
poezie. De asemenea scriitorii sa 
vină în rînduri’e tineretului, 
să-i cunoaștem, să-i întrebăm ce 
qindesc, ce scriu, pentru cine 
scriu. Scriitorul de azi trebuie 
întîlnit mal des nu numai la «- 
niversări și autografe .

RODICA BUDUI — studentă 
Galati

Deși ne dăruim sufletește cli
pă de clipă telului propus, re
zultatele nu sînt la nivelul aș
teptărilor noastre: o primă ex
plicație o aăsim în numărul 
restrîns de texte tipărite din ••- 
perele scriitorilor indicați în 
proqrame’e anaFtice pentru 
cl. Xl-a și a XII-a.

Un obstacol supărător l-am în- 
tîmoinat în predarea poeziei Iul 
C»mil Petrescu. Elev-’) nu au ua- 
sit în librării poeziile din 
„Ciclul mertii* (exemplarele a- 
părute au fost cu totul insufici

ente), ceea ce le-a cerut un spo
rit eiort de documentare.

Cu justificată îngrijorare ur
măresc buletinul lunar de forma
re bibliografică a Centralei 
editurilor si difuzării cârtii in 
speranța descoperirii numelor 
autorilor ce urmează a fi studi- 
ați și ale căror opere nu sînt la 
Îndemîna elevilor noștri.

Este mai mult decît lăudabilă 
Inițiativa de a se publica- în co
lecțiile „Lyceum", „Biblioteca 
pentru toti", cele mai reprezen
tative texte din operele marilor 
noștri clasici, ale unor scriitori 
din perioa-da interbelică si din 
literatura contemporană printre 
care găsim : Marin Preda „Moro- 
metii", St. Bănulescu „Iarna 
bărbaților". Z. Stancu „Desculț" 
dar de loc E. Barbu: „Prînzul 
ae duminică" (este anunțata 
doar cartea „Șoseaua Nordului").

In afară de obligațiile impuse 
de o programă analitică atît de 
bogată și variată la cl.XI-XII-a, 
am dori să împărtășim elevilor 
noștri admirația fată de unii 
poeți mai puțin discutați, cum 
sînt sonetistul Mihai Codrean u 
fale cărui versuri nu s-au mai 
editat pare-mi-se din 1957), sau 
pceta Magda Isanos care se 
distinge prin feminitate, lirism 
cald, sete de viată

Deși reeditate recent, poeziile 
ei nu sînt de loc ușor de găsit 
căci s-au epuizat curînd după a- 
pantie. Pe cînd oare o nouă edi
ție 1

Poeții și scriitorii cel mal sem
nificativi după 23 August 1944 
-- sînt după părerea mea — nu
meroși. Dintre aceștia desprind: 
Tudor Arghezi, artist al „slovei 
de foc" aduce în amplul poem li
ric „Cîntare omului" elogiul en
tuziast puterii creatoare a liintel 
umane, slăvind triumful noului 
Prometeu în lupta cu propnu-i

REALIZĂRI SI SPERANȚE
Literatura anilor noștri înre

gistrează necontenit manifestări 
înnoitoare. Apar numeroase ope
re oriqinale, creații surprinzător 
de îndrăznețe uneori, roade ale 
preocupărilor entuziaste ale scri
itorilor de toate vîrstele, ale in
vestigațiilor întreprinse de aceș
tia în diverse zone ale vieții și 
activității omenști. Lumi vaste, 
viziuni proprii, aduc scriitorii 
deosebit de apreciați ca G. Că
linescu /Bietul Ioanide, Scrinul 
negru); Eugen Barbu (Groapa); 
Zaharia Stancu (Desculț, Pădurea 
nebună); Marin Preda (Moro- 
metii. Intrusul): Titus Popovici 
(Străinul. Setea). Și aceștia nu 
sînt decît cîțiva reprezentanți ai 
prozei românești contemporane.

Și generația tînără a dat cî- 
tiva romancieri, însă operele a- 
cestnra sînt mai puțin viguroase, 
deși intențiile lor nu au fost cu 
nimic mai prejos. Interesante mi 
s-au părut romanele lui Alexan
dru Ivasiuc. Gîndindu-mă la ge
nerația de prozatori care au ac
tivat între cele două războaie 
mondiale îmi amintesc întotdea
una cu plăcere de opera lui Pa- 
nait Istrati. de fascinația stilului 
său si mă întreb care sînt cri
teriile care împiedică includerea 
sa în manualele de literatură, 
atîta timp cît ele cuprind si stu
dii despre scriitori ale căror o- 
pere nu au stîrnit un interes 
deose’'it în rîndurile tinerilor.

Un lnc important în pontevtul 
literaturii actuale îl ocupă dra
maturgia oriainală a unor autori 
din rîndul cărora vreau să-i 
menționez pe Alexandru Miro- 
dan (mai mult cu Șeful sectoru
lui suf’ete, Ziariștii și mai puț’n 
ru Celebrul 702), Horia Lovi- 
nescu (Citadela sfărîmată, Petru 
Rareș etc.). Aurel Barancra (Mie 
Iul turbat, Opinia publică).

Scriitori deosebit de tineri au 
fost atrași de dramaturqie si aici, 
poate mai bine chiar decît in 
poezie ei au reușit. Fste cazul 
lui Nelu Ionescu, a cărui piesă 
„Neîncredere în foișor" militea
ză pentru încredere între oa
meni, pentru dragoste și pace. 
Este, încă o dată, cazul lui Ion 

destin. G. Călinescu, personali
tate proeminentă în cultura noas
tră, reconstituie în „Scrinul ue- 
qru" cu o artă inegalabilă, <» 
epocă întreagă, creionînd chipuri 
de aristocrați aparținînd unei 
lumi definitiv apuse, striviți de 
tumultul vieții noi.

Printre tinerii poeți de ..astăzi 
cred că un loc aparte îl are 
Marin Sorescu care, după cum 
spunea G. Călinescu în 13fi4, 
este „entuziast și beat de uni
vers, copilăros, sensibil și plin 
de gînduri pînă la marginea 
spaimei de ineditul existenței". 
Printre altele, el ne-a dat un 
emoționant poem închinat lui 
Eminescu.

Remarcăm originalitatea aso
ciativă a lui St. Augustin Doi
naș, a lui Nichita Stănescu, cu 
o vădită preferință cosmică, 
aspirație spre absolut, spre per
fecțiune, împletirea de luciditate 
și lirism puternic, chiar dacă po. 
ezia lui N. Stănescu e uneori 
subliniat abstractă.

Poezia Anei Blandiana respiră 
feminitate și gingășie, e străbă
tută de un lirism vibrant, dar 
trădează și privirea gravă cu 
care scrutează lumea, încercînd 
să-i pătrundă înțelesurile.

Alte nume de poeți tineri pe 
ca-re-i rețin sînt: • Ilie Constan
tin, Ion Gheorghe, Gheorghe To- 
mozei, de la care desprind unele 
tendințe exagerate de abstracti
zare, cu o exprimare voit înci- 
frată, dar și cu note de origina
litate. (Nu același, lucru pot 
spune despre Virgll Mazilescu 
care e strident prozaic și se 
împleticeș'e în formulări încărca
te, goale de sens).

Prof. MONICA RADULESCU 
Liceul M. Sadcveanu 

Iași

Omescu cu piesele sale, istorice 
„Veac de iarnă" și „Săgetătorul". 

Apariția lui Nicolae Labiș a 
imprimat artei poetice un nou 
impuls într-un moment de stag
nare, deschizînd calea înnoirilor 
ce aveau să se producă. In pel 
manentă acest curent înnoitor a 
aparținut tinerilor, dar s-a ma
nifestat în celași timp cu efoi- 
turile aenerației mai vechi. (Ar
ghezi, Blaga, Voiculescu. Al. Al 
Philippide).

Tinerii poeți au reușit să exer
seze noi si interesante modali
tăți de exprimare, îndreptîndu-șj 
atenția spre comunicarea adevă
rurilor unui mesaj umanist pro
fund. Ei manifestă interes pen
tru sensurile majore și poezia 
lor este o poezie a căutărilor.

Ideile noii generații s-au ma
nifestat si se manifestă în pri
mul rînd la scriitorii ca: Marin 
Sorescu, Ion Gheorghe, Nichita 
Stănescu, Cezar Baltag, Ana 
Blandiana, Ion Alexandru etc.

Ca si Blaqa, Marin Sorescu 
stă aplecat peste întrebările lu
mii, dar poezia sa nu mai este 
sentimentală, iar lirica sa rele"* 
omul în înalta ipostază a gîndi- 
torului. Arta sa poetică se află 
într-o sinteză între refuzul sen- 
timentalizării si efuziile unui ro
mantism ponderat.

Evenimente editoriale Intere
sante sînt constituite și prin de
sele apariții de plachete de poe
zii originale. Prin ele, am avut 
prilejul să luăm cunoștință d<- 
primii pași ai unor noi poeți. 
Mi s-a părut interesantă placheta 
lui Cezar Ivănescu (recent pre
miat la Festivalul de poezie „Mi- 
hai Eminescu" de la Iași — vo
lumul „Rod") — ca univers ima
gistic, întrebări neliniștitoare.

O lirică mai pretențioasă este 
cea a lui Ion Gheorghe, uneori 
greu de acceptat, (deși opera sa 
cuprinde și pagini de poezie a- 
devăiată). Am dori să se publi
ce opere literare de orice a 
cît mai bune (pentru aceasta ar 
trebui să se scrie cît mai bine).
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CONTEMPORANEITATE
— In cultura muzicală românească, de la în

ceputuri și pînă în prezent se poate urmări un 
original proces de sinteză între „național' și ,,u- 
niversal". In creația muzicală contemporană ro
mânească putem vorbi de o asemenea sinteză ?

— Cultura muzicală românească, sau oricare 
alta, nu poate fi, prin definiție, decît universală, 
în această universalitate reflectîndu-se de la sine 
specificul atît national cit și individual. La noi, 
într-un complicat concurs de circumstanțe și vi
cisitudini, caracterul universal al muzicii a fost 
totuși urmărit și în bună parte realizat fie ins
tinctiv, ori prin influente și educație, fie conștient 
și voluntar. însă neîntrerupt, de la începuturi și 
pînă în prezent. Dar s-au iscat interpretări, dis
cuții, controverse, zîzanii. datorate unor exagerări, 
unor devieri ale gîndirii, cari trebuiesc reexami
nate, întrucît și astăzi par a mai fi rămas condi- 
fiuni propice unor răbufniri cu efecte posibil ne
gative sau măcar zădărîtoare. înaintașii: Al. Fle- 
chtenmacher, C. Porumbescu, G. Muzicescu, I. Mu- 
reșianu la care trebuie să se alăture nume peste 
care nu se poate trece, ca: Vidu. T. Popovici, 
apoi din ce în ce mai „avansatii" Dima, Caudella, 
Gh. Stephănescu, G. Dimitrescu, Ed. Wachman, 
I. Scăr,ă eseu. Th. Fuchs, ier pare-se mai pe alt 
plan: Kiriac, Buhociu, Cucu, supraviețuitorii Chi- 
rescu, Burcă, V. Popovici au fost. aceștia toti, in 
primul rînd adevărati muzicieni, sinceri și cinstiți, 
entuziaști și. pe deasupra, „des messieurs".

In „creafia" muzicală contemporană, nu nuniai 
românească, dar mondială, nu mai putem vorbi 
de un echilibru între national și mai ales, între 
individual și universal, din cauza generalei ah- 
senfe a criteriului muzicalității, înțelesul muzi
cii degenerînd in „acustici1 ate"; acest lucru se 
datorește bruștei stopări a mersului spre mai nou 
al învățămîntului muzical, pe de o parte, iar pe 
de altă parte bruștei iviri a unui dispreț față de 
prescripțiile aceluiași învățămînt, ajuns ce-i drept, 
în starea cristalizării.

— Cunoașterea și valorificarea unor tehnici de 
creație mai noi, a unor „mode", chiar, reprezintă 
o experiență interesantă pentru orice artist, pen
tru că perfecționarea mijloacelor de exprimare 
artistică este o năzuință firească. In ce măsură 
încă mijloacele și tehnicile de creație, așa zise 
noi, pot acorda compozitorilor noștri mai multă 
originalitate și, în ultimă instanță, o mai laraă 
difuzare pe plan național și international ?

— In generala absentă a criteriului muzicalită
ții, „tehnicile de creație mai noi" și „modele" 
apar fie denaturate, fie inadecvate și. nici într-un 
caz, nu ele „ar putea acorda mai multă origina
litate compozitorilor" români sau străini, nu ele. 
ci conștiința geniului, talentului, valorii șl rolu
lui național și uman al artei. In condițiunea de 
mai sus, o „muzică" întemeiată exclusiv în modul 
arătat, adică pe sistemul sonor, sterii, difuzată 
pe plan internațional, e în „elementul său"; pe 
plan național, înseamnă distrugere.

— In toate timpurile muzica a fost un mijloc 
de comunicare între oameni, a exprimat neliniș
tile și idealurile omului, ale societății omenești 
într-un anumit stadiu al dezvoltării istorice. După 
cum se știe, de la apariția sa, școala româneasca 
de compoziție s-a afirmat prin atitudini deschise 
și ferme la adresa tuturor evenimntelor impor
tante care au marcat istoria poporului nostru (să 
amintim de creația și activitatea unor muzicieni 
ca : Al. Flechtenmacber, C. Porumbescu, G. Muzi
cescu, I. Mureșeanu, G. Stephănescu, D. G. Kiriac, 
P. Gonstantinescu, M. Jora, D. Cuclin și bineîn
țeles G. Enescu). In ce măsură procesul de în
noire a limbajului și tehnicilor de creație, prin 
însușirea experiențelor unor compozitori contem
porani, va perfecționa și adînci exprimarea neli
niștilor și idealurilor poporului nostru, impunînd 
în cultura universală, spiritualitatea românească ?

— Creația unor Golestan, Enescu, Castaldi, Ne
grea, Drăgoi, Andricu, Otescu, Afessandrescu, E- 
nacovici, Jora, Buicliu, Nottara, P. Constantines- 
cu, va dăinui numai în măsura în care, Instinctiv 
sau prin educație, se va ti nimerit functlona'ă, 
adică științiiicește psihologică, adică conformă 
tocmai criteriului universalității, și mai ales, con
formă spiritualității românești de multimilenară 
tradiție. Cit despre Cuclin, pe care nu-l cunosc, 
pe care ați avut ne-preabine așteptata idee de a-1 
cita, el, independent de valoarea sau non-valoa- 
rea producției sale, e creatorul sistemului muzical 
funcțional (dacă se va fi știind ce-i aceea func
țiune), creator al științei funcționale a muz>'"’i, 
al esteticii muzicale științifice ; și-i singurul pri
mejduit și neprimejdios oponent al „monstrului 
mondial", acesta, născut din totala fgnoran'ă a 
filozofiei, a artei și a științei (psihologiei) muzi
cale ; și apoi... mai bine, cred, ar fi să mai 
tăcem 1

— In ce măsură muzicologia și critica muzica
lă își îndeplinesc menirea de a contribui la cu
noașterea și popularizarea creației muzicale r->- 
mânești în țară și peste hotare ? Jn prezent pro
filul și conținutul revistei „Muzica* satisfac ce
rințele specialiștilor și ale iubitorilor de muzică T

— Conservatoarele, uniunile, revistele, muzico
logia, critica, de pretutindeni, lipsite de îndrumă
rile estetice corespunzătoare situației, s-au lăsnt 
să cadă victime ireversibilului dezastru .xxcustic*, 
contemporan.
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RĂSPUNDERILE MUZICOLOGIEI
Nu afirm o noutate spunînd 

că muzicologia și deci și cri
tica muzicală au înregistrat 
în ultimele două decenii rea
lizări meritorii. S-au impus lu
crări in care se studiază U 
un nivel teoretic ridicat fap
tele de cultură muzicală, iar 
activitatea „Editurii muzicale" 
ca și coloanele revistelor din 
toate centrele țării, au favo
rizat apariția și afirmarea u- 
nor condeie de reală vocație 
pentru creația științifică. Sînt 
citite cu deosebit interes lu
crări ca : „Anton Pann“ de 
Gh. Clobanu, „Contribuții la 
istoria muzicii românești" d<- 
R. Ghircoiașiu, „Oedlp-ul e- 
nescian' de O. I . Cosma, mo
nografiile lui V. Tomescu, V 
Cosma. G. Bălan și G. Sbâr- 
cea, lucrările de sinteză rea
lizate de G. Pascu, W. G. 
Berger. E. Pricope, A. Bruma- 
ru, D. Popovici, G. Firea, P. 
Brâncus*. Numele unor crom 
cari muzicali — printre care 
tinerii P. Codreanu, Gr. Con- 
stantinescu, L. Grigorovici. » 
Căplescu — s-au înscris 
conștiința publicului larg pen
tru că aprecierile lor, pe lin
gă gust și cultură, dovedesc 
competență și seriozitate 
Succesele de pînă acum ale 
muzicologiei mă fac să cretT 
că, nu peste mult timp, spe
cialiștii și iubitorii de muzică 
vor putea găsi în librării mult 
așteptata operă de sinteză ■ 
supra evoluției culturii muzl 
cale din țara noastră

Dincolo de aceste realități 
Incontestabile, muzicologia ma» 
are multiple datorii.

Cred că s-au publicat pînă 
tn prezent prea puține studii 
sau lucrări monografice asu
pra orientărilor estetice ale 
muzicii contemporane. Mai 
mult, se abordează cu destulă 
timiditate si oarecum la mo- 
modul didactic. diversitatea 
de aspecte pe care a căpătat-o 
în ultimii ani creația compo
zitorilor noștri. Și paradoxal, 
dacă „Editura" publică o lu
crare despre un compozitor 

sau o epocă din istoria muzi
cii, un alt studiu pe aceeași 
temă nu mai poate vedea lu
mina tiparului decît după 
multi ani de zile. După cum 
se poate observa, dezvoltarea 
de viitor a muzicologiei pre
supune nu numai rezolvarea 
unor probleme de orientare 
tematică, ci și de organizare.

In legătură cu critica mu
zicală observațiile sînt mai 
substanțiale. Trebuie să recu
noaștem că, după o perioadă 
activă. înfloritoare (1950 — 
—1960» în care își afirma pre
zența cu pretenția de a da u- 
neori lecții de metodă, dar în
totdeauna cu o vervă entu
ziastă, critica muzicală, epui
zată parcă, a renunțat la po
ziția activă, redueîndu-se Ia 
consemnarea evenimentelor și 
la succinte aprecieri asupra 
creației interpretative. Este 
drept, în revista „Muzica" se 
publică lunar scurte analize 
tehnice ale unor lucrări mu
zicale. Acestea, însă, prin ca
racterul lor, nu pot fi înca
drate nici în rîndul articole
lor de critică muzicală, nici 
în acela al studiilor muzico
logice... Și totuși, mai mult ca 
oricînd, critica muzicală este 
chemară să fie astăzi o per
manență a opiniei publice. O 
cere viața muzicală ale cărei 
tendințe devin din zi în zi mai 
complexe, o cer iubitorii de 
muzică pentru care acțiunea 
de orientare estetică este o 
necesitate cotidiană. Ne expri
măm uneori nedumerirea că 
lucrările compozitorilor noștri 
nu sînt întotdeauna apreciate, 
sau că Ia unele genuri de 
concerte, cum sînt concertele 
de cameră, sălile sînt aproa
pe goale. Incercînd să expli
căm făuomenul, dăm vina pe 
auditori. Dar noi nu avem 
oare nici o răspundere în a- 
ceastă direcție ? De mult timp, 
în paginile revistei de cultu
ră, nu se mai dezbat decît 
sporadic problemele educației 
muzicale și, mai ales, ale 
creației muzicale românești și 
universale, în timp ce colegii 
noștri — critici literari și de 
artă — prin prezența lor vi
guroasă și dinamică, imprimă 
conținutului revistelor un spi

rit de tinerească efervescență. 
Continuînd comparația, aș 
vrea să menționez și un alt 
aspect ■ autorii unor lucrări 
de sinteză în domeniul litera
turii — bunăoară, Șerban 
Cioculescu, Al. Philippide, 
Adrian Marino, sînt prezenți 
si în cercetarea producției li
terare curente ceea ce nu se 
poate constata, decît cu foarte 
rare excepții, în viața muzi
cală. Recunosc importanța și 
necesitatea unor studii cuprin
zătoare dar, în ultimă anali
ză. pentru publicul larg și 
chiar pentru compozitori, o a- 
preciere de valoare făcută cu 
competență și la timp într-o 
cronică muzicală, prezintă mai 
mult interes. In plus, un ase
menea act are darul să con
solideze si să ridice presti
giul și autoritatea criticii. In 
sensul acesta, muzicologia ro
mânească se poate mîndrl cu 
paginile de critică scrise în 
perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, de G. Breazul 
si M. Jora. Cred că nu sînt 
necesare și alte argumente. 
Dialogul — cu publicul în 
primul rînd — este o cerință 
constantă a vieții muzicale si 
ei trebuie să i se subordoneze 
nu numai compozitorii ci si 
muzicologii.

In întheiere, două propu
neri: tiansformarea revistei 
„Muzica" într-un organ de 
presă care, adresîndu-se si 
publicului larg, să devină tri
buna unor dezbateri muzicale 
curajoase și, în acest fel, să-si 
aducă contribuția la progre
sul muzicii românești: reali
zarea unor acorduri cu Casa 
de discuri „Electrecord" pen
tru imprimarea lucrărilor re
prezentative ale compozitorilor 
noștri. (Cel puțin a lucrări
lor care au primit premiile 
Academiei sau au fost distin
se la concursurile internațio
nale de compoziție). Corela
rea acestor două acțiuni este 
necesară, întrucît, pentru o 
mai mare eficacitate, pledoa
ria critică trebuie să fie în
soțită și de audierea operelor 
muzicale analizate.

M. Cozmei

CONCERTE
Dirijorul Napote 
Annovazzi (italia) 
la Filarmonica de 
Stat „Moldova" 

din lași

Teatrul Național VIAJALUI I
„VASILE

ALECSANDRf GALILEO GALILEI

Manifestîndu-se evident 
ca un distins și competent 
muzician, Napoleone Anno- 
vazzi (Italia) se menține, 
din punct de vedere strict 
dirijoral, în limitele unei 
excesive „cumințenii", al 
unui obiectivism cu reper
cusiuni asupra sudării ex
presive a ansamblului și a 
unei lipse de fantezie sau, 
poate, de putere de stăpî- 
nire în mînuirea coloritu
lui orchestral. Ar mai fi de 
adăugat tratarea într-un fel 
exterioară a tempo-ului ca
re apare astfel cînd puțin 
prea rar, în dauna cursivi
tății, cînd puțin prea alert 
în dauna expresiei, în ciu
da faptului că indicațiile 
agogice ale partiturii sînt 
aparent respectate cu stric
tețe. Frazei suculente a a- 
cesteia, desfășurată în unde 
largi, într-un suflu generos, 
i-ar fi fost necesar ceva 
mai mult decît o gestică 
rectilinie profilată aproape 
exclusiv pe bătaia măsurii 
și indicarea intrărilor, ne
cesară și ea nu-i vorbă, dat 
fiind faptul că și așa au 
existat je drept, pasager) 
neconcordanțe de ordin rit
mic.

Totuși, judecată în mare 
și trecînd peste deficiențele 
semnalate, execuția dificilei 
partituri a „Recviemului 
german" pentru soliști, cor 
și orchestră a avut toate 
atributele unei interpretări 
oneste, temeinic pregătită 
în prealabil și desfășurată 
în public cu seriozitate și 
respect față de muzică, con
stituind astfel (dată fiind 
excepționala valoare a lu- 
crării)dincolo de pura des
fătare estetică, un veritabil 
act de cultură.

In cadrul ansamblului 
cor-orchestră se cuvine re
marcată în special pregăti
rea corului (dirijori I. Pa- 
valache și A. Bișoc). S-a 
făcut simțită o lăudabilă 
grijă pentru acuratețe in- 
tonațională, precizie ritmi
că, dicție, expresivitate, o- 
mogenitate, aceasta din ur
mă realizată însă numai 
parțial, pe partide. Pentru 
a se obține cu adevărat un 
echilibru sonor și timbral 
al tuturor vocilor s-a sim
țit nevoia întăririi partide
lor de tenori și bași defi
citare din punct de vedere 
al forței de susținere și al 
calității de sunet.

Cei doi soliști, soprana 
Eugenia Moldoveanu și ba
ritonul Dionisie Konya, au 
adus o contribuție sub
stanțială în redarea comori
lor de frumusețe ale capo
doperei brahmsiene, O pri
mă mare și esențială ca
litate a amîndurora: voci 
și maniere de a cînta a- 
decvate muzicii interpreta
te ! Trebuie reliefată apoi 
pronunția ireproșabilă și 
înțelegerea deplină a sen
surilor adinei ale textului 
(literar și muzical); ar fi 
de remarcat doar că dacă 
Eugenia Moldoveanu pare 
a se fi adaptat de la bun 
început ma-nierei de inters 
pretare impusă de dirijorul 
italian, în schimb Dionisie 
Konya a manifestat o u- 
șoară rezistență personală 
în special în ce privește 
tempo-ul, fapt care s-a re
glementat pe parcurs.

Liliana Gherman

Eveniment artistic de aleasă ținută, recenta premieră a 
Teatrului Național „Vasile Alecsandri" cu piesa lui Bertolt 
Brecht — „Viata lui Galileo Galilei" marchează înainte de 
toate o coordonată principală a profilului acestui teatru și 
anume constanța în promovarea unor valori ale dramaturgiei 
universale. Dacă reamintim că în decurs de circa 10 ani scena 
acestui teatru a găzduit trei piese aie lui Brecht — „Mutter 
Courage", „Dl. Puntila și sluga sa Matti", iar acum „Viata 
lui Galileo Galilei", putem susține că s-a cristalizat deja, 
Ia Iași, o tradiție in reprezentarea valorosului și controver
satului dramaturg.

Totodată, trebuie remarcat ca semnificativ faptul că actua
lul spectacol a fost realizat cu contribuția a doi artiști ger
mani, regizorul Fritz Bennewitz și scenograiul Frantz Hawe- 
mann, ceea ce a prilejuit deschiderea unui unghi nou de ve
dere asupra teatrului brechtian și revizuirea — printr-o pris
mă mai apropiată de concepția lui Brecht —- a teoriilor ade
sea discutabile, incîlcite sau de-a dreptul confuze, care circu
lau la noi, și nu numai la noi, despre acest teatru. Interpre
tarea strict personală de către regizorul german a așa zisei 
teorii a distanțării, precum și demonstrația asupra robusteții 
teatrului epic sînt principalele contribuții ale acestui spec
tacol la îmbogățirea și mai ales la limpezirea exegezei asu
pra Iui Bertolt Brecht.

Fritz Bennewitz, director artistic al Teatrului Național Ger
man de la Weimar, a realizat cu „Galileo Galilei" un spec
tacol toarte valoros, dovedind o profundă și modernă înțe
legere a tradiției Brecht. Spectacolul său este o construcție per
fectă, solid edificată, o demonstrație și o restituire integrală 
a ceea ce este Brecht dincolo de teorii și interpretări esteti
zante, o montare de mare acuratețe și adecvare stilistică, 
unitară, în ciuda textului fărîmițat în tablouri, un exemplu 
de cum trebuie înțeleasă o lucrare dramatică in esența ei 
și de cum se realizează un spectacol pornind dinlăuntrul 
operei spre expresia scenică. Caracterul de monolog, pr'~ 
dominant în text, capătă în spectacol o pondere accent, a. 
Galilei nu face decit să susțină acest monolog despre sine, 
și mai ales despre adincile rosturi umane și sociale ale 
științei.

Profundele sensuri contemporane ale piesei lui Brecht, 
reflecțiile autorului asupra menirii omului de știință în 
lume sînt atent subliniate în spectacol ceea ce face inutil 
și didactic acel citat uriaș din F. Joliot-Curie, agățat pe 
cortină. Decorurile lui Frantz Hawemann, in perfectă conso
nanță cu ideile iui Brecht și cu concepția regizorală, au o 
ridicată ținută artistică, o armonie plastică remarcabilă și în 
același timp o utilă funcționalitate. Fundalul, plin de semni
ficații, sugerează lumea Renașterii, perspectiva eliberării oa
menilor prin știință, victoria rațiunii. Scenograful s-a folosit 
aici de unele desene și schițe ale lui Leonardo da Vinci 
și Michelangelo. Conflictul piesei este subliniat prin boltirea 
peste acest spațiu scenic a unor detalii care sugerează pute 
rea neclintită a bisericii. In sftrșit, cadrul se încheie, prin
tr-o cortinetă albă care lasă privirea spectatorului să pă
trundă în scenă și în timpul manevrelor de decor. Cu toate 
că această cortinetă se află în tradiția teatrului brechtian, 
aici am avut impresia că sparge armonia plastică, apărind 
ca un element străin, neintegrat ansamblului.

Este un fapt incontestabil că regizorul șj scenograful au 
merite deosebite în realizarea acestui spectacol, dar credem 
că marele lui punct de rezistență stă în interpretare. O dis
tribuție largă, cuprinzînd aproape întreg colectivul teatrului 
se înscrie cu o înaltă profesionalitate și pasiune într-o re
prezentație de mare unitate stilistică. In rolul titular a fost 
distribuit T.eofil Valeu. Fără nici cea mai mică rezervă trebuie 
afirmat că acest excelent actor realizează o creație remar
cabilă, în care atinge un punct culminant în evoluția sa de 
pînă acum. Ducînd pe umeri întregul spectacol, el a avut 
prilejul să-și pună în valoare marile calități cu care este 
înzestrat, creînd un Galileo Galilei cu trăsături profund 
umane, dinamizat de flacăra pasiunii pentru știință și pen
tru adevăr, înnobilat de încrederea în victoria rațiunii, minat 
de slăbiciuni omenești. Personajul său vibrează, punînd stă- 
pînire pe tot și pe toate, dominind totul: scena, partenerii, 
sala.

Deși am făcut mai sus precizarea că toți interpreții au 
contribuția global remarcabilă la unitatea spectacolului ne 
îngăduim citeva sublinieri speciale. Ștefan Dăncinescu rea
lizează cîteva scene de virtuozitate (tabloul cu T. Valeu 
și Ion Lascăr, de pildă, sau cel cu Adrian Tuca — inchi
zitorul). Remarcăm apoi cu mare satisfacție revenirea la un 
ridicat nivel de interpretare a actriței Cornelia Gheorghiu 
care, după o perioadă de căutări, își găsește o cadență nouă, 
confirmînd într-un plan superior promisiunile mari făcute cu 
cițiva ani în urmă. Ea creează aici un rol (Virginia) foarte 
bun, pe o întinsă gamă de sensibilitate și emoție, culmi- 
nînd în tabloul abjurării, unde dialogul cu Costel Constan
tin (Andrea) are o tensiune dramatică cu totul deosebită. 
De altiel și lui Costel Constantin i se cuvin multe cuvinte 
de laudă, el fiind unul din partenerii a căror interpretare 
este în consonanță perfectă cu cea a lui Valeu. Mențiuni 
cu totul speciale pentru Virgiliu Costin (scena dramatică, 
în fața cortinei, cu Teofil Valeu) și pentru Sergiu Tudose 
(tabloul din piață, excelent susținut și dominat de acest 
viguros interpret, aici acompaniat cu discreție de Silvia 
Popa), apoi pentru Rella Ghițescu, Adrian Tuca, fon Lascăr, 
Puiu Vasiliu, Virgil Raiciu, Costel Popa, C. Obadă. O „notă" 
foarte bună elevului Laurențiu Gîlmeanu, interpretul dezin
volt al lui Andrea-copil.

In ceea ce privește economia spectacolului, poate că re
gizorul ar ii putut interveni mai mult în text, operînd tăie
turi care ar fi dus la evitarea unor repetări și lungiri inutile 
(de pildă scena de la Colegium Romanum, dialogul dintre 
cardinalul inchizitor și Virginia, cel dintre Galilei și Vanni, 
tab oul I din actul al doilea etc.). Apoi procedeul expunerii 
in fața cortinei a conținutului tabloului ce urmează — ex
punere făcută de un copil — deși are oarecare savoare și 
contribuie la o descrețite a frunților —- ni s-a părut nein
dicat sub raportul cursivității reprezentației. Din „trăsătură 
de unire" între tablouri, procedeul s-a transformat Th cezură, 
accentuînd fragmentarea. Ca să nu mai spunem că aceste 
scurte expuneri repetă inutil, unele idei.

Dar observațiile sînt mărunte în comparație cu c.eea ce 
este acest spectacol, care se înscrie incontestabil între ma
rile realizări din Ultimii ani ale scenei ieșene. Vrem să cre
dem că „Viața lui Galileo Galilei" va fi Și un SUcces de 
public, cel de stimă fiind deja realizat.

Ștefan Oprea



O VIZIUNE POSIBILĂ
lntr-o epocă de intensâ reva

lorificare scenică a marilor va
lori ale dramaturgiei, cînd 
efortul regiei de teatru se în
dreaptă, prin formule specta- 
cologice inedite, către recuce
rirea, pentru publicul tinăr, a 
unui mare număr de piese, 
aparținînd fondului nostru cla
sic, o nejustificată tăcere și 
indiferență înconjoară teatrul 
lui Mihail Sebastian. Se pare 
că locul delicatului dramaturg 
a fost stabilit cu exactitate, 
într-o asemenea măsură, incit 
surprizele de ordin spectato- 
logic ar fi pur și simplu ex
cluse și că dincolo de aparențe 
nu ar mai exista zone de Inte
res, posibilități de înnoire a 
viziunii regizorale. Caragiale 
văzut de Moisescu sau Pintilie, 
Hasdeu interpretat de Gabriel 
Negri, Delavrancea din un
ghiul de vedere al Soranei Co- 
roamă, lată cîteva dintre pun
ctele de interes ale ultimelor 
stagiuni, mai ales în relația 
acestor autori cu multiplele di
recții ce traversează problema
tica teatrului contemporan. 
S-a demonstrat pe scenă că 
atît Caragiale, cît și un însem
nat mă|n|unchi de dramaturgi 
români interbelici pot fi con
siderați premergători ai unor 
curente ce direcționează as
tăzi fenomenul teatral mondi
al. Aserțiunea, ilustrată de 
„D-ale carnavalului" în regia 
lui Lucian Pintilie, „Patima ro
șie", spectacolul lui Cornel 
Todea, ca și mai toate inten
se regizorale privind teatrul 

lui Camil Petrescu, nu s-a 
extins asupra unui dramaturg 
care a ridicat nevoia vibrantă 
de fericire a individului pe cele 
mal înalte piedestale ale artei 
sale. Pentru că, oricît ar părea 
de ciudat, Sebastian nu 
este un templu închis, in 
ciuda clarității cristaline a pie
selor sale șl în ciuda filonului 
ușor melodramatic și discursiv 
care-l străbate opera. Con
temporan, prin filozofia sa 
-asupra Individului, cu teatrul 
existențialist, și cu teatrul 
avangardel poetice, Sebastian 
diferă de autorii care repre
zintă aceste direcții prin tra
tarea materialului dramatic, nu

expo ziții
LEANDRU

Debutînd sub imboldul ex
perienței plastice a lui Toni- 
tza și Ștefan Dimitrescu, în 
preajma cărora a ucenicit, 
Leandru Popovici se distinge, 
în anii începutului, printr-o 
paletă cromatică rafinată, cu 
unele accente tragice, impuse 
de tematica abordată. Remar
cabile, de aceea, ni se par — 
proven'nd din această etapă 
de început —• cele cîteva piu
re expuse pe primele panouri, 
portrete și mici compoziții cu 
oameni sărmani, care, în vre
me, au iscat compasiuni cînd 
duioase, cînd pline de revol
tă. Pictura pe care Leandru 
Popovic! a practicat-o în anii 

însă prin viziunea sa asupra 
sensurilor dezvoltării individu
lui.

Ștefan Valeriu și Marin Mi- 
roiu tînjesc după o altfel de 
existență iar condiția lor trece 
drept absurdă în contact cu 
lumea socială. Dialogul Mi- 
roiu - Mona despre astronomie 
este o pagină antologică a 
noncomunicării, teză intens 
vehiculată în dramaturgia lui 
lonescu și Beckett, iar violenta 
reacție colectivă, declanșată 
de apariția celor doi intruși la 
pensiunea Weber, prefigurea
ză un punct de vedere ase
mănător. Faptul că Alexandru 
Andronic din „Ultima oră", 
savant de înaltă ținută mora
lă și științifică, are nevoie, 
pentru a ieși învingător, de 
modalitățile farsei, se înscrie 
în aceeași formulă estetică. 
Eroii din „Insula" sînt obligați 
să trăiască o situație-limită, 
o experiență de viață funda
mentală și numai la capătul ei 
se va ști dacă și-au păstrat 
nealterată condiția umană.

Obsesia provinciei domină 
orizontul măruntului profesor 
din „Steaua fără nume". Uma
nitatea sa ultragiată renaște 
doar în condițiile solitudinii, 
în fața neliniștitoarelor mistere 
ale cerului nocturn. Domni
șoara Cucu, adevărat corifeu 
al unui cor invizibil, format din 
profesori și gospodine, conta
bili și impiegați de cale fera
tă, într-un cuvînt, din toți re
prezentanții unei provincii spec
trale, materializează această 
obsesie a eroului. Oare o ast
fel de dinamică a provinciei, 
atît de sugestiv creionată de 
Sebastian, nu poate servi 
drept punct de pornire pentru 
o atitudine regizorală activă, 
care să sublinieze prin mijloa
cele plastice ale teatrului mo- 
aern această mișcare haluci
nantă î Dansul, exercițiul de 
mimică, ineditul compoziției 
plastice, coloana sonoră pot 
sublinia, într-o altă manieră 
decît cea curentă, datele de 
spectacol ale dramaturgiei lui 
Sebastian.

In .Jocul de-a vacanța" asis
tăm la o traiectorie circulară 
a destinelor, în sensul că la

POPOVICI
ce au urmat a stat mereu 
sub semnul acestui început 
remarcabil, dar a cunoscut 
șî alte experiențe, pe linia 
îmbogățirii cromatice, care 
însă nu a mai păstrat acea 
notă de dramatism cu care 
pornise la drum tînărul artist 
Temele abordate se înscriu 
de asemeni, ariei sociale, a- 
coperlnd apoi din ce în ce 
mai accentuat, aspecte pito
rești ale vieții; scene lumi
noase și optimiste din munca 
cîmpului sau a uzinei, portre
te senine de tinere sau de 
bătrîni liniștiți, naturi statice 
cu flori d n strat.

La Popovicl, lirismul se 

capătul experienței traversate, 
eroii se întorc spre punctul 
Inițial. Experiența nu i-a îm
bogățit sufletește, ca în cazul 
lui Miroiu, care va rămîne 
mereu cu amintirea nopții sale 
de dragoste, ci i-a redat in- 
tacți condiției din care au 
încercat să se smulgă. Aceas
tă traiectorie dramatică ce 
depășește în mod cert limite
le melodramatice și discursivi
tatea replicilor, nu a fost 
niciodată socotită drept un po
sibil punct de atac regizoral 
al piesei. Din simpla confrun
tare a lucrării cu mari capete 
de afiș ale teatrului modern, 
cum ar fi „Scaunele" de Eugen 
lonescu, sau „în așteptarea lui 
Godot" de Samuel Beckett, se 
va putea observa similitudinea 
circuitului. Aceeași neputință 
tragică, aceeași obsedantă re
venire la condiția inițială. Dar 
regizorii noștri au preferat să-l 
excludă pe Sebastian din pre
ocupările lor sau, în cel mai 
bun caz, să-și subordoneze 
efortul montărilor tradiționale. 
Oare atît de des vehiculata 
noțiune de „comedie tristă' cu 
care este mereu etichetată 
creația dramatică a lui Mihail 
Sebastian, nu poate, în con
textul actualității, să se con
vertească și în alte formule de 
spectacol ?

Mihail Sebastian a fost un 
vizionar cu sentimentul acut al 
tragicului și această modalitate 
transpare mai ales dincolo de 
sonoritatea replicilor, în încleș
tarea surdă a eroilor, în adînci- 
mea situațiilor-limită. Claustrarea 
și solitudinea individului într-o 
lume ostilă fericirii, distanța 
incomensurabilă dintre starea 
de fapt a intelectualilor săi 
și delicatețea visului îl apropie 
pe dramaturg de motive fun- 
aamentale ale literaturii mo
derne. Intr-o astfel de relație, 
replica din teatrul său poate 
fi socotită ca o posibilitate de 
evadare, cel puțin parțială, 
din haosul unui univers închis. 
Poate că tocmai prin replică 
sentimentală repetă Sebastian 
aventura eroilor săi, dominați 
de nevoia de a inventa datele 
unei lumi mai bune și mai 
frumoase. Sub ambalajul stră
lucitor al metaforei, dincolo 

confundă cu o anume undă 
de duioșie, de finețe a sen
timentului; toate aceste ele
mente fiind firești la un ar
tist pentru care actul creației 
înseamnă și simțire curată, 
și exprimare sintetică a unor 
acumulări de ordin informa
tiv din istoria artelor?

Desenele sale în creion, în 
peniță, în tușă groasă, aco
peră o gamă tehnică foarte 
întinsă, de la placa gravată, 
pină la desenul lavat. Incon
testabilele calități de obser
vator au făcut din artist un 
pasionat al scrutării chipuri
lor omenești, în ipostazele 
lor calme, echilibrate. Curio
zitatea aproape reportericeas
că a artistului, îmbinată cu 
înclinația nativă de a merge 
între oameni, de a le obser
va faptele bune, au rezultate 
în crochiuri sprintene, atră
gătoare, mai cu seamă., prin 
duetul elegant al liniei. Este 
aici o muncă pasionată de 
ani și ani de zile, din care au 
prins viață, printre altele, 
foarte multe portrete ale u- 
nor personalități artistice, li
terare, cum ar fi Sadoveanu, 
Arghezi, Ion Voicu, Ștefan 
Ruha. Din seria portretelor 
ieșene, am remarca pe cele 
ale artiștilor Victor Mihăiles- 
cu-Craiu, Vladimir Florea și 
pe cel al ziaristului Vaier 
Mitru.

Desenul lui Leandru Popo
vic! are o cursivitate cuce
ritoare, propunînd tocmai prin 
acest caracter un mod de ex
primare. De multe ori, însăși 
schița făcută în fata modelu
lui se convertește, prin fires
cul trăsăturilor, într-o lucrare 
finită, de sine stătătoare. Dar, 
chiar și reluarea primei schițe- 
crochiu, într-o altă fază., păs
trează aceleași elemente, con- 
turînd — în ansamblu — o 
grafică luminoasă.

Iată calități remarcabile, care 
încununează strădaniile unui 
om pentru care arta înseamnă 
un mod de a trăi, de a qîn- 
di, de a se comporta între 
semenii săi.

G. V. 

de muzicalitatea nostalgică a 
succesiunii cuvintelor, se află 
situații dure și destine ultra
giate. In acest sens, o altă 
frazare, sugerată actorilor, du
blată de intenția unui regizor 
de a portretiza eroii lui Sebas
tian, nu nrin cuvintele pe care 
le rostesc, ci într-un raport 
intim cu intensitatea gîndurilor 
și cu comportamentul lor, ar 
deschide noi și nebănuite mo
dalități de reinterpretarn a fe
nomenului Sebastian în con
textul marilor descoperiri uma
niste din dramaturgia actua
lității.

In cunoscuta sa exegeză 
despre teatrul absurdului. 
Martin Esslin notează : „Tea
trul absurdului renunță să 
discute absurditatea existenței 
umane ; o reprezintă ca pe o 
realitate concretă, adică în 
imagini scenice palpabile". 
Lumea pe care ne-o propune 
Sebastian pare a fi credin
cioasă acestui principiu. Ni
meni nu se miră, nimeni nu 
protestează, toți caută ieșirea 
dintr-o realitate imuabilă. Ab
surdul existenței este, în cazul 
lui Sebastian, un domeniu cert, 
iar eroii săi vor mobiliza toate 
date'e, de la vis la farsă, pen
tru a-și dobîndi fericirea. In 
„Steaua fără nume" un pro
fesor care intr-o nară de pro
vincie așteaptă o carte scum
pă din București, fapt care 
declanșează seisme în con
știința domnișoarei Cucu și a 
șefului de gară, ne introduce 
dintr-odată în plin absurd 
Relația dintre Alexandru An
dronic și lumea din Jur este 
de aceeași factură. Observa
ția este valabilă și pentru per
sonajele din „Potopul", adap
tarea Iul Sebastian după 
Berger. Dar nici un regizor nu 
a încercat sublinierea unei 
astfel de atmosfere și nici un 
scenograf nu a văzut evoluția 
eroilor lui Sebastian într-un ca
dru grotesc, care ar avea da
rul să dezvăluie absurdul ca 
punct inițial al acțiunii. Tea
trul lui Sebastian a fost in mod 
nejustificat liricizot fâcindu-se 
greșeala de a se confunda 
marfa cu ambalajul de a nu 
se sesiza faptul de viață grav 
și neliniștitor, aflat în conti
nuarea limbajului metaforic.

in cursul lunii decembrie se va deschide la lași
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Se ,o acorda PREMIUL CRONICII

Se știe că, în mișcarea tea
trală actuală, mai multe direc
ții dezvoltate paralel sînt com
plementare în privința conclu
ziilor ee le degajă, fără 
Insă să se folosească de mij
loace artistice identice. Tea
trul absurd ol lui lonescu, 
Beckett sau Adamov se deo
sebește ca menieră de teatrul 
avangardei poetice, reprezen
tat de Ghelderode și Audiberti. 
Aceste direcții se întîlnesc, 
dincolo de deosebirile de mo
dalitate, într-o aceeași viziune 
despre condiția umană și in
stabilitatea existenței. De ce 
să nu recunoaștem, în drama
turgia lui Sebastian, varianta 
românească o unui fenomen 
european, bazat pe corespon
dența dintre realitate și irea
litate, ca și în cazul lui Ur- 
muz, ne p-ftăm în fața 
unui precursor, ale cărui ante
ne ultrasensibile au intuit sem
nificațiile unei lumi în care cu
vintele ascund contrariu! lor.

Punctul nostru de vedere 
poate suna cu atft mai vero
simil. cu cît arta modernă nu 
se poate revendica de la o 
școală națională ; Parisul care 
i-a găzduit începuturile, a fost 
punctul de Intilnire al unor mari 
personalități contemporane din 
întreaga lume, de la spaniolul 
Picasso la Kandinsky șl Chagall, 
originari din Rusia, de la ro
mânii Brâncușl și Tzaro la ame
ricanii Hemingway șl Gertrude 
Stein.

Adresindu-se unui public cu 
acute rezonanțe contemporane, 
sensibilizat de experiențele fun
damentale ale ultimelor decenii, 
care redescoperă lumea com
plexă șl contradictorie a indi
vidului, dramaturgia Iul Mlhaiî 
Sebastian poate oferi teatrului 
nostru puncte de plecare pen
tru spectacxMe formulate Intr-o 
re'ație calitativ nouă cu sensul 
dezvoltării estetice șl morale a 
timpului. Trebuie insă schim
bat unghiul de incidență pen
tru a se depăși Ideile precon
cepute despre un Sebastian e- 
minamente liric și descifrat In 
întregime de actorii și regizorii 
generațiilor anterioare.

Mihail Sobin

CARTEA DE ARTA

VASARI:
VIEȚILE

PICTORILOR 
SCULPTORILOR 
Șl

ARHITECȚILOR
Este 'îmbucurător faptul 

că diversificarea activită- 
tății desfășurate de Editu
ra Meridiane are loe, in 
tot mai mare măsură, In 
condifiile unei susținute a- 
tenții acordate fiecărui 
sector editorial în parte. 
Beneficiară a unei aseme
nea judicioase orientări și 
multilaterale preocupări 
este și (sau chiar in pri
mul rînd) cartea de artă. 
Dovadă stă, printre altele, 
recentul volum apărut în 
această editură, și anume i 
„Viețile pictorilor, scul
ptorilor și arhitecților" de 
Giorgio Vasari, într-un 
format atrăgător, în con
diții grafice demne de a- 
preciat.

Cartea este o reeditare, 
revăzută și adăugită, tra
ducerea și notele fiind 
semnate de Ștefan Crudu. 
Un substantial cuvînt îna
inte este datorat lui AI. 
Bălăci, care subliniază o- 
portunitatea acestei iniția
tive, — veritabil act de 
cultură, menit a asigura o 
largă răspîndire în rlndul 
cititorilor a prestigioasei 
opere a celui care a fost 
contemporanul unor titani 
ai Renașterii, cronicarul 
celor două secole — Quat
trocento și Cinquecento — 
momente de culme ale ar
tei italiene; a celui care 
a fost primul istoric al ar
tei din lume, precum și 
un teoretician cu surprin
zător de înaintate con
cepții pentru epoca în ca
re a trăit. Știut este apoi 
faptul că nu numai latu
ra documentară ,ja, cărții 
lui Vasari a reușit să in
fringe! timpul, ci cu pre
cădere, valoarea literară 
propriu-zlsă a paginilor în 
care eminentul biograf a 
reliefat pentru posteritate 
o întreagă galerie de ce
lebre figuri ale picturii, 
sculpturii și arhitecturii 
secolelor XV și XVI. Ta
blourile de viață înfățișa
te sînt deosebit de cuprin
zătoare. vădind un auten
tic ochi de pictor și un 
pasionat suflet de artist. 
De unde pregnanța des
crierilor, pină Ia ulti
mul amănunt, și patosul 
care însuflețește referi
rile la tehnicile artelor în 
discuție, cît și pasajele de 
o remarcabilă vervă în ca
re sînt reconstituite dis
putele de idei ale acelor 
vremuri. Astfel, referitor 
la prioritatea uneia sau 
alteia dintre arte, el ex
primă deopotrivă argu
mentele sculptorilor, du
pă care „lucrurile sînt 
cu atît mai nobile si mai 
desăvîrșite, cu cit sînt mai 
aproape de adevăr" — și 
ale pictorilor, potrivit că
rora „cunoașterea fiziono
miei omenești absolut 
necesară picturii este cît 
se poate de trebuincioasă 
și folositoare pentru o a- 
devărată imitație a natu
rii. de care cu cît Ie a- 
propil mai mult, cu atît 
ești mai desăvîrșit" > pen
tru a conchide apoi cu 
mult bun simț că „scul
ptura șl pictura sînt cu a- 
devărat surori; nici una 
nu o întrece deci pe cea
laltă, decît numai în mă
sura în care talentul și 
forța celor ce se îndelet
nicesc cu ele îl fac pe un 
artist să treacă înaintea 
altuia". Liber de orice 
idee preconcepută, Vasari 
a putut pune in lumină cu 
obiec'ivitate și sinceră 
admirație culmi ale unor 
arte în rlndul cărora se 
numără și cea căreia i-a 
dedicat, cu mai puțin pre
tențioase rezultate, întrea
ga sa viață.

S. T.
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Camera de lucru a scriito
rului absurdo-abscons care se 
pregătește să intre în nemu
rire sub numele de Ab Abs. 
Dezordine căutată. Intr-o co
livie, un papagal care nu știe 
să vorbească decît foarte rar, 
poate fi și de carton, deci 
nu va fi tre"ut în distribu
ție. Pe Ungă colivie, ștergînd 
praful, mama scriitorului: ea 
știe să tacă, deci va fi tre
cută în distribuție. Ab Abs 
meditează, așezat exact unde 
vrea regizorul, în tot cazul 
cu picioarele mult deasupra 
nivelului la care se odihnește 
capul.

AB ABS ! Mu-zi-că.
(Mama pornește magnetofonul. 
Fiul ascultă).

AB ABS: Muzică străvezie. 
(Mama derulează banda, apoi 
o pornește iar. Fiul ascultă).

AB ABS: Muzică cu gheare. 
(Mama derulează banda, mu
zica se aude din nou. Fiul 
ascultă și dă semne de ener
vare).

AB ABS (răcnet): Mu-zi-că!
MAMA (calmă): Dumnezeu 

cu tine. (Derulează banda și 
muzica se aude invers. Pleacă).

AB ABS (ascultă fascinat' 
cîteva clipe, apoi, apocaliptic): 
Aaaa! Mamă, ce spasm ! 
(Sare în picioare). Ce spasm 
cerebral! (Se oprește lingă 
magnetofon privind vrăjit ro
tirea rolelor). Știu acum exact 
ce anume îmi trebuia, ce a- 
nume îmi lipsea! (Apasă pe 
buton și toată gălăgia înce
tează). Am nevoie de un verb 
galben. Mamă, am nevoie de 
un verb galben!

MAMA (apare în prag): Vezi 
în cutia cu ață. (Iese).

AB ABS (tragic, în urma ei): 
Mamă, de ce nu m-a născut 
tata? (Dincolo de geamul des
chis, apare de sus, începlud 
cu ghetele albite de var, un 
zidar suspendat în scripetele 
care îl poartă de-a lungul zi
durilor).

ZIDARUL: Aveți un pahar 
cu apă ?

AB ABS: N-ați mai termi-' 
nat ?

ZIDARUL: Păi aici e trea
bă, nu glumă... Niște apă, vă 
rog.

AB ABS : Un pahar cu apă, 
spui ?

ZIDARUL : Dacă insistați a- 
tîta, poate să nu fie cu apă.

AB ABS: Prezența dumitale 
Ia geamul meu este absurdă.

ZIDARUL : Specificul muncii. 
Asta-i situația.

AB ABS (în timp ce toarnă 

apă intr-un pahar): Mă bucur 
că-i absurdă, că e ilogică. Nor
mal era să fi stat de vorbă 
pe stradă... (It dă paharul).

ZIDARUL (bea, dezamăgit): 
Apă. Ce fac cu paharul ?

AB ABS : Sparge-1.
ZIDARUL : Nu e din ser

vi ci ?
AB ABS : Nu, e de serie.

ZIDARUL (îl aruncă în gol. 
Sticlă spartă): S-a făcut. 
AB ABS (satisfăcut) : Ha!
Din nou, ai văzut ? Din nou ! 
Nevoia de absurd ne cople
șește. Ii disprețuiesc pe cei 
care se prăbușesc în fața fe
meilor, bolborosind ceva des
pre eternitate, despre lună și 
stele... (Se cutremură). înfio
rător ca o broască sub căma
șă 1 Nevoia de absurd, ah, 
nevoia de absurd ! ...Fiecare 
vedem lumea în două feluri, 
cu capul în jos și cu capul 
în sus. Cum e normal, știi ?

ZIDARUL : Cu capul în jos, 
firește.

AB ABS : Dacă spun „intui
ție în arpegiu dezinfectat", ce 
înțelegi ?

ZIDARUL : Nimic.
AB ABS : Dar dacă spun 

„femeia avea cap de capră 
carpatină care cataliza caren
țele capitale" ?

ZIDARUL: Ei, asta-i mult 
mai simplu.

AB ABS : Ba nu, nu e sim
plu. Dar e dreptul meu.

ZIDARUL : Unde-i lege, nu-i 
tocmeală.

AB ABS : Am dreptul Ia op
tică personală. Cînd logica 
mă obosește, devin ilogic fără 
nici o remușcare. Oh, da, lo
gica mă obosește I Observi 
ce fac acum ?

ZIDARUL : Da, ridicați un 
picior. Stînaul.

AB ABS : Exact. Ridic un 
picior cu P mare, încălțat în- 
tr-un pantof.

ZIDARUL : Tot cu P mare.
AB ABS : Inexact. Cu P 

mic.
ZIDARUL : ...dar cu șireturi.
AB ABS : Șiretul este firul 

direct dintre bombeu și in
finit. Iar scaunul acesta, de 
pildă, e Obiectul cu majuscule.

ZIDARUL : Frumos scaun. 
Am un cumnat lemnar.

AB ABS : Ai pus vreodată 
preț pe caracter?

ZIDARUL : Da' de unde !
AB ABS : Caracterele se 

pulverizează. Discemămîntul 
mă îngrețoșează.

ZIDARUL : Greața e o ches
tie tare neplăcută.

AB ABS: Dar și greața e 

dreptul meu. Dumneata ce 
drept ai ?

ZIDARUL : Dreptul la odihnă. 
AB ABS : Mă rog. Dar spu

ne-mi sincer, nu e absurd 
să-mi spargi paharele 2

ZIDARUL : Ba da. Insă trus
tul nostru satisface toate pre
tențiile beneficiarului.

AB ABS: Atunci dă-mi un 
verb galben

ZIDARUL : Galben, zici ? Să 
vedem; poate au băieții. . . 
(Scripetele se urcă, se aude 
vocea batjocoritoare a zida
rului) Mă, care ai un verb 
aalben și nu spui ?

AB ABS (cu coatele reze
mate de pervaz, aplecîndu-se 
mult pe spate ca să privească 
în sus, în urma lui): Mai treci 
pe aici. Simt nevoia să teo
retizez. Simt nevoia. (Revenind 
în mijlocul camerei, agitat). 
Nevoile nu se discută se e- 
xecută. (Iese în grabă).

PAPAGALUL : Nevoile nu 
se discută. Se execută. Nevoi
le nu se discută. Se execu
tă. (Se aude zgomotul unui 
caracteristic jet de apă. Ab 
Abs reapare).

AB ABS : Esențialul e cu
rățenia. Sufletească. Iar dacă 
papagalul a vorbit sau nu. a- 
ceasta mi-e absolut indiferent. 
In clipa aceasta. In clipele ur
mătoare însă, faptul ar putea 
căpăta proporții colosale.

PAPAGALUL (cu intonații 
metronomice): Cu-cu, cu-cu. 
cu-cu. cu-cu...

AB ABS: E ora! Arta, hîr- 
tia albă, pixul violet, creierul 
gri, lumea incoloră, toate 
așteaptă... Agregatul meu li
terar așteaptă... Poate pe 
mine, poate pe tine, poate pe 
el...

PAPAGALUL : Poate pe noi, 
poate pe voi, poate pe ei.

AB ABS : Exact. (Se așea
ză gata de scris) Quo vadis? 
(Vrea să înceapă, se răzgîn- 
dește, iarăși vrea să înceapă, 
dar izbește pixul). Ah, ver
bul, unde mi-e verbul nea
părat galben, de care nu 
mă pot lipsi ? (Semnal im
perial de trompete). Ah, știam, 
începe migrena. Doamna mi
grenă, alteța sa, majestatea sa 
migrena ! Sînt deci modern 
începînd cu capul, migrena 
înseamnă modernitate, altfel 
s-ar numt durere de cap. 
(Zgomot de fierăstraie). Dar 
ce-i asta? Nu vine singură! 
(Se încovoaie dureros). Săr
mana mea anatomie, ai nea
junsuri! Mie rău. Devin real, 

neînsemnat de real... (Se cul
că). Sînt un om bolnav. (Auto- 
sentință). Sînt un om bolnav!

MAMA (intrînd repede): De 
ce m-ai strigat?

AB ABS : Te-am strigat ? A 
da, se poate. (Se chircește). 
Desigur, te-am strigat. Mi-e 
rău, mamă, fă ceva.

MAMA (la căpătîiul lui): 
Ești transpirat tot.

AB ABS : E rău dacă sînt 
transpirat tot ?

MAMA : Lasă că vedem noL 
Stai liniștit. (El mai agită un 
picior). Tot.

AB ABS : Poți să mă mîn- 
gîi. îmi place. Tot.

MAMA: Mă uit la tine și 
văd că totuși ai un suflet 
bun.

AB ABS : Ce te făcea să 
crezi altfel ?

MAMA : Știu eu? Felul tău, 
foile astea de hîrtie... Și ui- 
te-așa, cînd ai crampe, ești 
un om așezat și cumsecade.

AB ABS : Mulțumesc pentru 
cumsecădenie. (II doare). Nici 
prin gînd nu-mi trece să fiu 
așezat. Mamă, sînt mare!

MAMA : Văd, ai crescut, 
fiule, erai atîtica.

AB ABS : Nu așaaaa !
MAMA: Nu chiar așa, ai 

dreptate. Ce să-ți aduc ?
AB ABS : Să nu-mi aduci 

nimic. Să mă-nțelegi, să fii 
prima care să mă-nțelegi.

MAMA: M-oi strădui. Am 
mai încercat, nu-i vorbă.

AB ABS : Și ?
MAMA : Și-așa mai depar-, 

te. Eu sînt sinceră, știi asta. 
Alții nu-s, n-ar mai ajunge, 
și strașnic o mai fac pe gro
zavii. Nu vor să pară proști 
și-atunci spun că-nțeleg tot. 
Dar știi, absolut tot. Au un 
fel de zîmbet în colțul bu
zei care te dă gata cînd se 
uită la tine, ar vrea să te 
bage în pămînt, ca pe cea 
din urmă gînganie. Și dacă 
ar ști într-adevăr să pricea
pă ceva, aș mai zice. Dar 
ți-am spus, se prefac doar, 
ca să nu pară proști, ca să 
nu zică ceilalți că-s proști.

AB ABS : Mulțumesc, m-am 
lămurit. Ești împotriva irațiu- 
nii constructive.

MAMA: Ei, asta-i, cum o 
să fiu împotrivă ? In familia 
noastră toți au fost oameni 
normali.

AB ABS : E o aluzie?
MAMA: Da de unde! E o 

adevărată fericire.
AB ABS: Simt pe undeva 

ironia, dar n-am timp s-o in
terpretez. Am crampe, sînt 
transpirat tot, în condițiile 
astea nu Se mai poate inter
preta nimic. Vai, sărmane om, 
durerea nu poate fi niciodată 
abstractă 1

MAMA: Spune-mi unde te 
doare exact ?

AB ABS : Exact ? De ce 
exact ?

MAMA: Păi nu te doare 
într-un loc anume ? Te doare- 
așa, cît îi hăul ?

AB ABS : Cît îi hăul... Ce 
frumos ! (Zgomotul, iarăși, de 
fierăstraie). Hăul meu se nu
mește cap și se numește ab
domen și se numește...

MAMA (punîndu-i mina pe 
frunte): Doamne, crește !

AB ABS (ca ars): Ce creș
te, hăul?

MAMA: Febra. Am să te 
frec cu oțet.

AB ABS : Ca pe-o salată. 
Nu mi-ar displace. Vegetal, 
cît de bine mi-ar sta vege
tal!

MAMA: Nu cumva îți bați 
joc de mine ?

AB ABS : Mamă, mi-e rău 
de la ciuperci... Dar nu, e 
imposibil, în comerțul de stat 
nu se vînd ciuperci nebune... 
Atunci de la porcul ăla în 
suc propriu. Sucul nu era 
propriu, am bănuit imediat, 
era impropriu...

MAMA (speriată): Tu, zău 
așa... Nu te-nțeleg.

AB ABS (drept în mijlocul 
camerei): Tocmai tu? El m-a 
înțeles.

MAMA : Care el ?
AB ABS: Cel de sus. A 

trecut pe la geam.
MAMA : Doamne !
AB ABS : El m-a înțeles. 

I-am probat simțul absurdului 
și a răspuns la toate comen
zile. Fii atentă, pînă și un 
zidar! Ceea ce înseamnă că 
în fiecare dintre noi există...

MAMA (ridicîndu-se tristă) : 
Nu ești bolnav, ai vrut să 
rîzi de mine.

AB ABS : Ba nu. Uite, mă 
culc înapoi ca să te conving. 
Mi-e rău. mă doare tot, bu
cățică cu bucățică. Fricționea- 
ză-mă, masează-mă, calmea- 
ză-mă. Am de lucru, trebuie 
să scriu chestia aia, nu știu 
dacă ți-am spus-o... Am să 
ti-o dedic.

MAMA : Să nu faci una ca 
asta! Vecinii mă respectă !

AB ABS (atins): Așa ? Li
teratura mea jignește? Degra
dează ? Dar bine, plebe ne
informată, necultivată și in
sensibilă, nu e oare destul de 
clar că echilibrul și-a pierdut 
actualitatea, că rînduiala o- 
menească n-are nici un chi
chirez, că pe sentimente pu
tem face diverse chestii care 
nu se produc în timpul opri
rii trenurilor în stații ? Mamă, 
dă-mi un verb galben și dă- 
rîm lumea !

MAMA : Și apoi ?
AB ABS : Și apoi, și apoi! ... 

Ce mă privește? Am lumea 
mea, vreau să trăiesc ilogic, 
mai ai ceva de spus?

MAMA : Scîrț.
AB ABS : Poftim ?
MAMA: Am spus scîrț.
AB ABS: Și ce înseamnă 

.scîrț ?
MAMA: Un sunet abstract.
AB ABS (disperat): Pleci ? 

Dar sînt bolnav !
MAMA : Culcă-te. Și poate-o 

da dumnezeu să-nțelegi ce 
nu-nțelegi și crezi că-nțelegi. 
(Din pragj Ce te-ai face să 
trăiești un sfert de oră în 
lumea hîrtiilor tale ?

AB ABS : Aș fi împărat. 
(Rîs dureros). Dar asta nu se 
poate, din nenorocire. Din 
nenorocire totul e atît de 
concret, de concret... Mamă, 
unde-ai dispărut ? Ard tot, 
mîinile mi-s de gheață... E- 
cuatorul, polul, contrazicere 
totală...

PAPAGALUL : Un pol, doi 
poli, trei poli, patru poli, o 
sută de lei.

AB ABS : Tu să taci!
PAPAGALUL : Tu să taci.
AB ABS: Iți dau foc, să 

știi.
PAPAGALUL : Pompieri 08, 

pompieri 08...
AB ABS (fatal): Tu ai vrut-o. 

(II scoate din colivie și-i dă 
foc. Cîteva secunde de li
niște totală). Ei și-acum? 
Parcă ar mai trebui ceva. 
(Brusc, semnalele de trompe
tă) Ah, sigur că da, uitasem! 
(Fierăstraiele). Uitasem de tot! 
(Se încovoaie, se culcă, se 
zvîrcolește). Majestatea sa mi
grena și restul, ah restul... 
Mi-e frig, un frig ciudat... 
Mamă, dau un agregat pen
tru un șal! (Reintră Mama, 
de data asta în mini-jupe și 
cu un termometru enorm în 
mină)

MAMA : Ciao !
AB ABS : Mamăăă ! (îngro

zit). Dar e imposibil !
MAMA: Fermentația este 

simbolul purității.
AB ABS : Asta de unde-ai 

mai scos-o ? Adevărul ar pu
tea fi altul.

MAMA: lx. igrec, zed.
AB ABS: Sigur?
MAMA: Eminamente. Ab

solutul mă gîdilă mov în u- 
rechea stingă.

AB ABS : Hai, fii serioasă, 
mamă. Dacă află vecinii...

MAMA : De ești tu acela, 
nu-ți sînt mamă eu.

AB ABS (începe să-și piardă 
cumpătul): Ascultă, sînt bol
nav. Nu merit să-ți bați joc 
de mine.

MAMA: Veni vidi, viei. 
(Radioasă). Am bătături. (Tai
nă). Latră luna.

AB ABS : Cum ?
MAMA : Cu jumătate de 

gură.
AB ABS : Sfinte!
MAMA : Infern, smoală, dia

vol, abajur cu șerbet de smeură.
AB ABS : Prea mult ! Prea 

mult pentru un singur fiu! Ma
mă, sînt bolnav, știi bine cît sînt 
de bolnav, știi bine că o 
singură crampă acută poate 
schimba un destin, știi bine 
că am nevoie de cineva care 
să mă înțeleagă ? Știi bine 
toate astea, răspunde-mi, nu-i 
așa ?

MAMA (înaintând spre el 
cu termometrul întins): In- 
toarce-te, echinox anorganic.

AB ABS : Ce vrei să faci ?
MAMA : Civilizația este un 

mercur Ia discreția inteligen
tei. (Se oprește într-o postură 
solemnă, sprijinită în termo
metru ca Neptun în trident).

AB ABS: Teorii! Tu faci 
teoretizări! Nu-i adevărat, ni
mic nu-i adevărat. Inteligența 
este ceva... ceva... Dar ce im
portanță are ce este inteli
gența? Deranjamentele inteli
genței sînt mai suportabile de- 
cît cele ale stomacului. (Trom
peta avertizoare). Ba nu, ba 
nu, capul suferă primul! Mi
grena mea e provocată de prea 
multă gîndire abstractă, știi 
asta, mamă ? (Bănuitor). Ma
mă, tu ești mama sau nu ești 
mama 2

MAMA : Două culori.
AB ABS (strigînd): Care 

sînt aceste două culori ?

MAMA : Joi și vineri.
AB ABS (gemînd): înnebu

nesc.
MAMA : Ssst I Să trăim ca 

si cum dincolo de noi n-ar 
mai fi nimeni. Uite, calc pe 
stropul de rouă pentru că e 
prea transparent. II strivesc 
sub talpă și grăuntele de no
roi care se naște îl ung pe 
pîine și-l înghit cu creie
rul.

AB ABS : Scîrboasă chestie t
MAMA: Ei și? Mă pri

vește. Iau floarea în mînă 
șl zic că e șoarece. Pot să 
fac din asta un ideal.

AB ABS (cu blîndefe for
țată) : Mamă, ești o femeie 
respectată în tot cartierul. 
Președinta comitetului de 
bloc, confidenta tuturor veci
nelor, pentru că ai o minte 
limpede...

MAMA : Vai, vorbești dez
gustător de clar. Ești cumva 
bolnav ?

AB ABS (exasperat): Dar 
ce-ți spun eu de-un sfert de 
oră ? Că sînt bolnav, că am 
nevoie de ajutorul tău, ești 
datoare să mă ajuți pentru 
că-mi ești mamă, ești datoa
re să mă-nțelegi pentru că 
îmi ești tot mamă. La urma 
urmei nu știu care din noi 
doi e mai bolnav. Pfui! La 
vîrsta ta să cazi în patima 
mini-jupei! (Dramatic). Ruși
ne, mamă I

MAMA (ia poziția de a- 
tac, cu termometrul ca o 
armă): Febra.

AB ABS : Mamă!
MAMA: Fața la perete. Iti 

voi lua febra ca atunci cînd 
erai mic.

AB ABS (îngrozit sare în 
picioare) : Mamă, onreste-te, 
îți spun. Iti poruncesc 1

MAMA (se oprește, cu 
prinde termometrul în hr <i z 
și se leaaănă romantică!: 
Muzică. (Fiul pornește mag
netofonul. Mama ascultă).

MAM A: Muzică străvezie. 
(Ascultă, e nemulțumită) Mu
zică cu gheare. (Fiul disperat 
se încurcă în benzi. Mama 
strigă). Mu-zi-că! (Apoi face 
un semn, muzica încetează, 
ea începe să rîdă)

AB ABS (privind-o neîncre
zător) : Mamă ti-a... ti-a tre
cut ?...

MAMA : Da, desigur. Iată 
papagalul tău. (ficoate din. 
sin un papagal de carton și-^ 
pune în colivie. Din came'ra 
vecină se aude un zgomot 
de farfurie spartă). Ah, ver
bul meu galben s-a apucat 
de pozne! (Iese călare pe 
termometru).

AB ABS (cade în genunchi, 
cu pumnii încleștați deasu
pra capului): Ca să fii ilo
gic, îți trebuie vocație! Eu 
am o castă unde nu oficiază 
oricine! (Fierăstrăul, se în- 
cavoaie de durere). Vai, ma
mă, ce-ai ajuns! E de neîn
chipuit ! E ridicol I

PAPAGALUL: Ridicol, ri
dicol, ridicol!

AB ABS (sare în picioa
re) : Iarăși tu? Parcă te-am 
ars odată I

PAPAGALUL : Te-am ars o 
dată, te-am ars o dată, te-am 
ars o dată I

AB ABS : Iar îți dau foc, 
să știi.

PAPAGALUL: Pompieri 08. 
pompieri 08...

AB ABS (resemnat): Așa 
devin oamenii monștri. (II 
școate din colivie și-i dă foc. 
Se așează la masa de scris) 
Să încerc iar. Ca un erou. 
Ah, unde mi-e verbul nea
părat galben de care nu mă 
pot lipsi ? Fără el devin de
suet, ca o iubire de duzină. 
(Apare, traversează scena cu 
pași eterici și dispare — 
Femeia romb, botezată ast
fel de autor pentru că 
poartă o rochie bizară care 
exagerează evident talia și 
se strînge simetric la gît șl 
deasupra genunchilor. Ab 
Abs urmărește perplex evo
luția ei enigmatică și fu
gară).

AB ABS : Cred că febra 
mea crește. Mama va rămî- 
ne fără fiu. (Spre direcția în 
care a dispărut femeia). Cău- 
tați pe cineva, duduie ? Aici 
locuiește un om bolnav. Hei...! 
(Se ridică de la birou face 
pași chinuiți prin cameră). 
Nimic. Vedenii, iluzii. , singu
rătate...

FEMEIA ROMB (reapare): 
A rostit cineva cuvîntul „iu
bire" ?

AB ABS: Poate, din gre
șeală.

FEMEIA ROMB: Greșelile 
se plătesc. Sînt femeie.

AB ABS: Ce fel de fe
meie ?

(Continuare în pag. 7)



T
FEMEIA ROMB : Romb, nu 

vezi ?
AB ABS : Nu mai știam 

dacă văd bine. Eu, după cum 
observi, sînt bărbatul cerc. 
Mă încovoi de durere. Ia

FEMEIA ROMB : Rămîn în 
picioare. IȚi dau trei minute 
ca să te îndrăgostești de mi
ne.

AB ABS: Trei minute ? E- 
norm. îmi ajunge unul și te 
iubesc ca un nebun. (Sincer). 
Am uitat de durere, plutesc... 
Te așteptam, țl-ai dat seama, 
nu ? M-ai auzit, nu ? Vreau 
să simt o mînă caldă pe frun
tea mea. A tâ trebuie să fie 
mîna aceasta. (Vrea s-o îm
brățișeze). Ce-i cu moda as
ta ? Nu pot ajunge la tine.

FEMEIA ROMB: Sînt romb, 
ți-am spus. Rombul înseam
nă o geometrie care 
pinge.

ĂB ABS Și-atunci ?
FEMEIA ROMB: Fă-mi 

declarație de dragoste.
AB ABS: Dar știi prea 

ne că...
FEMEIA ROMB: Vreau 

aud. In genunchi, așa. 
țul drept pe inimă,
stîng întins implorator. Capul 
ușor lăsat într-o parte.

AB ABS : Te iu...
FEMEIA ROMB : Stai, 

te grăbi. Să căutăm o muzică
lirică. (Ii răsucește nasul și 
urechile, pe rînd, ca butoa
nele unui aparat de radio. 
Se aud zgomotele și frînturile 
de glasuri și melodii speci
fice căutării de posturi pe 
scală. Găsește un cîntec pre
lung sentimental). Gata, poți 
începe. (Ab Abs nu-și revine). 
Ce mai aștepți ? Ai suflet ?

res-

o

bi-

s-o
Bra- 

brațul

nu

Să

AB ABS : Cred că da.
FEMEIA ROMB : De unde

v- ?
‘ AB ABS:: De Ia tine.

FEMEIA ROMB : Atunci
spune.

AB ABS (șoaptă caldă) : E
spun 

grădină
Mi-e greu 

într-o
greu... 
tot, sînt ca 
minunată...

FEMEIA
drept pe, inimă, cel 
va mai sus.

AB ABS: ...ca într-o gră
dină minunată pe care n-am 
visat-o nicicînd iar tu ești 
floarea mea în care cred și 
care m-a făcut să înțeleg e- 
rhilibrul...

FEMEIA ROMB : Ce anu
me ?

AB ABS : Echilibrul.
FEMEIA

tlnuă. 
lele.

AB 
Luna, 
ruiesc, iubito, cu tot 
ei șl stelele ce-atîrnă 
boltă-n ciucuri grei...

FEMEIA ROMB : Fii atent 
la mîna stîngă.

AB ABS : Pe 
nima mea nu 
pieptul meu. E 
cită și fierbinte, 
dulce, visul meu, 
mea necesară ca aerul...

FEMEIA ROMB : Nu ți se 
pare banal ?

AB ABS: ...fericirea 
necesară ca aerul...

FEMEIA ROMB : !
broască umedă și rece 
combinezon și piele.

AB ABS : Niciodată nu 
găsi cuvinte destule ca 
mărturisesc ceea ce...

FEMEIA ROMB : Spune-mi 
un singur verb galben și voi 
fi a ta.
AB ABS: De ce ? 
besc și-atîta tot !

FEMEIA ROMB:
(muzica sentimentală 
tează. Femeia începe 
dă colosal). Ești desuet, ești 
un îndrăgostit 
ră importantă, 
fonograf! (Ab 
zat pe covor, 
ochi
raze,

AB
mîna

ROMB : Brațul 
sting ce-

Ai
ROMB: I 
uitat luna

ABS 
ia-o,

(aprins) : 
e a ta,

ste-

A, 
ți-o
argintul 

pe

da ! 
dă-

Pe inimă, 
inimă. Dar i- 
mai este în 
a ta, neferi- 

iubita mea 
fericirea

Si:

Au căzut

nimic. Erau

(zidarului):

N-aveam cu cine schmba o 
vorbă. Ești om serios, știu 
asta, venirea dumitale mă ușu
rează.

ZIDARUL : Da, dar piezenta 
mea ia geamul ăsta este ab
surdă.

AB ABS : Specificul muncii 
Asta-i situația.

ZIDARUL (bea și atuncă pa
harul care se sparge) : Nevoia 
de absurd mă copleșește. (Sa
lută cu pălăria). Dansați, doam
nă ? (Coboară în cameră).

FEMEIA ROMB: Da, Carac
terele se pulverizează. Discer- 
nămîntul mă îngrețoșează.

AB ABS (stringîndu-și Um
ple le): Migrena 1

(Trompeta — în ritm de tan
go. Femeia și zidarul dansea
ză cu patimă, lipți unui de 
altul, răsturnind cite ceva din 
calea lor).

FEMEIA ROMB: 
niște obiecte.

ZIDARUL: Nu e 
cu O mare.

FEMEIA ROMB 
Cucerește-mă.

AB ABS : Ba nu I 
PAPAGALUL : Ba da. ba da.

ba da I
FEMEIA ROMB : Cucerește- 

mă c-un verb galben.
ZIDARUL : Trustul nostru 

satisface toate nevoile benefi
ciarului. Dumneata ești femeia 
cu cap de capră carpatină care 
catalizează carențele

FEMEIA ROMB: 
romb feminin.

ZIDARUL: Atunci 
FEMEIA ROMB : Spune-mi-o 
ZIDARUL: Ți-o spun.
AB ABS : De ce faci asta 1 

E iubita mea. (Retrăgîndu-s1: 
în fața reproșului din ochii ei) .- 
Ar fi trebuit să fie iubita mea '

FEMEIA ROMB : Tu nu m-al 
convins. Ai fost desuet. El mă 
va convinge. Punct.

ZIDARUL : Să fie liniște. 
(Trompeta și dansul încetează.) 
încep declarația mea de dra
goste. (Iși scoate tacticos mă
nușa, o pune în buzunar, apoi 
își înfige degetele în părul 
femeii, răsucindu-i capul și 
privindu-i ochii de aproape).

AB ABS : Mamă I
PAPAGALUL: Ma-mă-ma-

mă-ma-mă-ma-mă !
ZIDARUL (Replicile se vor 

succede automat, din ce în ce 
mai rapid): Tu.

FEMEIA ROMB : Eu.
ZIDARUL: Ah 1
FEMEIA ROMB : Oh !
ZIDARUL : Tic-toc !
FEMFIA ROMB : Țac-pac !
ZIDARUL : Inima are arcul 

strîns.
FEMEIA ROMB: Deschide 

umbrela.
ZIDARUL : Do-ml-sol-do.
FEMEIA ROMB : Nouă fără 

un sfert.
ZIDARUL : Gura ta onirl- 

’ că!
FEMEIA 

Înainte de
ZIDARUL

Șampon ?
FEMEIA ROMB : Nu. fără 

frecvență.
ZIDARUL (pătimaș): Iubirea

capitale ?
Nu, sînt

țe iubesc

ROMB : Se aqitfi 
întrebuințare.
(li miroase părul) :

fel demea mea conqelează!
FEMFIA ROMB (la

nt o pătimașă): Lapsus I
între ZIDARUL : Tu.

FEMEIA ROMB : Eu.
1 voi ZIDARUL: Ah!
să-ți FEMEIA ROMB: Oh!

o

Te iu-

Destul! 
înce- 

să rî-

de duzină, fă- 
demodat ca un 
Abs stă așe- 

privind-o cu 
Lună, stele,enormi).

ah...
ABS :
pe frunte.

FEMEIA ROMB: Inutil. Sînt 
o ființă absurdă. Mîna mea 
tulbură.

AB ABS : Dă-mi ceva totuși.
FEMEIA ROMB •; Da, desi

gur. Iată papagalul tău. (Pune 
un papagal 
via goală).

AB ABS 
Nu !

(Dincolo 
apare din 
scripete, 
poartă pălărie și mănuși albe)

ZIDARUL :
cu apă ?

AB ABS
servească):

Pune-mi măcar

de carton în coli-

(sare în picioare):

de geamul deschis 
nou, suspendat în 

zidarul care acum

Aveți un pahar

(Leșină de fericire. Zidarul 
la In brațe.)
ZIDARUL (face cu ochul): 

Vezi cît de ușor a fost ?
(Pornește spre geam. In tre
cere lovește cu piciorul în 
magnetofon care începe să-șl 
deruleze enervant banda. Pe 
scripete, cu femeia în brațe, 
strigă batjocoritor spre cine
va de sus:) Mă, care al 
un verb galben și nu spui ? 
(Dispar amîndoi din cadru! 
ferestrei. Banda se derulează 
în continuare.)
AB ABS : Și-acum ? 
PAPAGALUL : Și-acum, șt- 

acum, și-acum...
(Ab Abs se repede spre el, 
aprinde din nou chibritul, 
dar în ultima clipă renunță 
Brațele-i cad neputincioase, 
apoi se prăbușește.) 
PAPAGALUL: Salvarea 06.

Salvarea 06...
AB ABS 
MAMA 

înfățișarea ei de totdeauna): 
încă ți-e rău ?

AB ABS (se tlrîie spre ea, 
implorator): Mamă, prinde
lumea... Ține lumea pe vertica
lă, te rog, în genunchi te rog, 
mamă... ' (

Mamăăă!
(apare în prag cu

(se grăbește să-l 
Bine că ai venit. cortina —
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„ISTORIA LUI

Pe Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Constan
tin Brîncoveanu, Iorga 
i-a văzut deopotrivă e- 
rol ai istoriei și ai lite
raturii, in măsura în 
care talentul și imagi
nația sa extraordinară 
îl minau dincolo de do
cumentul exact științific. 
Istoria lui, Ștefan cel 
Mare este' mai aproape 
de literatură decit de 
istorie, rămînînd o exal
tată apoteoză a virtuți
lor tainicului pămînt ro
mânesc și a gloriei stră
bune.

Istoria lui Mihai Vi
teazul are un caracter 
informativ, o documen
tare exactă, Intr-un stil 
alectiv, care-i dă o e- 
gală alură istorică și 
literară. îndelung pre
gătită prin articole, stu
dii și conferințe, evo
carea a tost publicată 
la 30 de ani, vîrstă la 
care Bălcescu își înche
ia Istoria Românilor sub 
Mihai-vodă Viteazul, 
realizlnd, pe planul Is
toriei, prima evocare 
romantică a unei figuri 
de domn muntean.

Intr-o altă epocă, cu 
o altă documentare șt 
viziune istorică, Iorga 
reconstituie, „înțelegînd 
izvorul, nu ca un obiect 
de discuții abstracte, ci 
ca un glas viu străbă- 
tînd pînă la noi...“ El 
a restituit întregită, cu 
o admirabilă putere de 
cuprindere, măreția vi
teazului valah, stimulat 
de convingerea că, „ni
ciodată pînă atunci ci
neva din neamul nostru 
nu fusese urmărit 
de aproape 
neadormiți 
lui".

Liber de 
vocatorul stăpîn pe in
formație, imaginează, 
dezvoltă amănunte, ex
plică, deduce, înserea
ză legende, creînd o at
mosferă în care se miș
că o mulțime uluitoare 
de personaje, prieteni 
și dușmani ai îndrăzne
țului Mihai. Trăind in
tens alături de eroul 
său, Iorga încearcă să 
pătrundă suportul psiho
logic al unor fapte ex
traordinare ale aceluia 
care realizase, 
ment, idealul

un mo- 
unitățil 

dacice și devenise spe
ranța de libertate a ță
rilor balcanice.

Aceeași fantezie isto
rică a rodit în nume
roase drame evocatoare 
de inegală valoare, din
tre care două variante 
Sînt închinate întruchi
pării istorice fulgeră
toare a lui Mihai, con
vins că acesta trebuie 
să rămină viu în con
știința poporului 
l-a născut.

Iorga, „cronicarul 
tîrziat", cum l-au 
mit unii, a dat prin a- 
ceasta monografie, o lu
crare definitivă, care 
poate ii greu depășită 
ca informare și elan in
terpretativ, cel pufin, 
pentru momentele fun
damentale ale viteazu
lui voievod, acest „chip 
de curată și desăvîrșită 
poezie tragică".

care

în- 
nu-

Elvira Sorohan

IONCHIRIAC

POTOP DE OCTOMBRIE
Plouă de octombrie. Stind în fața morții 
Iarba înfiorată se gîndețte
La rouă ce-o ademenea 
Cu viață-n ea, ca icrele de pește

Stau pe o piatră rotunjită ca pe-o sferă 
In care parcă îngeri se ascund
Bind vin de struguri dintr-o altă eră 
Cintind ca-n vremea de demult

Deci să-mi închipui că tu încă treci 
Călcind printr-un astfel de peisaj sfințit 
Ca locul unde înflorea norocul 
Și Maica Domnului ar fi iubit

Dar plouă și in fața ploii 
Nu pot să fiu decit un măr care plutește 
Pe mare, chiar în fața corăbiei lui Noe 
Care, cind fulgeră, pentru ispita ta mă 

pescuiețte.

Chiar dacă nu-s miei, nu mă pot opri să sărut 
In dorul meu de a întilni viața născută in 

nori
Bucle, ori muchii de frunze buclate, 
Așa mi se pare că lingă dunga frunzei 

stejarului
Se apropie marginea unui chip, cunoscut 
Pe cărările din doinele ascultate.

Oh, în alt loc ca-ntr-un joc cînd doi tineri 
Stau față-n față și desenează 
Contur de amforă cu linia chipului lor, 
Singe in buze imi string să dau foc 
Iluzoriei depărtări ți sărutului fără noroc.

îndrăgostit mi se pare că sînt ți pare-se iar 
Că in jurul florilor totuși
Aer în formă de floare se strînge,
Că mă învăluie trupul unei ființe in caire 

dispar
Așa cum se-ascunde sufletu-n singe.

Fete, simt, de n-ar fi, nu m-aț putea opri 
să sărut

Aerul ce-mi cade pe gură cu formele ochilor, 
Sufletul ca sunetul moale din leacuri,
Nu m-aț putea opri să sărut
Dragostea
Blestemul acesta-nflorit k> capătul citorva 

sute de veacuri.

ÎNTOARCEREA TA
Pești inotînd-săgetind printr-o apă
Mă fac să cred că riul se-ntoarce răzgîndlt 
Supărat pe mare, pur ca-n izvor,
Că se întoarce ea și cum s-ar întoarce 
Pe lume un om dintr-un sicriu putrezit,

Ori din dor

Imi zic, in curind dacă apele fac fapte într-un 
asemenea dor

Se vor întoarce-n pămînt ți copacii, nucii, 
cireții, prunii...

Vor fugi din pămînt spre izvoarele lor
Toate razele soarelui
Și toate razele lunii.

Oh, peisaj fără arbori ți-n loc 
de iarbă, culori de lavă
Aț mai gindi ți aț mai iubi intr-o asemenea 

vreme
Ori aș sta și aș pune tăcere pe foc 
Cu fum legîndu-mă de cuiul din slavă î

Ce faci, domniță, mergi în genunchi 
Deslușind în gindul meu așa priveliște ? 
Toate se pot întimpla fără milă 
Și insăși întoarcerea ta 
Nu-mi spune decit că am fost 
Și sînt singur.

depărtări ți sărutului fără noroc.

De ce, doamne, pentru ce flori cu picioare 
nu sînt

Una la alta din dor să se ducă, 
Căci dragostea tot in picioare-i călcată 
Chiar dacă o calcă albinele 
Pînă mierea din dor se usucă.

DICȚIONARUL PREMIILOR IITERARE ROMANEȘTI

Născut 1922 la Ploiești. Llcen- ’---- *
„Universul literar** (1937); 

____ „Geode", ed. A.B.C., 
Premiul Forum, 1945, pen- 

Pîinea pădurii. Are sub ti- 
un nou volum de versuri.

★
Șl volumul lui Mihail Cosma 

exprimă tematica lirismului po
lemic din 1945 : profetism cît mal 
cuprinzător, prezența mitraliere
lor și a cuptoarelor, divulgarea 
foametei (prin revers : visele
gurmand-planetare ale înfometa
tului), marcarea sărăciei urbane, 
ironizarea modică a domnilor 
de la Sinaia, exotism etc. Lor 
li se adaugă un Poem universal 
în care o viziune a opulenței 
universale este văzută printr-un 
transparent pergament biblic : 
„Pluguri de foc vor preface 
munții în graminee și struguri/ 
O foame vegetală nemaipomeni
tă/ va modula în metale/ carnea 
uneltelor care împart oamenilor 
bucuria. (...) cum vin pe valuri 
vinurile verzi din orient,/ cum 
fierbe cafeaua în cupe de nu
făr/ cum crește în ochii femei
lor ceaiul blond din Hawai,/ cum 
arde ca fosforul zahărul în tres
tiile de bambus./ cum se-ncar- 
că-n silozuri orezul de argint din 
Singapore/ cum trec elefanții ca 
niște tancuri printre arborii de

pîine“. Poemul sintetizează a- 
proape toate motivele structurale 
ale cărții, și în special, transmi
te unitar, tonul ei afectiv. Vi
brația coboară dintr-un regret 
al unei posibile morți prema
ture, depusă ca ofrandă pentru 
instalarea unei confederații uma
nitare. Poetul cere ca sacrificiile 
să nu fie uitate și anunță în 
eventualitatea nerespectării legi
lor acestei dăruiri comune, re
întoarcerea cosmică a întemeie
torilor ca o invazie de numeroși 
Mesia extramundani : „Iar dacă 
mîine/ limuzinele voastre multi
colore/ se vor ciocni în ceață/ 
cu carburatoarele arse de șam
panie/ aproape de podurile în 
care oasele noastre incandescen
te/ strălucesc pe sub ape ;/ a- 
proape de canalele/ care trec 
prin inima popoarelor,/ sau se 
vor prăbuși peste voi ca niște 
flaute ale infernului/ tunelele 
din Alpi/ nu vom opri pe ni
meni înainte de moarte/ pentru 
că ne-așteaptă învierea orașe
lor .../ / Atunci ne veți spune 
ultimul cuvînt/ și noi vom răs
punde lovind în cer cu bocan
cii ; , .Venim odată cu incendiile/ 
care decolorează munții la 1000 
de ani/ odată cu naufragiile pă
sărilor de huilă/ dintr-un conti
nent necunoscut/ pentru care 
atlasele se vor tipări cu foc ben
gal44 (Poem universal).

Descoperim în Pîinea pădurii 
aceleași sintagme obsesive îm- 
pămîntenite splendid de către 
Tonegaru : tramvaiele, locomoti
vele. centrifuga rotativelor, zia
rele, sinuciderea prostituatelor și 
a poeților, tristețile cetății, eva-

ztttni oceanice etc. Transcrierea 
lor este discursivă. Insă propen- 
siiinea la cosmic e legată strîns 
de cuvînt șl nu derivată dintr-o 
imanentă a existențialului meta
fizic. Discursul lui M. C. nu e 
străin de asociații crude și de 
o anume undă de sinceritate și 
energie. Numai că epistema lui 
metaforică poartă sigiliul lui Ion 
Caraion. Așadar, pe linia expre
siei poetice, M.C. se află mai 
aproape de acesta, decit de C. 
Tonegaru. Sînt identități între el 
care vorbesc de la sine (arbori 
de sare, bălțile de sînge șl cia
nură. canalele reziduale, plămî- 
nii vegetali ce scuipă sînge etc.).

P. S. Intre coperțile, șl pe hîr- 
tia (de maculator) a colecției 
Forum a fost tipărită placheta 
Herbar de Margareta Dorian. De
și nu poartă apostila premiului, 
asemeni celorlalți șase autori 
(Ion Caraion, Ion Frunzetti. Vic
tor Torynopol, Mihail Cosma, 
Ben Corlaciu. Ion Cutova), dată 
fiind includerea ei în colecție 
și dat fiind că la timpul apar.ției 
critica a încadrat-o în aceeași 
„pleiadă" (Perpessicius ș.a.) vom 
preciza că din perspectiva timpu
lui Margareta Dorian este întîta 
poetă care verifică și confirmă 
structura senzualistă a poemelor 
din Tara fetelor de Mar'a Banuș, într-un limbaj demodat, (vezi, 
Cîntec de dragoste, ș.a.). Herbar 
stă direct sub percepția carnală, 
a universului domestic și natu
rist, iar lucrul e important pen
tru matricea precursoarei.

M. N. Rusu
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Luni 25 noiembrie 1968, ore 19 
CLUBUL ARTELOR 

(Casa tineretului) 
va avea loc Ședința de lucru a Cenaclului. 

„CONVORBIRI LITERARE" 
al revistei „CRONICA"

citesc :
AUREL BRUMĂ (teatru) PAVEL-PAUL BALAHUR 

(poezie) Poetul MICHEL LOUYOT (Franța) 
va conferenția despre :

„TÎNĂRA POEZIE FRANCEZĂ"
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PERSONAJE DIN ROMANELE DE AZI
HERBERT, 
COPILUL 
PLICTISIT)

Herbert este fără îndo
ială un copil, dar un copil 
cu semne de progeris, nor
mal prin sfera preocupări
lor, dar anormal, adică bă- 
trîn foarte bătrîn, prin felul 
cum și le privește. Are o 
curiozitate infantilă pentru 
tot ceea ce observă în jur : 
.Stătea astfel pe gînduri, 
cînd deodată îi atraseră a- 
tenpa țipetele ascuțite ale 
rîndunicilor, care își făcuseră 
cuiburile sub gangul porții —■ 
atrase de bîrnele puternice 
care sprijineau bolta — și 
care intrau și ieșeau de sub 
gang ca niște săgeți negre, 
electrice. Privi cu atenție 
unul din cuiburi și auzi — 
cînd o rîndunică se așeză 
pe marginea lui, — ciripitul 
ascuțit, strident al puilor, 
pe care nu îi vedea însă, 
și cum acest zgomot se re
peta și la alte cuiburi, a- 
cest lucru îi provocă o 
mare curiozitate*, dar și o 
ciudată, cvasi-inocentă pre
dispoziție spre cinism ; 
„Neștiind ce să-l mai facă 
puiului, îl izbi cu putere de 
pămînt, dar Herbert observă 
că acest lucru nu-1 ucise. 
II era scîrbă să-l ridice și 
să-l arunce din nou, și a- 
tunci se duse în «magazia 
lemnoasă" (...) și aduse cu 
greutate un butuc și apoi o 
șecure. începu cu puiul pe 

care-1 ucise și termină cu 
ceilalți". Se alătură acestor 
semeni de aceeași vîrstă 
într-un joc aparent nevi

novat, „de-a cocostîrcil" în 
care esențial rămîne lorma- 
rea perechilor băiat-fată, i- 
nițial pe un fond naiv ma
tern, dar are inconștient, 
pur instinctual, revelația 
fascinantă a bărbatului din 
el: „Și atunci, se ridică din 
colacul acela vegetal și 
din ei înșiși o febră ciuda
tă, ușoară, neașteptată, ne
cunoscută, ceva care-1 gî- 
tui pe Herbert și-i dădu o 
panică dulce, paradisiacă, 
și pe amîndoi îi înconjurară 
șerpi aerieni, uriași, vii, 
care le comprimau parcă 
mușchiul inimii, împingîn- 

du-1 să lupte cu o violentă 
formidabilă*.

Această dualitate a com
portamentului nu-i adaugă 
și nu-i scade nimic băiatu
lui, e firească și inevita
bilă la scara biologică iar 
ca fapt de literatură, e e- 
fectul unei priviri circulare 
aruncate asupra individu
lui dar mai ales e un prin» 
șl decisiv argument, aproa
pe o determinare, a stării 
psihice în care el se află.

Surprinzător este că 
Herbert are lungi și dese 
momente de plictiseală for
midabilă, nu doar din lipsă 

de acțiune, ci în joc, mai 
mult, în chiar secunda lui 
de cinism. Dar plictiseala 
implică aici dorința de 
schimbare, de modificare a 

unei anume stări, personajul 
pare nemulțumit de oricare 
act, chiar dacă e specific 
condiției sale infantile; 
schimbarea dorită în ascuns 
vine dinafara raționalului 
pentru că poziția existenția
lă a copilului este un dat, 
nu o opțiune și înlocuirea 
ei cu alta, a Imaturului, se 
face fără participarea con
științei, instinctiv, exterio
rizată în cîteva propensiuni 
incoerente, dintre care cea 
spre vitalitatea fizică a ta
tălui e esențială. Herbert 
își privește magnetic ta
tăl (gest de copil precoce, 
însă normal), dar îl și jude
că simțind o imensă satis
facție cînd îi descoperă mo
tivele ascunse ale comporta
mentului. In fond e o ches
tiune de mare finețe sesiza
rea acestora, mai ales că e 
dusă pînă la amănunt. 
„Herbert stătea în fața ta
tălui său, șl fiecare mișca
re a celuilalt, cea mai ușoa
ră expresie schimbată că

deau în el ca într-o prăpas
tie, pierzîndu-se cu rapidita
te în adîncurile sale obscu

re, care devorau cu avidita
te totul. Cu toată asculta

rea șl supunerea sa absolu
tă, Herbert nu se putea ab
ține de a observa cu o sa
tisfacție interioară, pe care 
o gustă destul de îndelung, 
că o bună parte din amabi
litatea și răbdarea tatălui 
său proveneau probabil din 
faptul că părinții săi urmau 
să iasă în acea seară, și 
Herbert își cunoștea destul 
de bine tatăl ca să știe că 
orice „ieșire" într-un antu
raj mai larg îl dispunea, 
scbinibîndu-1 abia simțit 
pînă la cele mai mărunte 
gesturi". '

Herbert își suportă greu 
copilăria, iar plictiseala e 
forma dorinței de schimba
re, dar și opoziția față de 
condiția lui de copil. Moti
varea nu apare în comporta
rea personajului, ci în co
mentariul autorului, tocmai 
pentru că ambiguitatea exis
tențială a copilului nu are 
rezonantă în spiritul său, în 
schimb e receptată ca ata
re la nivelul simțurilor ele
mentare. Descripția faptelor 
și comentarea lor de către 
scriitor în numele persona
jului său este aici, ținînd 
seama de faptul că acest 
capitol e parte dintr-un ro
man, un semn și o posibi
litate de a polemiza. Căci 
„In absența stăpînilor" este, 
înante dg toate, un ro

man polemic. Fără a de
monstra asta, dar în spriji
nul afirmației, vin două lu
cruri: întîi, toate persona

jele esențiale ale cărții se 
plictisesc, dar nu într-un 
mod general și comun, ci de 
propria lor condiție, cu atît 
mai mult cu cît se apropie 
mai tare de limitele exis
tenței lor (existența e pri
vită aici fragmentar, ca a- 
nume vîrstă), iar al doilea, 
acest summum etajat de 
plictiseală e paradoxal și a- 
parent mascat de o fantastică 
energie, de un vitalism unila
teral și de aceea covîrșitor, 

chiar cînd nu se exteriori
zează ci, (în cazul doamnei 
Iamandi) refulat, devine vo
ință de abținere sau de re
nunțare. Dualismul parado
xal de stări este urmărit de 
prozator de la margini spre 
vîrf ; este mai acut, mai 

haotic, mal puțin congru
ent în, cazul unei E. B. și 
mai limpezit, deci mai anali
zabil, la extremități, unde e 
vorba fie de inițierea în ex- 
perință mai mult instinctu
ală, primară (Herbert), fie 
de o experiență, privită dis
tanțat, ca pe ceva uitat și 
devenit străin (doamna Ia
mandi).

Stare de suflet, plictisea
la cedează unei alte stări 
de suflet, o neliniște pro
vocată de albul armonic 
al piciorului dezgolit în- 
tîmplător de mătușa copi
lului, neliniște inexplica
bilă pentru Herbert, dar 
care îl terorizează pînă la 
obsesie. Desigur învălmă. 
șeala lăuntrică se traduce 
la Herbert în contempla
ție, dacă nu cu totul pu
ră, oricum gratuită, adică 
fără o finalitate certă. 
Există totuși una, posibilă 
și probabilă, modificarea 
sugerată excelent la sfîr- 
șitul fragmentului: „privi
mai ales în partea de jos 
a oblonului, unde dimineața, 
cînd se trezea, zărea o 
rază subțire de soare, stre- 
curîndu-se sub lemn și 
indicînd o dungă de pul
bere măruntă și plutitoare 
în aerul invizibil. Privi 
acolo, deci, și își dori — 
avînd oroare de somn și 
de lunga noapte care-1 
aștepta — să închidă 
ochii, și după o cli
pă să-i redeschidă și să 
zărească, sub oblon, raza 
aceea, subțire, fericită. Așa 
făcu: închise ochii și-i des. 
chise imediat, deși cu oare
care, abia simțită, greutate; 
și raza era acolo, spre ui
mirea sa, era zi peste tot, 
și patul de-alături era 
gol*.

Copilăria este pentru mul
ti un mit, iar copilul, eroul 
acestui mit. Nu bănuim că 
mitizînd copilăria o anulăm 
de fapt ca formă complexă 
a existenței individuale; re
dusă la aspectele ei exteri
oare și acelea situîndu-le 
cumva pe un plan extra- 
real, într-un haos provo
cat de nostalgia jocului 
pur, a inconștientului fără 
întoarcere, copilăria devine 
(cîțl nu credem asta!) sim
bol de puritate, adică de 
simplitate în toate direc

țiile, fază aproape aumană 
a existenței umane. N. 
Breban pătrunde pe terito
riul tabu al copilăriei și lu
crează, nu prin analiză 
psihologică, inoperantă la 
acest nivel, ci prin curata 
descripție a faptelor și a- 
poi comentarea lor, să re
liefeze artistic ui personaj 
-copil în care se zbat con
tradictorii șl paradoxale 
sentimente și care reflectă, 
alegînd nu prin conștiință 
ci prin nelămurit instinct, 
dintre toate razele care-1 
ajung, pe cea a vitalității, 
asemeni un.ei „oglinzi car
nivore*. PI ctisit de condi
ția sa, Herbert este la gra
nița unei alte perioade, în 
care intră numai aparent 
spontan. Se va afla apoi la 
altă limită, a altor perso
naje din roman (nu întîm- 
plător capitolele sînt așe
zate invers ordinii firești), 
cu aceleași paradoxuri, di
latate însă, dar în perfectă 
continuitate.

Herbert, ca de altfel și 
eelelaite personaje ale ro
manului, dar mai ales Her
bert, prin natura Iul exis
tențială aflată cumva sub 
semnul minimei rațiuni, își 
vădește insuportabilitatea 
la o anume vîrstă, la o 
zonă închisă a existenței 
care ar urma să-l carac
terizeze în afara' oricărei 
tentații. Dar tentația exis
tă chiar în cele mai er
metice. structuri. Starea 
psiho-spirituală a copilului 
nu e pură, în ea se inter
ferează cel care a fost, ce) 
care va fi. Prezentul lui 
este, de fapt, confruntarea 
antagonică a celor două 
stări. Șl tot obligator 
alege, pur șl simplu 
tentație instinctuală, struc
tura superioară (în timp) 
care, simte ei, îi va contura 
personalitatea. Restul perso
najelor, F.B. bunăoară, a- 
leg nu simțind, ci raționînd. 
Herbert e tot atît de com
plex ca și ele dar — enor
mă deosebire — fără nici 
un compronvs. E poate sin
gurul avantaj, mai bine zis 
singura loialitate fată de 
sine pe care dintre faptele li
manului, copilăria doar o are.

* N. Breban _ „In absența 
Stâpî-nilor*.

Laurențiu Ulici

Textul dramatic prin el 
însuși nu vrea să spună 
decît că e o esențializare a 
semnificațiilor, o sinteză 
a ideilor ce vor fi trăite, 
orchestrate, dirijate spre un 
punct fix, relevabil: acela 
al sensului uman, de obicei 
tragic, ca reflecție a posi
bilității de a fi, de a exista 
în mod fundamentai. Lite
ratura dramatică se impune 
ca text nu numai atunci 
cînd este „salvată" de re
gizori, actori care, orice 
s-ar zice, se chinuie, își re
fuză talentul, spiritul îno- 
tînd intr-un desiș de bana
lități și dialoguri imposibil 
de asimilat, ci și cînd ea 
singură, neajutorată de ni
meni devine literatură ori
cum am interpreta -o. Platitudinea, mediocritatea unor spec
tacole este determinată și de partitura dramatică, de golul 
ei ideatic, de inexistența valorii.

Teatrul lui Radu Stanca citit ca literatură dar și ca spec
tacol, imaginat dacă nu văzut, e o dramă existențială în 
Întregime și, de fapt, el continuă baladele lirice cum spu
nea cineva și „încearcă sd reprezinte tragicul pur, tragicul 
absolut". Toată opera Iui Radu Stanca este un spectacol 
al experienței existentei, a uneia care are ca substanță pro
prie o biografie tragică de care nu se poate despărți. Este 
un caz tipic de refugiu și salvare prin și cu ajutorul lite
raturii. Scriitorul, conștient de sfirșitul său apropiat, își 
trăiește viața la o tensiune extraordinară, încît numai arta, 
prin formele ei, 11 eliberează de destin și-i risipește teama 
de moarte. Juclndu-șl viața sa în spectacol, Radu Stanca 
Învinge un mod de existență și deschide altul, tulburător 
nu prin artificiu, ci prin putința de a desființa convenționa
lul prin întrebări și răspunsuri, esențiale. El își construiește 
alte vieți prin .teatru" și de aceea textele sale pot fl si 
literatură, un enorm spectacol jucat de un singur actor: 
autorul.

In Hora domnițelor tragedia se naște din imposibilitatea 
eroilor de a-și depăși condiția, de a ieși din această „horă", 
un fel de joc al ielelor cu aripile smulse, care nu mai pot 
fi folosite pentru zbor. Tragicul pur se găsește în această 
horă ce ține loc de absolut, de limită și totodată de miș
care. La fel ca în orice basm, domnițele au puteri nemaiîn- 
tîlnite — de unde și fascinația horei, dezlănțuirea ei dez
mățată. Cînd Antonio reușește s-o oprească, să fugă cu Milita 
și să-i dezvăluie, mai bine zis s-o inițieze în tainele dra
gostei, natura este potrivnică. Excepțional, poale din toată 
piesa, e dialogul, inițierea erotică a Miliței, cind totul 
începe de la numire și se sfirșește prin nerecunoaștere, 
respmgere. Farmecul se oprește o dată cu reintrarea în horă 
și moartea lui Antonio. Nimic nu reușește să ne sch'mbe 
tristețea apărută o dată cu finalul. Soarta a fost mai puter
nică, Sirenele ne-au chemat în larg, cu ochii aceia înșelă
tori, dar limpezi ca și apele mării cind vintul a căzut ucis 
la mal, și ne-au arătat pentru o clipă cum se naște eternita-

RADU STANCA: TEATRU
tea, tiranul și apoi s-au reîntors la ale lor, mai nepăsătoare 
ca oricind. Tragedia timpului ce nu înțelege timpul uman, 
obsesia spațiului pur și elegie a veșnicei neintoarceri la 
ceea ce a fost, Hora domnițelor dovedește că literatura dra
matică, ca să fie teatru, are nevoie de filozofie, de o abstrac
ție a sentimentului in forme superioare și de un circuit de 
valori care să nu sffrșească în schemă. In teatrul lui Radu 
Stanca, experiența este însumată ideii și numai de Ia nive
lul ei începe tragedia. Nu jocul domnițelor este tema, ci 
ideea că timpul ne troienește și că nimeni nu i se poate 
împotrivi. O dată intrate în joc, personajele se pierd, nu 
rezistă virtejului. Moartea este singura ce le dă liniștea, le 
curmă chinurile. Răpirea Miliței din horă dezlănțuie furtuni, 
și natura nu îngăduie tulburări, drumuri întortocheate. Totul 
trebuie să se petreacă firesc și orice „ieșire" este fatală.

Radu Stanca își construiește piesele din nevoia de a se 
apăra, intr-o formă sau alta. Nu se poate explica ceea ce 
este formă a tristeții metafizice și ceea ce este interogație a 
sentimentului de existență tragică. Viziunea lor se structu
rează în spectacol, fiindcă el e conceput ca totalitate. Toți 
eroii aleg Intre un destin de neînlăturat și moarte. Viața 
e privită numai prin latura ei tragică, căci unde sfîrșește 
ea, începe tragedia ei, tocmai atunci devin conștienți că o 
înțeleg. Călugărul nu spune altceva lui Antonio: „Omule,

cronica literară
omule... Veacuri întregi te-al chinuit să dobîndești veșni
cia, iar cînd al izbutit să oprești In loc timpul, ai făcut-o 
nenorocitule, tocmai, tocmai în zodia morții. Vai tie I Iubi
rea ta nu va fi în stare să-ți schimbe ursita*. Nestatornicia 
iubirii nu justifică tragedia, ci esența ei profund existen
țială, care întunecă spiritul, distruge putința de a mai alege, 
de a mai reculege iluziile risipite de îndoiala și răceala fe
meii ce nu-și părăsește jocul. Există în această tragedie 
un strat filozofic din Luceafărul eminescian, numai că aici 
nu întilnim o iubire cosmică, ci una „explicativă", o iaptă 
ce ține de inițiere, numire șl recunoașterea destinului.

In Ostatecul, destinul lui Kleomede este tragic: războiul 
este inevitabil și ca-ntr-un nou Romeo și Julieta, dușmănia 
părinților este de neîmpăcat. Cită transformare se produce 
în Kleomede judecind nepărtinitor războiul — se vede în 
prietenia față de Abatirs, fiul regelui Dropix, luat ostatec 
și mai ales în identificarea destinului .vieții: „Tu m-ai 
privit pe mine și m-am schimbat, Eu te-am privit pe tine 
ți te-ai schimbat. Ni s-au Încolăcit privirile ca niște șerpi 
îmbătați de lumină, și tu ai crescut din mine, eu am înflo
rit din tine". Abatirs trăiește și el viața lui Kleomede. „M-ai 
întrebat adineauri cît de mare-i dușmănia mea pentru tine. 
Ei bine, află : dușmănia mea pentru tine s-a stins sub ploa
ia de aur ce-ai revărsat-o asupra mea. Și în locul ei a-nflorit 
albă ca o cupă de crin, dragostea. (Patetic). Te simt în mine 
risipindu-te ca un liman verde într-un ocean mare și lim

pede. Fiecare din tine se amestecă în apa mea, cade ca 
un sunet ciudat în adincul meu și se depune acolo. Din 
căderea ei se desprind cercuri uriașe și se înmulțesc pe fața 
mea la nesfirșit. Iți aud nisipul cum cade în mine și cfrm 
răsună din străfund. Fiecare Pietricică e un sunet. Fiecare 
sunet se înmulțește în zeci de alte sunete. Și toate mărturi
sesc moartea unui străvechi și nașterea noii împliniri". în
țelepciunea tinerilor nu va fi recunoscută și cum ea n-a ro
dit, ci a plutit doar ca o năframă albă, strălucitoare, asu
pra morții, sfidătoare pentru cei ce nu vedeau nenorocirea 
și cade fulgerător de repede peste chipul lor fără viață. 
Moartea ca imagine a tragediei, ca filozofie a ei, a exclus 
viețile lui Kleomede și Abatirs ca să-i mîntuiască de un 
exil, de o dramă ce numai singuri o puteau înțelege. Expe
riența, unicul și fundamentalul ei sens își stratifică semnifi
cațiile într-un focar precis fixat : acela al întrebării ca dialog 
al esenței morale, filozofice. Căci, la urma urmei, persona
jele joacă întrebările destinului cu care n-au cum să se îm
pace sau să-I înfrîngă întotdeauna. Excepție face doar Oedip 
salvat. întoarcerea la Theba ca și în Kolonos nu e posibilă fără 
jertfă. Oedip și Eumet sînt în puterea zeilor. Theba e Mecca : 
„Tot mai departe e Theba de mine. Tot mai mult se înde
părtează de ochii mei cetatea visată*. Sub această mască a 
lui Oedip, se ascunde actorui cel mai însemnat al spectaco
lului : autorul. Opera crește ,ca orice operă autentică, din 
tristețe, biografie și este condiționată de ea. Dintre toate 
piesele Iui Radu Stanca, Oedip salvat divulgă cel mai ne
răbdător existența sa, drama ei și ne face să vedem în ea 
un poem existențial ce arde ca o flacără nerepezită de 
vreun vînt rece: „In fiecare din oameni e o parte supusă 
zeilor, și alta care scapă acelora. In fiecare din oameni 
zace o parte pe care forțele din afară o stăpinesc, și o 
parte în care oamenii sînt singurii stăpînitori. Intre cele 
două părți ale plămadei stă flacăra prometeică — Pe una 
luminînd-o, și pe cealaltă întunecînd-o cu umbrele flă
cării 1 Intre cele două părți se desfășoară o luptă titanică. 
Biruința uneia atîrnă de puterea cu care arde flacăra mis
tuitoare. Se arde pînă la marginile ființei, partea întune
cată se topește în lumina credinței în libertate".

Biruința lui Oedip nu este o convenție artistică, o rezol
vare modernă a conflictului antic, ci un răspuns Ia destin, 
o restituire a valorii de tragic înțeleasă ca existență abso
lută. In teatru, ca și în poezie, Radu Stanca este un Oedip 
torturat de sentimentul morții în neîntreruptă luptă cu viața, 
cu visul: „Ca tinărul spartan ascund sub haină I Vulpea 
furată-a timpului ce trece. / Deși mă mușcă, tac și-ndur in 
taină / Fără să tulbur lumea ce petrece, / / Glumesc nepăsă
tor și rid cu hohot / In timp ce ea își vîră colții-n mine, j 
Simt singele țișnind cu mare clocot / Dar mă prefac că-s 
vesel și m'-e bine, // Și mă voi prcface-n continuare j Chiar 
de mi-ar fi durerile-nzecite. / Prea mare-i furtul ca să țip că 
doare... / Așa dor visurile împlinite. / / Ca tînărul spartan 
ascund la mine, / o vulpe... care-atîta timp cît tace, / Șl 
mușcă-adînc din carnea mea e bine... j Ce-am să mi fac 
cînd va porni să latre

Zaharia Sângeorzan



LITERATURA COMPARATĂ
SAU

ESTETICĂ LITERARĂ ?
Nv știu ce s-a discutat 

fa Consfătuireo privitoare la 
teoria și metodologia stu
diilor de literatură compa
rată, organizată sub egida 
Secției de științe filologice 
a Academiei române (28— 
29 Iunie 1967) - rezultatele 
le vom vedea într-un volum 
de apropiată apariție - dar 
pentru cine este introdus în 
materie lucrurile sînt limpezi: 
literaturo comparată se a- 
flă în plină „criză". Și a- 
ceastă „criză” este aceeași 
care agită, încă de la înce
puturile reacțiunii anti-pozi- 
tiviste, întreg domeniul isto
riei literare. „Esteții" acuză 
pe „arhivari" că au trans
format istoria literară în 
factoiogie și documentaris- 
ticâ goală, total indiferenți 
la realitatea artistică a o- 
perei literare. Se uită foar
te adesea. — și în istoria lite
rară curentă și în cea com
parată — că literatura este 
?r primul rind o artă, cu 
st dură, finalități și emo
ții specifice. Nimeni nu

chiar esențiale.
Cum procedează esteticia

nul literar obișnuit? El gene
ralizează doar în baza cîtorva 
exemple, care convin tezelor 
sale, verificarea fiind mai tot
deauna deductivă nu induc
tivă. Căci esteticianul literar 
operează mereu cu principii 
a priori, aplicate - cum se 
spunea în secolul trecut — 
von oben, de sus. Fenomeno
logia. se știe, n-are nevoie de 

documentare erudită. Esența 
poeziei poate fi extrasă dintr- 

un singur poet, Holderin sau 
altul. Dar ciți esteticieni li
terari fac profesie de credin
ță consecvent fenomenolo
gică ? Și dacă ei tind să 
dea o bază documentară i- 
deilor la care ajung, se poa
te observa că această bază 
este,'în genere, foarte îngus
tă, nesistematic explorată. 
Prea de multe ari se scot 
concluzii generale din cazuri 
particulare! Prea deseori 
„principiile" rămîn simole a- 
firmații! De unde necesitatea 
unei metode inverse, induc-

cronica ideilor literare

contestă necesitatea studii
lor documentare, fie cît de 
savante. Dar întreaga lor 
direcție ar trebui reorienta- 
tă, prin însăși natura obiec
tului de studiu, spre o cît 
mai fină și exactă demons
trare și percepere a perso
nalității estetice a literaturii. 
Ceea ce, în genere, nu se 
întîmplă. De unde un acut 
sentiment de „criză".

Trebuie adăugat imediat 
că este vorba de o criză 
congenitală, endemică, sem
nalată cu decenii în urmă 
încă de Croce, în La lefte
ra tur a comparata, articol 
din 1902 (cules în Problem! 
di estetica. 1923), denunța
tă în timpul din urmă la mai 
toate congresele de litera
tură comparată: la cel de 
al doilea congres internațio
nal din 1959, de către Rene 
Wellek și alții: The crisis of 
comparative literature (Con
cepts of Criticism, 1965), 
la conferința de literatură 
comparată de la Budapesta 
(26-29 oct. 1962) etc. Lucră
rile au fost publicate în 
Acta litteraria (V, 1962), un
de pot fi semnalate cîteva 
comunicări în același sens: 
ale lui Istvăn Soter, Les pro- 
blemes de principe des re- 

cherches complexes, Layoș 
Nyiro, Les conditions d’un nou- 
vel essor de la li terature 

comparee și, mai ales, a lui 
Etiemble, Histoire des genres 
et litterature comparee, care 
exprimă poziția cea mai radi
cală, dar și cea mai con
structivă. Cuvîntul său de or
dine este simplu, serios și 
logic: îndărăt la textul literar, 
„de la istorie spre estetică". 
Erudiție, istorie literară, so

ciologie? Firește ! Par toate 
aceste studii precise numai 
în vederea unui obiectiv e- 
sențial: „să ne bucurăm cît 
nai subtil de operele literare". 
Intervenția lui Etiemble me
rită atenție cu atît mai mult 
cu cit ea s-a sistematizat și 
într-un adevărat „manifest": 
Comparaison n’est pas raison, 
Lacrisedela li'tera'ure com
paree (Paris, Gallimard, 1963), 
dezvoltarea unui articol mai 
vechi, pe aceeași temă, inclus 
în Hygiene des lettres, III, 
1958. Conclu-ririe sale privesc 

deopotrivă critica, istoria și 
estetica literară, domeniu în 
care comparatismul - în anu
mite condiții — poate aduce 
servicii eminente, intr-un sens

tive, de jos în sus, von unten, 
mai prudentă în generalizări, 
mai verificată și mai solidă. 
Dalthey a avut o astfel de in

tuiție: istoria literară și com
parată poate oferi un foarte 
bun material pentru o po
sibilă estetică inductivă. Pri
vind totul de la nivelul actual, 
acest program devine realiza
bil printr-o dublă operație 

„comparatistă".
Nu voi evoca acum întreaga 

polemică împotriva concep
ției franceze a literaturii 
comparate, limitată la stu
diul relațiilor literare inter
naționale. Tendința modernă 
(reluare pe alt plan a vechii 
teorii goetheene despre 
Weftliteratur) merge spre
recunoașterea și explorarea
interdependențelor literaturii 
privită ca un întreg, dincolo 
de barierele lingvistice, etni
ce sau politice. Evident, li
teraturile naționale nu sînt 
și nu pot fi ignorate. Dimpo
trivă. Dar tocmai în baza ex
perienței lor multiple se 
poate ajunge la o sinteză 
reală, care, în plan estetic, 
ar consolida ideea însăși de 
literatură. întemeiată nu pe 
determinări particulare, ci 
aenerale, universale. Trec șl 
peste teoria acestei literaturi 
„generale" (profesată de 
Paul Van Tieahem si alții), 
pentru a scoate doar miezul 
estetic : ansamblul literaturi
lor naționale îngăduie extra
gerea unei definiții cu sub
strat ontologic și morfologic 
a literaturii în genere. Ast
fel de idei s-au exprimat pe
riodic (Jean Hankiss, Littera- 
ture universelie ? Helicon, I, 
1-2,1938), acum în urmă, cu 
multă putere, de Rene 
Wellek (Definizione e natu
ra della letteratura compa
rata, Belfagor, XXII, 2, 
1967). N-aș vrea să obosesc 
pe cititor cu multe trimiteri, 
dar cum nu țin deloc să 
fiu crezut pe cuvînt (mai a- 
les de către unii „compara
tiști” înțeleg să-mi prezint, pas 
cu pas, toate dovez'le.

O dată recunoscută exis
tența unei literaturi „uni
versale", definită în baza 
calităților permanente și 
cnmune tuturor literaturilor 
naționale (problema se puna 
în timpul din urmă și în 
estetica generală : Valeurs 
de rappels d'esthetique 
comparative cf. Revue

d’esthetique, avril-juin 1960), 
problema-cheie rămîne u- 
na singură ; izolarea e- 
lementelor comune ori
cărei literaturi, oricărui 
gen literar, oricărui fenomen 
poetic, stilistic, metric etc. 
Abia în acest mod, printr-o 
analiză comparată a struc
turilor literare s-ar de
păși stadiul perimat 
al „izvoarelor" și „in
fluențelor", spre o poeti
că, retorică și, în cele din 
urmă, estetică literară uni
versală. Astfel de revendi
cări se aud, azi, din diferite 
direcții. Mă limitez doar la 
teoria lui Etiemble, cea ma< 
cunoscută.

Dacă toate temele așa 
zisului „preromantism" euro
pean pot fi demonstrate foar
te bine și prin citate din li
teratura ... chineză, dacă 
între romanul picaresc și ro
manul chinez clasic (sec. 
V I) se pot surprinde tulbură
toare coincidențe și parale
lisme (orice posibilitate de 
contaminare fiind exclusă), 
concluzia nu poate fi decît 
aceasta : există o unitate a 
structurilor literare, indife
rent de timp, loc, spațiu, 
fără de care nu se poate 
constitui nici romantismul, 
nici romanul. Etiemble nu
mește aceste elemente per
manente, structurale, esenți
ale, invariartți literari, cu a 
căror depistare sistematică 
se va ocupa literatura com
parată, reorganizată și fina
lizată în sens estetic.

Din comparația a două 
genuri literare, care s-au 
dezvoltat independent, fără 
nici un contact, se poate 
scoate o mai legitimă defi
niție a genului respectiv : 
prin studiul comparat al ima
ginilor literare se poate a- 
junge la o poetică efectiv 
universală, în circuitul ana
lizei intrind nu numai lite
raturile europene (ca pînă 
acum), dar, și cele afro- 
asiatice.

Ca de obicei, și o astfel 
de concepție — singura legi
timă din punct de vedere 
estetic — poate fi viciată 
prin neclaritate teorettică și 
dogmatizare. Școala ameri
cană, opusă celei franceze, 
oferă în paginile organului 
său Comparative literature 
primul exemplu. Cine consul
tă această revistă nu poate 
să nu fie surprins de numărul 
mare de paralele absolut 
surprinzătoare : Montaigne și 
Melville, Byron și nu mai 
știu care poet spaniol. Se 
reacționează în acest mod 
împotriva studiului contacte
lor literare mecanice, ates
tate doar strict documentar. 
Dar fără o „filozofie" a pa
ralelelor literare, ca posibi
litate de confruntare și veri
ficare largă, continuă a 
unor observații estetico- 
literare generale, totul ră
mîne factic, irelevant. 
Dintr-o mie de paralele 
nu se scoate nici o con
cluzie. In cea de a doua 
eroare cade însuși.-.. Etiem
ble, atunci cînd își dogmati
zează propria descoperire, în 
sensul constituirii a priori 
a unei retorici generale pe 
scară planetară. Sistemul in- 
varianților devine sistem de 
norme, de unde revendicarea 
dirigismului estetic. Dacă 
(iau chiar exemplul său) 
toți romancierii, în anumite 
situații, spun : „Nu așteptați ’ 
de la mine descrieri", școala 
noului roman francez ar 
proceda greșit atunci cînd 
oferă numai... descrieri. De 
unde se vede, încă o dată, ca 
orice estetică, oricît de des
criptivă și obiectivă s-ar do- 
ri, tinde să devină, fie și in
voluntar, prescriptivă, nor
mativă.

Adrian Marino

PROZĂ de

0 pera scriitorului ceh Ka
rel Capek, de Ia a cărui 
moarte se vor împlini în 
curînd 30 de ani, este, în 
general, ’ - - - •
noscută 

în comparație 
cehi. Au fost 
cum, lucrările _ 
faimă mondială: „______  __
lamandrele“, trilogia „Hordubal", 
„Meteorul" și „O viață obișnui
tă", „Krakatit", cele mai cunos
cute piese de teatru, printre care 
R.U.R., „Boala albă". „Mama" 
etc. Opera lui Capek este însă 
mult mai vastă. Un gen foarte 
îndrăgit de către scriitor a fost 
proza scurtă, în care s-a dovedit 
un adevărat maestru. O încercare 
de a prezenta cititorului român 
acest sector de creație a lui 
Canek au făcut-o Ihor Lemnij și 
Iulia Soare în volumul „Poves
tiri" (E.L.U.. București. 1963) care 
înglobează creații din mai multe 
volume ale scriitorului ceh. Pro
za* scurtă a lui Capek este de
osebit de apreciată în țara sa. 
Să amintim, de exemplu, numai 
„Povestirile dintr-un buzunar" și 
„Povestirile din celălalt buzu
nar", dintre care unele au fost 
transpuse în film și „Priveliștile 
din țara mea". Nu considerăm

destul de bine cu
la noi, mai ales 
cu alți scriitori 
traduse, pînă a- 
care i-au adus o

„Război cu sa-

KAREL CAPEK
necesar să dăm mai multe amă
nunte asupra vieții și operei lui 
Capek. întrucît lucrul acesta l-au 
făcut alții de mai multe ori 
(Ov. S. Crohmălniceanu în pre
fața la „Război cu salamandre
le" și „Hordubal" — E.L.U. și 
Biblioteca pentru toți, 1964; Jean 
Grosu în prefața lui „Krakatit4 
— Editura Tineretului. 1967; Cor- 
neliu Barborică în prefața la 
„Teatru", apărut în E.L.U., Bucu
rești, 1968).

Ne vom opri, însă, asupra u- 
nui volum cu totul deosebit, „A- 
pocrife", elaborat de scriitor de-a 
lungul întregii sale vieți. însuși 
acest fapt dovedește stăruința 
scriitorului în această direcție. 
Răspîndite în diferite per odice 
ale vremii, bucățile respective a- 
veau să fie adunate în volum 
abia după moartea scriitorului. 
Ce sînt în fond aceste apocrife? 
Nimic altceva decît o tratare cu 
totul originală a unor, subiecte 
cunoscute din istorie, literatură 
sau din biblie, care reflectă, în 
același timp, evoluția gîndirii fi
lozofice a autorului.

Intrucît, împotriva împrumută
rii subiectelor dintr-o epocă an
terioară, scriitorul vizează, totuși, 
societatea vremii lui, nu ne mai 
poate surprinde prezența, ală

turi de numeroase cuvinte ve
chi. a unor neologisme (comod, 
doamnă, guvern, partid, propa
gandă etc.) pe care ne-am stră
duit să le redăm cît mai fidel 
în traducerea noastră.

Să încheiem scurta noastră pre
zentare cu. un citat din postfa
ța lui Ivan Klima la ediția din 
1964 (Praga):

„Cartea apocrifelor este o o- 
peră contradictorie, o operă de 
mare inventivitate, scrisă inte
ligent, plină de vervă și para
doxuri, a cărei bază filozofică 
pare eronată în multe dintre 
trăsăturile sale, o operă care în
cearcă să-1 apere pe om împo
triva urii, a miturilor, pe care și 
le-a creat singur, împotriva um
brelor care se pregătesc să-i a- 
copere izvoarele luminii, împo
triva fascismului.

Este o operă deosebit de in
teresantă, fiindcă ne dă, ..., o 
Imagine completă a căutărilor 
filozofice și artistice ale unuia 
dintre cele mai mari spirite ale 
culturii noastre dintre cele două 
războaie".

Gabriel G. Istrate

AGATHON
SAU DESPRE ÎNȚELEPCIUNE

Academicienii beoțieni l-au 
invitat pe filozoful atenian 
Agathon să le țină o prelege
re despre filozofie. Cu toate 
că nu era un orator remarca
bil, Agathon a acceptat invi
tația, pentru a contribui, după 
puterile sale, la propagarea fi
lozofiei, care după cuvintele 
Istoricului „pare a decădea". 
In ziua hotărîtă a sosit în 
Beotia, dar era încă prea 
devreme; și s-a plimbat Agat
hon, în amurg, împrejurul o- 
rașului, urmărind cu bucurie 
zborul rîndunelelor pe deasu
pra acoperișurilor. Cînd a su
nat ora opt s-a îndreptat spre 
sala de conferințe, dar a gă
sit-o aproape goală; în bănci 
se aflau doar cinci-șase băr
bați. Agathon s-a așezat la ca
tedră, hotărîndu-se să mai aș
tepte puțin, pînă se vor adu
na mai multi auditori; pînă a- 
tunci îsi desfășură sulul din 
'-are avea de gînd să citească 
și se cufundă în el.

Sulul acesta cuprindea toate 
problemele de bază ale filo
zofiei; începea cu teoria cu
noașterii, definea adevărul.
desființa printr-o critică zdro
bitoare ideile 
toate teoriile 
lumii, înafară

greșite, adică 
filozofice ale 
de cea a lui

Agathon, și prezenta o schiță 
a ideilor filozofice fundamen
tale. Ajuns aici, Agathon a 
ridicat ochii; a văzut că au- f JW r- I
ditorii sînt nouă de toți si l-a 
cuprins mîinia și compătimi
rea, așa că izbind cu sulul în 
masă, a început astfel:

Doamnelor și domnilor, 
sau mai degrabă andres 

Boiotikoi, nu s-ar părea că o- 
rașul vostru s-ar interesa prea 
mult de problemele nobile.
pe care le avem în program. 
Știu, bărbați beoțieni, că a-
cum sînteți ocupați cu alege
rile în sfatul local și în ase
menea momente nu este loc 
pentru înțelepciune, ba nici 
pentru rațiune; alegerile sînt 
un prilej pentru cei isteți".

Aici Agathon s-a oprit, un 
moment pentru a reflecta. „O 
clină", începu din nou, ,.mi-a 
ieșit din gură ceva, asupra 
căruia pînă acum nu m-am 
gîndit. Am rostit trei cuvinte: 
istețime- rațiune-înțelepciune. 
Le-am spus într-un moment de 
mîinie. Toate trei înseamnă 
un fel de manifestări ale ca
pacității intelectuale; Simt că 
au sensuri diferite, dar cu greu 
as putea spune prin ce »e 
deosebesc. Iertati-mă, revin 
imediat la program; doar să-mi 
lămuresc înțelesul lor".

„E clar", a continuat după 
o clipă; „contrariul istețimii e 
prostia, pe cînd contrariul ra
țiunii e nebunia. Dar care e 
contrariul înțelepciunii ? E- 
xistă idei, care nu sînt nici

inteliaente, pentru că . sînt 
prea simple, nu sînt nici ra
tionale, pentru că se apropie 
de nebunie, dar sînt totuși 
înțelepte. înțelepciunea nu se 
aseamănă nici cu istețimea, 
nici cu rațiunea.

Bărbați beoțieni. în viata de 
toate zilele, nu vă preocupați 
nici cît nearu sub unghie, 
cum se spune pe grecește, de 
definirea noțiunilor, și totuși 
le folosiți corect. Spuneți 
despre cineva. că e un hoț 
deștept; nu se spune nicioda
tă „hot rational" sau chiar 
„hot înțelept". Vă lăudati 
croitorul, care are preturi ra
ționale. dar nu ziceți că are 
preturi înțelepte. Există, de
sigur. o diferență între ele, 
care nu vă permite să ames
tecați noțiunile.

Cînd spuneți despre cineva, 
că e un țăran isteț, vă gțn- 
dit-i probabil la faptul că știe 
să-si vîndă bine produsele in 
piață; cînd spuneți că e un 
țăran rational, vreți probabil 
să spuneți că știe să-si con
ducă bine gospodăria; dar da
că îl numiți țăran înțelept, 
asta înseamnă, probabil, că 
trăiește bine, cunoaște mul
te lucruri și e în stare să te 
ajute întotdeauna în mod se
rios și cinstit.

Sau, să zicem, un politician 
isteț poate fi foarte bine un 
pungaș și un dușman al repu
blicii; dar .politician rațional 
îl numești numai pe- acela 
care e în stare sa muncească 
pentru binele general; pe cînd. 
un politician înțelept, asta o 
simțiți desigur cu toții, unuia 
de felul acesta i se spune pe 
scurt „părintele patriei" sau 
așa ceva. De aici se vede că 
înțelepciunea cuprinde și ce
va deosebit, o anumită căl
dură.

Cînd zic despre cineva că 
e isteț, mă gîndesc la o par
ticularitate specifică; e ca si 
cum aș spune, de exemplu, 
că albina are ac sau elefan
tul trompă. Altfel spun că 
albina e harnică, ori că ele
fantul e foarte puternic; în 
asta e un fel de recunoaștere; 
admir puterea, dar nu admir 
trompa. Tot așa de serios 
spun despre cineva că e ra
țional. Dar dacă zic că e în
țelept, asta e cu totul alt lu
cru, ca și cum aș zice că 
mi-e drag. Pe scurt, istețimea 
e un dar sau un talent; rațiu
nea e calitate, adică o forță, 
dar înțelepciunea e virtute. •

Acum știu care e deosebi
rea între aceste trei cuvinte. 
Istețimea e de obicei crudă, 
rea și egoistă; caută la cei 
din jur părțile slabe și e în 
stare să le folosească în pro
fitul său; duce la succese.

Rațiunea e de obicei crudă 
față de om, dar justă în ce

ea ce privește scopurile; ur
mărește folosul general; dacă 
găsește la cei din jur slăbi
ciuni sau nechibzuință, caută 
să le îndrepte prin povețe 
sau disciplină: duce la reme
dieri.

înțelepciunea nu poate fi 
crudă, pentru că esența ei 
este bunăvoința și simpatia; 
nu urmărește nici măcar fo
losul general, pentru că iu
bește prea mult oamenii pen
tru a mai putea urmări și al
te țeluri, găsind slăbiciuni și 
defecte la aproapele său, îl 
iartă și îl iubește: duce la 
armonie.

At» auzit vreodată, bărbați 
beoțieni. să i se spună „înțe
lept" unui om nefericit ? sau 
unui poznaș ? sau unui om 
veninos si dezamăgit ? Spune- 
ți-mi, de ce există obiceiul, 
măcar în viata nefilozofică, 
de a-1 numi înțelept pe omul 
care urăște cel mai puțin și 
care se înțelege bine cu cei 
din jur ? Spuneți-vă pentru 
voi înșivă de mai multe ori 
cuvîntul „înțelepciune"; spu- 
neți-vă acest cuvînt cînd 
sînteti bucuroși sau triști, o- 
bosiți, indignați ori nerăbdă
tori; veți simți în el tristete. 
dar o tristețe împăciuitoare, 
bucurie, dar reținută și mereu 
vie. oboseală, dar stimplato- 
rie. răbdare si iertare fără 
limite: si toate acestea, prie
teni. sînt un cîntec melodios 
și melancolic, un glas al în
țelepciunii.

Da. înțelepciunea e un fel 
de melancolie. Rațiunea omu
lui poate fi folosită, toată. în 
onera lui. poate fi realizată 
prin munca lui. înțelepciunea, 
însă, rămîne întotdeauna dea
supra oricărei opere. Omul în
țelept e ca grădinarul care-și 
înarijeste stratul sau leagă 
trandafirii de haragi și în 
timpul acesta se gîndeste, 
poate, la o divinitate. Activi
tatea lui nu conține niciodată 
și nici nu întruchipează înțe
lepciunea. Rațiunea e în ac
țiune, dar înțelepciunea e în 
felul de a trăi.

Poeții și artiștii cu adevă
rat înțelepți sînt însă în sta
re să introducă în opera lor 
chiar și felul acesta de a 
trăi; nu-și înfățișează înțelep
ciunea în fapte, ci direct, prin 
felul de a simți. Aceasta este, 
în ultimă instanță, valoarea 
specială a artei, și nimic pe 
lume nu se poate compara cu 
ea

Dar iată că ne-am îndepăr. 
tat cam mult de la program. 
Insă ce aș putea să vă mai 
spun? Dacă înțelepciunea cons
tă în felul de a trăi Si nu în 
idei, atunci e de prisos să vă 
mai citesc conținutul acestui 
sul".



cum va arăta

C
u toată evo'uția teh
nicii, sînt cunoscute 
puține date generale 
care să contureze cu 
precizie urbanismul 
viitorului. Unul d'n 

factorii ce prezin‘ă certitudine 
este cr~ș*erea demografică pe 
scara mond'ală și care are 
drept consec'nță o urbaniza
re accentuată. Publicațiile de 
specialitate menționează fap
tul că în jurul anului 1800 
existau în întreaqa lume 
40—45 orașe cu 100 000 lo- 
cuitoiri, pentru ca în epoca 
noastră aproape o treime din 
popu’aț’a globu'ui să fie con
centrată în orașe ce depășesc 
jumă'ate de milion. Parisul, 
care pe vremea lui Ludov c 
al XIV-lea număra 492.000 
locuitori, cuprinde astăzi, în
incinta și suburbiile sale, 8 
milioane. Suprapopularea im
pune noi orientări, studii și 
căutări în so'uționarea opt ml 
a viitoarelor arezări urbane, 
după cum circulația ridi ă 
problema, difici e. Numărul 
mi inilor a ere cut vertigi
nos, iar circulația, care multă 
vreme se încadra lesnic’os în 
spaț ul străzi'or, a început să 
fie strangulată, solcitind ar
tere tot mai largi, spa’ii de 
parcare tot mai mari. Supra
fețele de t-anzit mărindu-se 
mereu, ,,rură’ din spațiile o- 
rașelor. S*u Liile de sneci’F- 
tate citează : la Los Angeles 
două treimi din oraș o cons
tituie necesarul de circu’aț e, 
locuri de parcare etc., în 
Budapesta 38 la sută et?.

In același timp, omul su
portă o serie de consec'nțe: 
poluarea atmosfe-ei, zgomo
tul obositor, accidentele. Pen
tru înlăturarea aces'or nea
junsuri, în uliimii ani s au 
întreprins cercetări pentru 
introducerea unor noi sisteme 
de mijloace de transport în 
comun, velfcoleie respective 
trebuind să fie s lențioase, să 
nu reprezinte surse de nocivi
tăți și să garanteze o s:guran- 
ță cît mai perfectă în c'rcula- 
ție. De asemenea, sînt studiate 
sisteme de transport rap'd cu 
perne de aer, cu mers lin și fă
ră zgomot, che tuieli mai re
duse pentru șine și s'stemul 
de reaz’m etc. Un prim pas 
pentru crearea unor condiții 
corespunzătoare vieții urbane 
de viitor îl consti'uie separa
rea fluxurilor de circulație. U:- 
banișt'i au în vedere ca arte
rele de tranzit cu circulație 
mare să nu fragmen’eze o- 
rașele, în cazul amplasăr i la 
nivelul solului. Că'Ie a‘”’i"ne 
să nu fie întotdeauna so'uția 
cca mri adecvată, e preferată 
circulația subterană.

Față de preocupările tot 
mai insistente pentru un ur
banism al viitorului, apare 
leg’timă întrebarea: Cum vor 
arăta orașele noastre de mîine ? 
Ce e de preferat: restructura
rea vechilor orașe sau crearea 
de orașe noi? To’odată se 
apreciază necesitatea elabo

rării unor noi metode de 
construcție.

Arhitecții sovietici apreciază 
că în Uniunea Sovietică 8> 
Ia sută din populația urbană 
va locui în anul 1980 în case 
noi ce se construiesc în pre
zent sau în deceniul al VIII- 
lea și care vor fi locuințele 
oamenilor din secolul următor. 
Pentru realizarea acestui de
ziderat, ei consideră că ora
șul trebuie construit nu în 
lățime, ci în înălțime — de la 
30 de etaje la zgîrie-nori — 
principiu ce stă la baza u- 
nui pro'ect de reconstruc'ie 
a unuia din cartierele Mos
covei Proiectul prevede rea
lizarea unor zgîrie-nori cu 
în 1 imea de 300 m., sub for
ma unor turnuri cu trei ra
mificații, și cil'ndri cu înăl
țimea de 600 m„ pe care se 
vor monta apartamente gata 
confecționate.

Neces’tatea remodelării u- 
nor cart ere foarte dens cons- 
trui'e este cerută și în cazul 
orașului Tokio. Astfel, s-a pro
iectat amenajarea p'eț'i noului 
cen'ru al cartierului Shinjuku, 
cu soluții de rezolvare p ntru 
o circulație intensă, sistemati
zată pe trei nivele- la nivelul 
soiului, autovehicolele și sta- 
ț ile de au’obuze, la primul 
subsol piet nii, la subsolul al 
doilea un parcaj pentru auto- 
vehicole, legat printr-o arteră 
subterană de viitorul centru 
comercial.

ORAȘE ACOPERITE

Condiții’e specifice regiu
ni or cu climă ne'avorabi'ă 
conduc Ia id ea construirii ți
nui oraș acooerit (soluție 
preconizată în S.U.A). Deși i- 
deea de a adăposti sub acope
riș un oraș nu prezintă carac
terul de noutate (în Europa 
există deja numeroase ora e 
cu sec’oare acoperite) avem 
impresia că aceasta va deveni 
iealitat°, inînd seam t de a- 
terț a care i se acordă.

Proiectul prevede a 'ăpos- 
tirea rnui oraș de aproxima
tiv 250 000 locu'tori sub 6 cu
pole cu diametru de 2 mile 
și înă'ț-'mea de 1 m lă. Con
com tent cu examinarea pro
blemelor tehnice pe care le 
rid'că real zarea unui astfel 
de oraș, se ia în considerare și 
influența psihologică pe care 
o poate av-a asupra popu- 
la’iei. Circulația va fi numai e- 
lectrificată, dispărînd autotu
rismele. Un as fel de oraș va 
<i descentralizat Ia ma imrm. 
Datorită util zării învă ăm n- 
tu ui cu ajutorul televiz'unii, 
nu este exclus ca în curînd 
școlarii să ;nvețe acasă sau 
în grupuri mici. Și tot cu aju
torul lelviz un'.i se vor putea 
e'ectua crmpărături’e din ma- 
gaz ne: mărfuri'e expose spre 
vînzare vor fi vizionate pe e- 
c anul televizorului, e ectu- 
îndu-se apoi comenzi tlefo- 
n'ce. Țin’nd seama de faptul 
că sub cupole va fi întotdea

una cald .locuințele vor diferi 
față de cele obișnuite.

ORAȘE SUBACVATICE

Depășind experiențele efec
tuate de Yves Cousteau în „ca
sele" subacvatice, un grup de 
arhitecți japonezi elaborează 
planurile unui asemenea o- 
raș, cu ajutorul unei insule 
artificiale, a cărei construcție 
se prevede a fi terminată în 
anul 1970.

Concepția proiectului repre
zintă o uriașă construcție de 
oțel, partea superioară a o- 
rașului find formată dintr-o 
placă de oțel rotundă cu dia
metru de ordinul a sutelor de 
metri, prevăzută cu bordură 
înaltă, pentru protecția contra 
va'urilor și menținută ’a su
prafața apei cu ajutorul unor 
pontoane de mari dimensiuni. 
Pe această placă enormă, vii
torii locuitori se vor putea 
plimba, își vor putea face 
cumpărăturile necesare, locu
ințele fiind amplasate în cilin
dri de oțel, ce coboară în o- 
cean pînă la o adîncime de 
30 metri, cilindri înserați în 
placă.

ORAȘE LACUSTRE

Pînă în prezent sînt con
semnate si alte proiecte pen
tru asemenea forme de dez
voltare. Unele din acestea se 
lim'tează la cazuri concrete 
pentru orașe mari așezate pe 
litoral, care suferă din cauza 
supradezvoltăril.

Din dorința de rezolvare a 
exploziei demogra'ice mondia
le, autorii proiectului pentru 
un „oraș marin" întrevăd po
sibilitatea cazării populației pe 
apă prin utilizarea unor zone 
unde platforma continentală se 
află la mică adîncime, susți- 
nînd că soluția propusă de ei 
poate fi aplicabilă pe cca. 10 
la sufă din sunrafața maritimă 
a globului pămîntesc. Este ade
vărat că o asemenea rezolvare 
prezintă o serie de avantaje; 
se pot economisi suprafețe 
în'inse de teren, pot fi valo
rificate resursele alimentare 
d n mediul marin.

Structura orașului — dimen
sionat pentru cca. 30.000 lo
cu'tori — se af’ă deasupra 
mării, avînd 16 nivele cuprin- 
zînd industrii, birouri și lo
cuințe, pe te-asele superioare 
fiind prevăzute terenuri de 
sport. Orașul este fundat pe 
piloți ancorați în platforma 
continentală. Există șl o parte 
plutitoare a orașului, așeza
tă pe pontoane în interiorul 
incintei, fiind destinată locu
ințelor cu două rive’e și do
tărilor social-culturale.

Cu toate că asemenea so
luții par îndrăznețe în pers
pectiva viitorului, unele din 
e'e pot deveni rea’itate.

Dar oricare vor fi solu
țiile cele mai juste, urbanis
mul modern trebuie să rezol
ve orașul la scara omului.

Ing. Șt. Cumpânescu

AL XI-LEA
CONGRES 

INIERNAJIONAL 
DE STUDII 

CLASICE
Intre 21 și 25 oct. 1968 a 

avut loc la Varșovia un 
Congres Internațional de stu
dii clasice, organizat de re
vista Eirene din Braga.

Primirea ospitalieră făcută 
de cătte colegii polonezi și 
distribuirea ședințelor pe 
secții și teme au contribuit 
într-o largă măsură la buna 
reușită a Congresului.

Conferințele s-au desfășu
rat în Palatul Academiei de 
științe : „Societas scientiarum 
Varsoviensis“ în spiritul dic
tonului : „Scientia et pax 
toto mundo triumphent !*•'.

S-au adunat aici oameni de 
știință din diferite țări ale 
Europei, savanți cu renume 
mondial (K. F. Kumaniecki, 
N. I. Barbu, S. L. Utcenko, 
I. Trencs^nyi-Waldapfel. . .), 
care au adus o contribuție 
de seamă în cadrul discuți
ilor, prin problemele puse 
spre a fi dezbătute.

Ședințele s-a-u desfășurat 
pe secții, fiecare cu specifi
cul lor : I-a : Formele de lu
cru în antichitatea c’asică ; 
Il-a : Ultimul secol al Re
publicii romane ; Ill-a : Tea
trul antic și influența lui a- 
supra teatrului european ; 
IV-a : Teorii antice asupra 
istoriei ; V-a : Arheologie și 
VI : Diverse.

Delegația română, alcătui
tă din cadre universitare și 
cercetători ai Academiei, 
fost condusă de prof, un 
N. I. Barbu, șeful cater / 
de limbi clasice a Uni r- 
sității din București. Ei a 
prezentat 13 comunicări uin 
totalul de 111. Dintre ele, 
mai cităm lucrările desnre 
Lucrețiu (L. Wald - N. Ba
ran — Maria Chișleag), Ca
tul (M. Pîrlog). Cezar (C. 
Poghirc) ; Structura silabei 
în dialectul atic (I. Lupa?) ; 
Cazul general în latina tîr- 
zie (M. Iliescu).

Trei secții au fost prezi
date de către delegații ro
mâni : prof. univ. N. I. Bar
bu, C. Poghirc șl I. Fischer.

Adăugăm că, la discuții, 
au luat parte mulți membri 
ai delegației române. adu- 
cînd în prim plan progresul 
realizat în domeniul studiiîrtr 
clasice în România.

Concomitent cu desfășurarea 
lucrărilor Congresului s-au 
făcut diverse vizite și ex
cursii : turul orașului Varșo
via, vizită la casa lui Cho
pin, la Muzeul Național (ex-' 
poziția recentelor descoperiri 
ale arheologilor polonezi de 
la Nea Paphos din Cypru).

Discuțiile, purtate la un 
înalt nivel academic, au im
primat Congresului o reală 
semnificație umanistă. Ele au 
scos în relief necesitatea co
laborării științifice și au do
vedit că limba latină poate 
fi încă o limbă vie, conti- 
nuînd să contribuie, în mod 
nemijlocit, la înțelegerea 
dintre oameni, descoperin- 
du-le nemuritoarele comori 
ale antichității, pe care s-a 
clădit cultura modernă.

Plenara a opinat ca cel de 
al Xll-lea Congres Interna
țional „Eirene“ să albă loc 
la București, în 1971, sub 
președinția șefului delegației 
române.

( 
N. V. BARAN | 

si
M. CHIȘLEAG I

POLARIZAREA
Funcția psihică umană, menită să regleze raportul dina

mic al rela’iei individ-mediu, subiect-obiect, este conștiinfa. 
Prin efortul informațional al conștiinței, persoana creează mo- 
oe.ee cît mai obiective ale naturii lucrurilor și fenomenelor, 
efectuînd si controlul asupra modului de ajustare, acomo
dare a conduitei la natura situației. •

Problema conștiinței are un lung trecut filozofic și meta
fizic, reprezentînd. în același timp, o piatră de încercare pen
tru psihologi. A fost o perioadă cînd conștiința reprezenta 
centrul preocupărilor psihologice și izvorul principal al in
formației obiective, științifice despre lume și despre subiect. 
Din această extremă s-a trecut la o psihologie fără conștiință 
sau la o conștiință epifenomenală. Reintroducerea în psiho
logie a problemei conștiinței a fost determinată în mare 
măsură de relativizarea fenomenului de conștiință. S-a re
nunțat la necesitatea de a hotărî dacă un fenomen psihic 
este conștient sau nu. Am ajuns să înțelegem că o stare 
poate fi mai mult sau mai puțin conștientă in raport cu o 
altă stare psihică. Astfel, prin introducerea noțiunilor de 
nivel psihic sau de nivel de conștiință, ca și prin instaura
rea noțiunii de inconștient sau subconștient, fenomenul de 
conștiință și-a dobînd.t dreptul de cetățenie în psihologia 
științifică.

Tste interesant de adăugat că, după ce am trecut pragul 
conștiinței spre subsolul vieții psihice, tindem, în sensul 
opus, spre determinarea unei trepte superioare, de supra- 
conțtiintă.

Semnalăm o a doua restructurare importantă a psiho
logiei : cercetarea individului în legătura sa organică cu 
mediul. Conduita dobîndește o semnif.cație numai în raport 
cu o situație, iar semnificația situației izvorăște din rapor-

CONȘTIINȚEI
tarea ei la subiect. Mediul anonim devine „ambianță” ; „die 
Welt” devine „die Umwelt" ; obiectul se transformă în core
lat al subiectului și invers. Conștiința încetează de a fi o 
funcție izolată și enigmatică, invizibilă și insesizabilă, ci se 
transformă într-o funcție a personalității, într-un corelat ac
tiv al mediului, într-o replică dinamică a ambianței în care 
se află în mod organic integrată. Explicația conduitei nu o 
mai căutăm în monologul conștiinței, ci într-un dialog între 
ambianță și persoană.

O viziune de ansamblu, de ordin filogenetic și ontoge
netic, ne îndreptățește să încercăm o precizare atît a sta
diilor de dezvoltare a psihicului — implicit a conștiinței, — 
precum și a oscilațiilor acesteia în cadrul aceluiași stadiu 
ontogenet'c. O asemenea încercare, de mare anvergură însă, 
este legată de numele lui Pierre Janet. Cred că nu ieșim 
din limitele științei psihologice dacă acceptăm cele trei no
țiuni, de inconștient, conștiință și supraconștiință, ca trei 
trepte foarte generale ale psihicului uman.

Consider, totuși, că astăzi nu putem rămîne la această 
simplă diferențiere statică. De aceea, voi schița clteva as
pecte dinamice ale conștiinței.

Dinamica personalității reflectată în ceea ce numim con
știință ne apare ca supusă unui ritm necontenit, unei pulsații 
de polarizare și depolarizare pe linia polarității subiect- 
obiect, individ-mediu, eu-lume. Polarizarea se manifestă prin 
sondarea conștiinței, prin crearea și creșterea distanței între 
subiect și obiect și detașarea progresivă a imaginii și sem
nificației obiectului de obiectul imaginii și semnificației. 
Depolarizarea se manifestă prin apropierea, pînă la fuziune 
și contopire, a subiectului cu obiectul. Acest ritm se efec
tuează filogenetic și ontogenetic pe două trepte distincte : 

pe treapta inferioară a acțiunii, pe plan pragmatic, și pe 
treapta superioară a gîndirii, pe plan mintal. Aceste două 
relații sînt complementare, ceea ce ne face să înțelegem 
că subiectul se cunoaște prin obiect și obiectul prin subiect.

O altă idee care ne vine în ajutor este aceea semnalată 
de Jean Piaget, a echilibrului între asimilare și acomodare. 
Joncțiunea între tendințele individului și natura obiectului 
sau a situației nu se produce automat, spontan și nici infai
libil. Contradicțiile necontenite ivite din nepotriviri între 
acești doi termeni complementari servesc de imbold, de mo
tivație spre căutarea unor forme superioare de adaptare și 
echilibru.

Cum se prezintă dinamica polarizării și depolarizării con
științei ?

Simplificînd descrierea, am putea caracteriza prima fază 
prin sincretism psihic, prin lipsa de polarizare și unitate ne
diferențiată, specifică fazei instinctuale a psihicului animal, 
fazei de fuzune aiectivă și intelectuală a copilului mic, fa
zei admtuiui denumit „primitiv" de școala sociologică fran
ceză și caracterizat prin operații prelogice, supus legii par- 
ticipației; s ncretismul apare în stări de minimă tensiune 
de vis, visare sau hipnoză, în stările de denivelare și digre 
siune psihică, în trăiri pasionate, deliruri, onirism și schizo
frenie.

In această fază sau în aceste stări temporare, se pro
duce fuziunea dintre individ și situație, între subiect și 
obiect. Omul confundă realitatea cu dorințele și visurile sale 
imag.nea obiectului cu obiectul imaginii, vede o legătură 
materială și similitudine între cuvînt și obiect, între simbol 
șl realitatea simbolizată.

„Există — spune Ștefan Zweig — două stări de compă- 
fmire. Unul, plin de slăbiciune și sentimental, care de fapt 
nu este altceva decît nerăbdarea inimii de a se elibe'a cît 
mai repede cu putință de penibila înduioșare în fața neno
rocirii altuia. Și un altul, singurul demn de luat în seamă — 
compătimirea nesentimentală, dar creatoare, care știe ce 

— continuare în pagina 11 —



De la Walter Dill Scot, pri
mul psiholog expert care a 
pătruns în uzină, pînă la 
praxeologie — „știința activită
ții eficiente* — elaborată de 
filozoful polonez Tadeus Kota- 
rbinski, cercetarea comporta
mentelor umane surprinse în 
activitatea, productivă a cunos
cut o dezvoltare considerabilă. 
Alături de probleme ca acelea 
ale cercetării modalităților co
municării de la om la mașină, 
de la mașină la mașină și de 
la mașină la om (Iu Levada) 
—■ domeniu al științei numite, 
pe rînd, psihotehnică, psiholo
gie industrială, psihologia mun
cii și, mai recent, psihologie 
inginerească sau ergonomie — 
astăzi au devenit de o deose
bită actualitate cercetările pri
vind relațiile om-om, în de
pendență de cele șusamintite.

Acest domeniu, nici exclusiv 
al sociologiei și cu, atit mai 
puțin al psihologiei ci mai de
grabă aflat la interferența lor 
— psihologia socială — s-a 
născut ca o știință de hotar, 
ca o disciplină de sinteză ca
re regrupează ceea ce este so
cial în psihologie și psihologic 
în sociologie (Pierre Badin). 
Considerată fie „un produs 
specific al civilizației europe
ne* (de către americanul 
Frumkin), fie „aproape exclu
siv o disciplină americană, 
prin originile sale istorice ime
diate și prin ceea ce e esen
țial în dezvoltarea sa pînă în 
zilele noastre* (de profesorul 
francez J. Stoetze 1), psihologia 
socială s-a născut și s-a dez
voltat nu atit după apariția 
sociologiei și psihologiei, ci 
paralel cu ele (P. Pînzaru), 
din necesități practice îndeo
sebi, refuzîndu-se specula
țiilor teoretice sterile.
Iste 'a acestor cercetări cu 
ins nente științifice, pe plan 
mon ai nu coboară mai jos, 
în Lmp, decît cîteva decenii, 
iar la noi, cîțlva ani. Amploa
rea lor însă (numai psihologiei 
grupului și numai în literatura 
americană de specialitate îi 
sînt închinate peste 1.800 
titluri pe an) necesită continui 
priviri retrospective, dictate, 
cum spuneam, de necesitățile 
adoptat ve. Este tocmai ceea ce 
și-au propus organizatorii u- 
nuia din cele tr i simpozioane 
la recenta Conferință Națională 
a psihologilor din România.

Comunicările prezentate, re- 
prez<_m!înd rezultatele parțiale 
ale cercetărilor de psihologie 
socială de la Boldești — 
Prahova (sub conducerea lui 
Tr. Herseni) și ale altor co
lective, au acoperit cele mai 
importante sectoare ale psiho
logiei sociale industriale, de 
la studierea comportamentului 
liderului la grupele mici.

In momentul.de fată se ma
nifestă tendința de a considera 
problemele psihosociologice ale 
conducerii , drept centrul de 
greutate al psihologiei orga- 
nizaționale,. se remarcă în una 
din comunicări („Diferențe de 
perspectivă în aprecierea con
ducătorilor industriali" de L. 
Gherguț, El. Zamfir si S. Chel. 
cea), specificîndu-se că „în- 
trucît la nivelele superioare se 
evaluează rapoartele privind 
performantele, deci eficienta 
economică, eficienta socială a 
conducătorului -industrial rămî- 

ne pe un plan secundar, fiind 
luată în considerație — în cel 
mai bun caz -— cînd este 
scăzută și corelată cu o eficien
tă economică scăzută. La nive
lele muncitorilor, criteriul de 
apreciere este cel comporta
mental". Constatările cercetări
lor, după care trăsăturile, com- 
portamental-caracteriale ale 
conducătorului (aparent obiec- 
tiv-negative în fond subiecti
ve, sintetizate în expresia „nu 
ește popular") ar masca calită
țile sale de bun organizator, 
aruncă o lumină nouă asupra 
criteriilor aprecierii conducăto
rului „model" (inclusiv a se
lecției sale). Intrucîț aceasta 
nu se poate face decît prin 
raportarea la cei conduși, 
trebuie să se aibă în vedere 
că „în timp ce direcția este 
supusă de sus unei presiuni 
puternice pentru considerarea 
cu prioritate a intereselor ge
nerale, trebuie create . modali
tăți organizational prin care 
colectivitatea să impună con
ducerii necesitatea încadrării 
reale a intereselor ei specifice 
în contextul intereselor gene
rale".

exigențele 
unei

orotesiuni
Faptul că la baza configura

ției organizaționale stă grupul 
primar, ca verigă între condu
cerea formală și personalita
tea executantului, are o mare 
importanță. Dacă la nivelul 
qrupei de muncă se remarcă 
uneori suspiciuni, discuții con- 
flictuale sau atitudini nefavo
rabile față de șef, aceste fe
nomene psiohosociale determi
nate obiectiv de organizarea 
muncii influențează la rîndul 
lor —' prin curentul de opinii 
ce-1 produc, organizarea. (G. 
Spînoiu — Dan A. Tabachiu). 
Dezmembrarea „focarelor" 
conflictuale și a cauzelor ce 
le generează se impun atunci 
cu necesitate. Dar, mai ales, 
preîntîmpinarea ivirii lor prin- 
tr-o repartiție judicioasă a 
sarcinilor în grup, printr-un 
control eficace efectuat de că
tre șeful direct care, la rîndul 
său, nu mai poate fi selectat 
doar prin examen psihologic 
individual de laborator, ci 
prin raportarea la sarcinile 
grupului. (Mircea Bolos, N. 
Voiculescu).

Toate aceste investigații — 
chiar dacă, în bună parte, 
preliminare — oferă și solu
ții practice, căi de urmat în 
cercetări viitoare.

Problemele ce se pun la noi 
cu acuitate, susținea Traian 
Herseni, sînt : dacă psihologia 
socială românească deține acel 
nivel care să-i confere capaci
tatea de a interveni eficient în 
optimizarea activității industri
ale ,• dacă numărul de psihologi 
sociali existenți (și nu numai 
sociali, spunem noi) satisface 
cerințele cercetării de speciali
tate pe ansamblul industriei 
naționale ■, dacă întreprinderile 
noasțre industriale, inclusiv
forurile de conducere, sînt
pregătite să colaboreze cu psi
hologul industrial, adică să-l
accepte și să-l includă în me
canismele lor funcționale. 
Cercetările au dovedit — și a- 
cesta este unul din marile me
rite ale colectivului de psiho
logi și sociologi care au lucrat 
sub conducerea prof. Tr. 
Herseni — că uneori „capaci
tatea psihologiei sociale indus
triale din alte părți ale lumii 
de, a contribui la optimizarea 
activității industriale nu are 
un caracter universal valabil, 
deci nu implică în chip nece
sar capacitatea psihologiei so
ciale românești de a soluționa 
probleme similare sau echiva
lente de Ia noi". Realitatea 
noastră socială, condiți.le de 
la noi, impun ' reformularea 
principiilor de lucru, reconsti
tuirea metodelor în raport cu 
specificul psihosocial national 
și chiar local. începutul acestei 
opere/a fost marcat de cercetă
rile de peste un an de zile la 
Schela petrolieră Boldești-Pra- 
hova. Trebuie să remarcăm, 
însă, că această acțiune de 
pionerat constituie prea puțin, 
considerată la întinsul întregii 
țări. Și că, deocamdată, condi
țiile nu permit extinderea, în 
amploare, a acestor cercetări 
Pentru că aceste „condiții" - 
arătam și cu alte prilejuri — 
sînt de natură să compromită 
eficienta cercetărilor psihologi
ce chiar' la începuturile lor. 
Care sînt ele? Pe de o parte, 
lipsa de psihologi specializați 
și numărul extrem de mic de 
absolvenți în psihologie (pregă
tiți și aceștia doar teoretic), 
pe care-1 dau anual universită
țile din București și Cluj (la 
Iași nu există secție). Inteqra- 
rea acestor tineri (cît și a ce
lor mai vechi, „recuperați" 
pentru laboratoarele psihologi
ce), în problematica spinoasă 
a practicii de teren este, de 
cele mai multe ori, extrem de 
anevoioasă. Și atunci, ce e 
de făcut ? Intîi, să nu fie an
gajat nici un psiholog, fără 
un concurs în comisia căruia 
să fie invitate cadre de pres
tigiu în specialitatea respec
tivă. Apoi, psihologul să fie 
trimis la o specializare de 
cel puțin șase luni pe lîngă 
un centru ale cărui rezultate 
și tradiții sînt cunoscute, 
unde există specialiști recu- 
noscuți. Deasemeni, credem 
că trebuie să se țină seama 
și de propunerea făcută la 
Conferință de a se merge 
pînă la interzicerea prin lege 
a exercitării profes:ei de psi
holog de cei care nu sînt ca
lificați în chip controlat pen
tru această muncă.

— Un statut al psihologilor 
-este absolut necesar.

Adrian Neculau

DREPTATEA ISTORIEI note
(Urmare din pag. I)

din provinciile româneși. Dele
gații transilvăneni arătau că „stu- 
aențimea e datoare să ție pu
rurea puternică ideea conștiin
ței naționale, luptînd pentru în
tărirea solidarității de neam". 
Presa ieșeană, mesageră a o- 
piniei publice, se face ecoul a- 
cestor manifestații. Astfel, ziarul 
„Opinia" publică un salut care 
debutează vibrant. „Cu drag vă 
ieșim în cale și plini de bucu
rie vă primim în mijlocul nostru, 
neprețuiți copii, speranța viito
rului neamului. Milioane de ro
mâni, pentru ale căror simță
minte naț'onale nu există hotare, 
privesc cu dragoste fără margini 
la voi și vă trimit salutul lor 
de admirație- și iubire".

Hotăririle acestui congres re
levă unitatea de vederi și con- 
ști nța matură a tineretului, care 
milita deschis pentru idealul de 
unire națională. Semnificativ e 
referatul ținut de către delegația 
transilvăneană pe tema „Studen
tul ardelean asupra neamului nos
tru din Ardeal și Țara Româneas
că". Președintele societății saluta 
forul cel mai înalt al culturii 
ieșene, pentru poziția sa înainta
tă de susținere a idealurilor scum
pe întregului popor. „Universita
tea de la lași, declara el, ra
diază binefăcătoare pentru 
neamul nostru întreg, razele ști
inței și idealurilor românești".

Pe aceeași linie se situează și 
festivitățile din 1912 prilejuite de 
dezvelirea statuii lui Alexandru 
loan Cuza. Glorificarea actului 
din 1859 s-a împletit cu reafirma
rea necesității de continuare și 
desăvîrșire a luptei pentru unirea 
națională.

In 27 mai 1912, Piața Umrii din 
lași a trăit o nouă și strălucită 
manifestare de simțire și gînd re 
a românilor veniți din toate col
turile țării. Idealul politic simbo
lizat de statuia dezvelită, par
ticiparea masivă, precum și tonul 
înalt patriotic adoptat de toți 

vorbitorii, au dat serbărilor carac
terul unei ample manifestații na
ționale. Așa cum se subliniază 
în presa vremii, „totul a fost 
strălucit și înălțător, făurind mari 
nădejdi în inima românilor".

Discursul rostit atunci pe trep

ISTORIA ȘTIINȚEI IN IMAGINI

Se știe că o serie de scriitori și oameni de 
cultură cehoslovaci din prima jumătate a a- 
cestui secol au devenit atît de buni cunos
cători ai limbii române Incit au scris în 
limba noastră lucrări literare șl științifice. 
Dintre aceștia, cei mal cunoscuțl sînt prof. 
Urban Jarnik și abatele Zavoral.

Fotografia de mai sus, comunicată de dr. 
P. Kneidl, d rectorul Bibliotecii Strachos 
(Fraga). îl reprezintă pe abatele Zavoral în 
vizită Ta prof. Al. Tzlgara-Samureaș, în iu
nie 1932.

tele statuii de către istoricul Ni- 
colae lorga, sintetiza impresio
nant trecutul, celebra prezentul 
și intuia împlinirile viitorului: 
„Și ne gîndim astăzi cu încre

dere la acei care cîndva, după ce 
istoria va da fiecăruia dreptatea 
cea netăinuită, împărțind nemu
ritorii lauri, vor constata cu mîn- 
drie înaintări nouă și vor arăta 
în zare noi speranțe ."

Unirea Transilvaniei cu Ro
mânia a constituit o expresie 
a dreptății netăinuite de care 
vorbea Nicolae lorga. Ca o 
continuare a celor afirmate a- 
tunci de marele istoric, astăzi 
la sărbătorirea semicentenaru
lui acestui memorabil eveniment 
am ținut să subliniem impor
tanța istorică a pieței ieșene,
despre care A. D. Xenopo! și Ni
colae lorga, unindu-și pana,
scriau în 1911 : „Piața Unirii
a reprezentat întotdeauna în 
orașul nostru tradiția Unirii, care 
a pornit de la faptul istoric că 
aici, pe locul din fața lui Petrea 
Bacalu, cuprins în piața de as
tăzi, s-a jucat mai întîi „Hora 
Unirii", la 1857 și 1859 de către 
poporul luptător pentru marele 
act. De aceea, ținînd seama de 
tradiția istorică, administrația 
comunală a dat acestei piețe nu
mele de Piața Unirii. Și aceas
ta a și făcut ca de la înființarea 
ei, în 1881, și pînă astăzi, a- 
ceastă piață să servească de loc 
de manifestație a bucuriei pu
blice, la prilejul diferitelor săr
bători naționale, în deosebi 

a Unirii, cînd s-a jucat întot
deauna danțul simbolic aici".

„Danțul simbolic al unirii" 
născut în piața ieșeană s-a lăr
git, a crescut, cuprinzînd pă- 
mîntul strămoșesc.

Sărbătorirea unirii Transilva
niei cu România a prilejuit la 
lași, în ziua de 27 noiembrie 
(10 decembre) 1918 noi mani
festări. Tradiționala Horă a U- 
nirii jucată din nou în :s*orica 
Piață, ca și festivalul artisFc din 
după amiaza aceleiași zile de 
la Teatrul Național, unde au 
apărut simbolic vo'evozii Țărilor 
Române care au luptat pentru 
libertate și unitatea poporului 
nostru, reînviau strădaniile tre

cutului și consfințeau înfăptui
rile prezentului de atunci.

Deschiderea cursurilor u- 
niversitare muncitorești a 
avut loc, în acest an, în 
condițiile unor ample dis
cuții privind rolul acestora 
și modul în care le poate 
li sporită eficienta, prin 
adecvarea formelor de or
ganizare la cerințele actua
le și prin optimizarea me
todicelor activități instruc
tive. Soluțiile găsite pînă în 
prezent privesc diversiii- 
carea secțiilor și a tema
ticii, în funcție de posibi
litățile de asigurare a u- 
nui număr corespunzător de 
cursan/i și de interesul a- 
cordat de aceștia unora sau 
altora dintre temele cuprin
se în planul de învătă- 
mînt.

De notat că prelegerile 
populare inaugurale au în
trunit un număr remarca
bil de participant/' (la Iași, 
la Casa de cultură a sin
dicatelor, au participat peste 
800), în continuare urmînd 
a ii abordate, de . către 
cadre universitare și din 
îhvătămintul mediu, teme 
ca: „Momente din istoria 
patriei și a poporului ro
mân", „Omul contemporan 
și etica", „Etica profesio
nală", alături de altele, u- 
nele susținute și în anii 
precedent, ca „Incursiuni 
în gîndirea filozofică a lu
mii", „Umanismul renaște
rii și umanismul contem
poran", „Părinții și educa
ția copiilor", „Istoria lite
raturii române" etc.

Bineînțeles, inițiativele 
amintite vor putea fi pe 
deplin • valorificate numai 
printr-o consecventă și ma
tură dezvoltare a lor, cu 
perspectiva unei tot mal 
largi afirmări a acestora în 
contextul cultural-știintific 
contemporan din tara noas
tră.

i

note

(Colecția prof. C. Motaș)

vrea și este hotărîtă să îndure totul, cu răbdare și compa
siune, pînă la capătul puterilor ei și chiar mai departe*. 
(„Suflete zbuciumate").

Psihologii au făcut deosebirea între empatie, fuziune 
afectivă, și simpatie. A suferi cu suferința altuia este un 
act de participare și empatie-, a înțelege suferința altuia și 
a fi gata de a-i veni în ajutor fără suferință și tulburare 
este un act de simpatie.

Ieșirea din această fază sau stare a contactului direct 
a subiectului cu obiectul se face la omul normal, în genere, 
cu prețul unor conflicte între individ și situație. Aceste 
conflicte duc spre medierea și distanțarea relațiilor între 
subiect și obiect, spre o obiectivare progresivă a situa
ției. Posibilul își face loc alături de real și dincolo de 
acesta. Se creează o lume interioară, a gîndirii, a imagina
ției și a jocului.

Obiectivarea, însă, rămîne încă în mare măsură su- 
subiectivistă, egocentrică. Afectivitatea încă domină și defor
mează semnificațiile obiective, proiectînd asupra lumii do
rințele și temerile noastre. Polul subiectiv al sensului 
domină pe cel obiectiv al semnificației. Fenomenul proiec
tării și raționalizării demonstrează existența participării în 
mare măsură a intereselor noastre subiective la constituirea 
semnificațiilor obiective.

Faza polarizării prin separarea aspectului subiectiv de 
cel obiectiv este încă dominată de asimilarea obiectului 
de către schemele, tendințele și atitudinile subiectului. Este 
ceea ce numim egocentricism. Existenta acestei faze explică 
relațiile dintre inconștient și conștient și întreaga terapie 
psihanalitică. Conștientizarea „complexelor" nu este decît 
st mularea actului de polarizare a conștiinței, act care ins
taurează implicit raporturi mai echitabile între eu și alții, 
între persoană și lume. Psihologia analitică a lui Jung pune 
în evidență existența arhetipului, a realității numită „imago", 
realitate exterioară interiorizată în psihicul uman și corela
tă cu tendințele biologice ale omului. Tehnica proiectivă 
urmărește discernarea și izolarea a ceea ce este subiectiv 

din interpretarea situației obiective și din această discrimi
nare se dezvăluie diagnosticul personalității. Psihologul tin
de astfel să descopere persoana în percepția realității o- 
biective, așa după cum zoopsihologul surprinde psihicul a- 
nimal din analiza „Umwelt“-ului, iar psihianalistul motiva
ția adîncă din imaginile onirice. înțelegerea completă a unei 
stări de conștiință nu se poate obține fără analiza atentă 
a corelatului ei obiectiv, fără cunoașterea situației res
pective.

Această fază a polarizării conștiinței, a discriminării 
obiectului de subiect se instaurează progresiv prin' interio
rizarea operațiilor concrete și transformarea acestora în o- 
perații mintale. Conflictele dintre om și ambianță devin 
contradicții ideale. Se întrevede operația unei cenzuri e- 
fectuată de o instanță superioară, de un Super-Ego. Dar a- 
pariția și instaurarea acestei instanțe presupune o depo. 
larizare anterioară.

Ceea ce consider mai important pentru înțelegerea 
unei noi faze de depolanzare este faptul că rezolvarea con
tradicțiilor și efectuarea sudurii necesare între aspirațiile 
persoanei și soluția oferită de realitate se efectuează printr-o1 
sinteză propriu zisă, creatoare, pe plan mintal, ideal. Sin
teza apare în urma unei căutări adesea îndelungate, a unei 
frămîntări uneori dureroase și se caracterizează printr-o ilu
minare, străfulgerare, aderare totală a soluției căutate 
la aspirație. Este momentul care a declanșat lui Arhimede 
strigătul „Evrica!", stare cunoscută oricărui creator înștiința, 
artă și alte domenii de cultură.

Caracteristica acestui fenomen este sudarea subiectului 
cu obiectul. Spre deosebire însă de prima fază, sincretică, 
subiectul nu mai rămîne individualitate, ci devine o per
sonalitate; obiectul nu mai este lucru sau situație cu o va
lență individuală de satisfacție, ci o valoare, cu caracter 
supraindividual și impersonal. Pare paradoxală această trans
formare a personalității în ființa impersonală și a reali
tății concrete și individuale într-o lume de valori univer

sale. Culmea personalității — o trăire depersonalizată 1 Cul
mea obiectivitătii — o lume de valori I

Platon ne sugerează ideea unei viziuni a lumii valorilor, 
iar existențialiștii — semnificația sesizării intu tive a unei 
esențe, a unei valori obiective și de sine stătătoare. Unii 
filozofi creează noțiunea de intuiție intelectuală.

Părăsind filozofia și trecînd în lumea psihologică a 
creației ș tiințifice și artistice, conctatăm existența unor 
stări indivize și sintetice, fenomenul dispariției distanțate 
dintre subiect și obiect, stare de contopire specifică intuiției 
creatoare.

Aceste stări de scurtă durată și de înaltă tensiune, de 
supraconștiință, sînt urmate de o- nouă polarizare a con
științei, dar de data aceasta de o polarizare critică în lumina 
unor norme supraindividuale. Atît obiectul cît și subiectul 
dobîndesc pe plan logic și discursiv o nouă semnificație, 
în contelui unor norme durabile, universale, raționale și 
demonstrabile, adică obiective. Echilibrul între asimilare și 
acomodare ia o formă superioară, spirituală. Putem oare nu
mi această fază sau stare, fază și stare supraconștientă ? 
In loc de supraconștiință psihică cred că este mai potrivit 
să vorbim despre o conștiință spirituală, precedată de o 
conștiință psihologică, personală și de o fază mai primitivă, 
de o conștiință biologică, individuală.

Prin conștiința spirituală am ajuns la pragul superior al 
domeniului psihologic, în imediată vecinătate cu logica, 
etica, estetica și sociologia, la limita psihică unde per
sonalitatea devine impersonală sau suprapersonală și socială.

In concluzie, activitatea dinamică a conștiinței ne a- 
pare ca un proces dialectic, ca o spirală care începe la ni
velul de acțiune ca o trăire difuză și nediferențiată, pentru 
a se polariza și diferenția într-un eu individual și lume 
concretă, reluînd apoi, pe plan mintal și calitativ superior, 
același ritm de depolarizare intuitivă și polarizare critică, 
discursivă în lumea valorilor suprapersonale.

V. Pavelcu

momentul.de
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CORESPONDENȚĂ DIN HAGA

ISTORIA 
UNUI 
MUZEU: 
MESDAG

Muzeele nu mai sînt sanc
tuare rezervate intelectualită
ții sau unor grupuri restrînse 
de cunoscători. In al său .Ghid 
artistic olandez', Dr. Van Gel- 
der arată că după război .mu
zeele au devenit populare, evi- 
tînd vulgarizarea". Multe din 
cele 550 de muzee ale Olan
dei se află în orășele, tîrguri 
și chiar în sate.

Totuși, privind muzeele din 
Haga, stilul și istoria lor, ne 
dăm seama că foarte multe 
au putut apărea și avea un 
.raison d'etre" numai în acest 
oraș, reședința multor îndră
gostit! și colecționari de artă. 
Printre acestea sînt și cele 
două muzee Mesdag.

Astăzi este general accepta
tă ideea că Școala din Haga, 
prin influenta exercitată asu
pra artei europene și prin teh
nica marilor ei maeștri, a re
prezentat, după Vîrsta de aur, 
un al doilea zenit al picturii 
olandeze. De la 1870 pînă du
pă 1900, numele de Haga s-a 
răspindit în întreaga Europă 
prin operele lui Breitner, Isra
els, Weissenbruch, Roelofs și 
multi alții ale căror picturi 
sînt căutate acum pe ambele 
continente.

Willem Hendrik Mesdag, 
care a început să se ocupe 
de pictură la vîrsta de 35 de 
ani, abandonînd biroul func
ționarului de bancă în favoa
rea paletei, nu a fost consi
derat niciodată un mare ar
tist în tara sa. Deși în 1870 
i s-a acordat, la Paris, me
dalia de aur pentru două pic
turi inspirate de peisajul 
schevenîngencan, el nu a fost 
amintit printre pictorii de prim 
rang ai Școlii din Haga. Ca 
mulți alți contemporani ai săi, 
Mesdag a fost un pictor al 
naturii, al mării în primul 
rînd. El și prietenii săi Mauve, 
Bosboom, Jhr. Storm au desco
perit o nemărginită sursă de 
inspirație în obscuritatea și 
mișcarea Mării Nordului.

Una din marile sale calități 
a fost ascuțimea ochiului, ca
re depista opere puțin cunos
cute în contemporaneitate, dar 
celebre cu o generație mai 
tîrziu. Din cele trei sute de 
picturi expuse în muzeul Mes
dag, optsprezece aparțin d-nei 
Mesdag și includ portrete, 
natură moartă, peisaje, iar 
douăsprezece sînt imagini ma

sive, cu lumini și umbre, cu 
furtună și pescăruși gratioși. 
Acestea aparțin Iui Willem 
Hendrik Mesdag. Cele mai 
multe dintre picturile olandeze 
sint strîns legate de Haga, de 
dunele și Scheveningenul ei: 
D.A.C. Artz, B. J. Blommers, 
Johannes Bosboom și George 
Breitner, ultimul, originar din 
Rotterdam Și pictor al vechiu
lui Amsterdam, devenind 
stîlpul Școlii din Haga. P.J.G. 
Gabriel, stabilit la o vîrstă 
înaintată în Schevenlngen, es
te reprezentat cu patru lu
crări, în timp ce cei trei frați 
Maris delectează pe vizitator 
cu treisprezece picturi nemu
ritoare. Cele cinci opere de 
Gerke Henkes îl fac pe ama
torul de artă să se oprească 
îndelung și să contemple pro
funzimea cu care artistul o- 
landez a intuit și redat soar
ta oamenilor simpli.

Este evident că Mesdagii au 
apreciat măiestria lui Joseph 
Isra'ils cînd i-au comisionat 
propriile portrete. „Singur pe 
lume" și „Harpistul", aparți- 
nînd aceluiași autor și ale 
căror originale se află în 
Mesdag, se numără printre 
cele mai mult reproduse ca
podopere ale secolului.

Artist în sensul larg, uman 
și universal al cuvîntului, 
Mesdag excludea șovinismul 
în aprecierea frumosului. Ma
rele număr de picturi străine 
aparține în primul rînd artiș
tilor francezi, deși întîlnim 
cincisprezece opere ale cunos
cutului napolitan Mancinis, ale 
cărui .Copil bolnav* și .Ita
liancă rîzînd" revin obsesiv în 
memoria celui care le-a pri
vit. „Nudul" și .Autoportretul" 
lui Courbet, .Odihna viticulto. 
rului" de Millet și „Condam
natul" pictorului maghiar 
Munkacsy, precum și cele 
douăzeci și cinci de picturi 
ale lui Charles Daubigny, 
conferă muzeului Mesdag pres- 
stanța unui centru artistic eu
ropean de prim rang.

Colecția Mesdag dovedește 
în ce măsură Școala de la 
Barbizon si perioada preceden
tă au avut surse de inspira
ție în Vîrsta de aur. Pe de altă 
parte, este evidentă influenta 
impresionismului francez asu
pra Școlii din Haga. Vizitato
rul atent va observa că în 
timp ce francezii își tratau 
subiectele de la distanță, su
perior șl Ironic, omologii lor 
olandezi preferau un studiu 
atent al detaliilor.

Unul din marile servicii a- 
duse de Mesdag artei olande
ze care l-a primit cu... con
sternare este acela că a lăsat 
o influentă de durată asupra 
orașului Haga și a vieții lui 
artistice.

Muzeul Mesdag, de mărime 
modestă și departe de a fi 
ostentativ, răm'ne în memo
ria si pătrunde în sufletul vi- 
z tatorulul ca o oază a seni
nătății și frumosului în centrul 
unuia dintre cele mai aglome
rate cartiere din Haga.

C. T. Hague

DADA
Cine scrie astăzi despre Dada sau readuce 

în actualitate versuri din perioada acelor mari 
proteste profund individualiste, străbătute de 
ironie totală șl nemărginită frondă, trebuie 
să privească fenomenul prin rigorile unu) 
punct de vedere științific, apt să explice, in 
lumina relațiilor istorice și sociale, sensul aces- 
tul avangardism.

Dadaismul a fost o reuniune a artiștilor 
tineri din toate colțurile lumii care au pro
testat cu vehemență împotriva militarismului, 
a războiului, a spiritului burghez. Incoerența, 
lipsa de lizibilitate, antiformalismul și incon- 
formlsmul extrem aveau menirea să exprime 
refuzul artei de a se încorpora spiritului pa
triotard al burgheziei europene. Prin caracte
rul ei internațional, mișcarea Dada a fost la 
timpul său un puternic focar de rezistență 
antirăzboinică șl un mijloc de fraternizare al 
artiștilor.

Aici și-au făcut ucenicia literară mari poeți 
al secolului, al căror scris ulterior a slujit ide
aluri de înaltă umanitate. Este important de 
notat că direcțiile cele mai de seamă ale 
avangardel artistice au debutat în cadrul da
daismului. fapt care dă mișcării de la Zilrich 
o însemnătate istorică de loc neglijabilă.

Dadaiștii au presimțit, grație sensibilității 
lor artistice, apariția haosului și epocii de răs
turnare a valorilor, antlelplnd-o. Este adevă
rat că ei nu s-au bucurat de sprijinul unui 
suport filozofie șl nu au avut în vedere schim
bări sociale. Artiști fără artă, cum îi numeș
te Richard Huelsenbeck, unul dintre animato
rii mișcării, dadaiștii au fost totuși art'ști re
marcabili. Aragon, Eluard, Tzara. Plcabia, Re- 
verdy, Chirico Duchamp, Arn, sînt nume ce 
nu pot lipsi din nici o Istorie a artelor mo
derne. Dincolo și poate mai presus de incon
secvența lor filozofică, dadaiștii au fost artiș
tii unei sensibilități adevărate șl experiența 
lor. controversată sl discutabilă, face parte din 
capitolul de pionierat al artei moderne.

Iată de ce considerăm că ne facem o dato
rie de cultură prezenttnd cititorilor — șl în 
special ce’or tineri — cîteva dintre noemele de 
largă circulație din epoca premergătoare pri
mului război mondial, enoca marelui protest 
dadaist. In lipsa totală de logică a poemelor 
șt în maniera dlcteului automatic, cititorul de 
astăzi va trebui să vadă expresia acestui pro
test.

Traducere șl prezentare de

MIHAIL SABIN

IWAN GOLL

VIVE LA FRANCE!
Acces
Rumoare
Film de o secundă
Un cao
O pălărie

Un cap de cincizeci de mii de capete 
Frumoasa perucă burgheză
Un cap
Cade
Se rostogolește

O, neîndurătoare roată de automobil 
Singe
Stele - o I
O, cap cu barbă părintească
Poate capul lui loan

Tocmai ivit din metrou
Un cap oarecare
Capul meu poate...

JEAN COCTEAU

PĂSĂRILESÎNT iN ZĂPADĂ
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VAIER MITRU

Păsările sint in zăpadă și își schimbă sexul 
o haină de casă deasupra părinților și frivola 
iubire o supără doar aparent pe Elise. 
Iți aflu taina rebus al fluturilor.

Te cunosc frumoasă mască și sar deasupra 
crupei naive ți vrăjite a sperietoarei. 
Copilul comedianților apare doar in romane, 
lăsați cireșii să-nflorească in steagurile lunii 

mai.

Pastorala nebună de pat a lui Ludovic al 
XVI-lea-o spun 

epitaful nostru e scris cu litere de mac. 
Amintirea sa un tablou pe jairul de cărbune 
al unui madrigal fragil naște un doliu nou.

Ca o sanie rusească care luminează lupoai
cele 

cînd trece pe gheață astfel reapare Naircis 
(oare aceasta-i o crimă ?) imnul tău 
inuman — comoară a norului aspru unde-ți 

speli mina.

MAX ERNST

GERTRUD
mișoricel mipisicuță mipindă
tragem salut pentru desființarea bunului gust 
generali activi care folosesc inele temporale 

de scuipat 
batiste de șuetă batiste de sărutat mina 
transformă un cor de coral prăjit in protocol

kolik - faux col 
valkirie eleison in 'mi bemol

PHILIPPE SOUP AULT

SPRE CASĂ
Pălăria mea este rănită 
aud numai lătrăturile de-acum 
fereastra mea aplaudă frenetic 
ți masa îmi zimbețte.

de departe văd butonul soneriei 
și emoționatul vint îmi flutură prin păr 
eu sînt făptura miilor de aripi 
și uitindu-mi creierul mă duc

KURT SCHWITTERS

CĂTRE ANNA FLOARE
O tu iubito a celor douăzecișișapte de sim

țuri, eu
te iubesc I Pe tine te, ție iți, eu ție, tu mie. 
Noi ?
Aceasta (deocamdată) nu contează.
Cine ești tu muiere ce n-ai fost numărată ? 

Tu ești

-ești tu T - Lumea spune că ai fi, - lasă-i 
să spună, ei nu știu cum devine cazul cu tur

nul bisericii.
Tu iți porți pălăria pe picioare ți umbli
cu mîinile, pe mîini umbli tu.

Alo, veșmintele tale roșii se destramă în cute 
albe.

Roșie o iubesc pe Anna Floare, roșu te iu
besc pe tine I Tu 

ție îți, pe tine te, eu ție, tu mie. - Noi ? 
Aceasta (deocamdată) aparține caniculei 

reci.

Floare roșie, Anna Floare roșie, cum spun 
oamenii î 

întrebări cu premii : 1) Anna Floare ore o 
pasăre.

2) Anna Floare este roșie.
3) Ce culoare are pasărea î 

Albastră e culoarea părului tău galben.

Roșu e gunguritul păsării tale verzi.
Tu fată modestă in haine de fiecare zi, tu 

iubitul 
meu animal verde, eu te iubesc I Pe tine te, 

ție îți, eu 
ție, tu mie, - Noi ?

Aceasta (deocamdată) aparține lăzilor cani
culare.

Anna Floare I Anna, a-n-n-a, eu picur numele 
tău. Numele tău picură ca o coajă moale de 

stejar.

Știi tu asta Annai, știi tu, tu
cea mai minunată ființă, tu ești din dos ca 
și din față : a-n-n-a.
Coaja de mesteacăn picură pe spatele meu. 
Anna Floare, animal picurat, eu te iubesc I

TRISTAN TZARA

OMUL APARENT
fragment

chiar sub coaja mesteacănului viața se 
pierde în sîngeroase imagini 

unde ciocănitorile sparg frunți și vulpile stră
nută ecouri insulare enigmatice 

dar cit de adine coboară fulgii sufletelor 
neliniștite

care cu căldura lor obosită îneacă rîurile 
și pelicanul înghite albul apelor sale 
albă este revederea al cărei abur plutește 

deatsupra întîmplării leului de mare 
afară e alb

o iluminare în zbor și cîntec prinde mistralul 
furat de curcubeu din crucea amintirii 
morile albe lucrează din plin
solicitind dinții cerului lovind rufele-n riu

printre fulgii de suflet pe care-i fumează 
in umbra păsărilor opiomanii

gura asprită de știri contradictorii coboară 
în rictus 

neașteptat ca lumea dintre două fălci 
și totul se sparge cu zgomot lingă fereastră 
căci niciodată cuvintul n-a părăsit pragul 

trupului

mort este instinctul care anunță vremea rea 
in interiorul 

cite-unui cap mizerabil ți sărăcăcios - al 
vecinilor noștri 

ți in ciuda mițcării citadine a sentimentelor 
noastre 

afairă e alb.

CADRAN
MARI

ANIVERSĂRI
CUtTURALE

IVAN
SERGHEEVICI

TURGHENIEV
S-au Împlinit 150 de 

ani de lg nașterea unul 
mare artist care a adus 
arhitectura romanului a- 
proape de desăvlrșire, 
amintind de liniile pure 
in severitatea lor ale 
goticului, „poate roman
cierul cel mal artist din 
veacul al XlX-lea, un 
analist lucid și ascuțit, 
dar în același timp unul 
d'ntre cei ma’ mari po
eți lirici" (G. IbrăileanuL

Ca și Prrșkin altădată, 
in poezia „Satul", tină- 
rul nobil Turghet 'oy, 
sub imboldul coit si
nii pentru soarta nu- 
jicului, scrie „însemnări
le unui vlnător" care, 
ajungind la augustele 
urechi, stirnește nemul
țumirea (arului. După 
momentul 1859, ce mar
chează apariția „însem
nărilor", fiecare nouă 
operă a scriitorului va 
fi așteptată cu nerăbda
re justificată de cititorii 
din Rusia. Personajele 
lui Turgheniev — ță
rani, boieri, arendași, 
vinători, clntăreți, r , ii- 
ră vitalitatea concutclid 
viafa adevărată șl de
venind simbolul unei 
întregi generații. „Ca
zul" Iui Bazarov, eroul 
din „Părinți și copii", 
devine reprezentativ 
pentru o intreagă peri
oadă a dezvoltării inte
lectualității ruse din 
m ezul veacului trecut, 
continulnd să preocupe 
critica literară care, 
rînd pe rind, l-a înălțat, 
renegat, explicat și re- 
explicat. In deceniul al 
șaselea, se constituie 
intr-o „categorie turghe- 
nieviană" trăsăturile dis
tinctive ale creației sa
le : melancolia, aristocra
tismul (in sensibilitate), 
pesimismul și ironia ușor 
vizibilă, ceea ce Paul 
Bourget va numi lapi
dar „pessimisme et ten- 
dresse".

Artis’/ul cres~ut în 
respectul culturii po
porului său, un aristo
crat al spiritului, poate 
cel mai european din
tre scriitorii ruși al se
colului al XlX-lea, adu
ce un cmagiu Frumu
seții și Artei, înțelese 
ca limite ale Veșniciei r 
pentru Turgheniev, slu
jirea Artei stă alături 
de fapta eroică sau pie
tatea credinței.

Printre mari1 scriitori 
al lumii, Turgheniev o- 
cupă un loc unic : tru
badur și cavaler „sans 
r-proche" al eternului 
feminin. „Cel mai cre
dincios prieten al fe
meii", cum il numea un 
admirator, simbolistul 
Balmont, a întregit sen
sibilitatea noastră cu o 
galerie de personaje 
unică.

S. Bâlânescu

CADRAN


