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Cum era de așteptat, printre ideile fundamentale supuse 
discuției publice în preajma Adunării generale a compozi
torilor și muzicologilor este și aceea, deosebit de importantă 
pentru destinele muzicii românești, a „raportului dintre ca
racterul național și cel universal". Este dificilă, mai cu seamă 
astăzi, încercarea unei definiri a conținutului și mijloacelor 
de realizare ale acestui raport, pentru că, niciodată în 
istoria muzicii poporului nostru, procesul de sinteză intre 
specificul național și aspirația universală nu a fost mai 
conștient și nu a pus compozitorilor mai multe și mai com
plexe probleme. Din sinteza publicată recent am reținut însă 
o idee care ni se pare deosebit de interesantă și anume : 
„Depășind, dar neexcluzînd procedeele folosirii directe a unor 
elemente de limbaj și de expresie preluate din cîntecul popu
lar, noi sinteze, noi modalități de realizare a caracterului na
țional devin posibile și necesare prin asimilarea celor mai 
interesante și autentice cuceriri ale artei universale, prin 
participarea compozitorilor noștri la înnoirea și îmbogățirea 
muzicii contemporane în ansamblu". Ca reprezentant al unei 
generații ce și-a desfășurat activitatea de creație sub impulsul 
unei pasiuni totale pentru muzica populară, mi se pare că 
fraza de mai sus are nevoie de cîteva precizări și comentarii.

Sîntem cu toții de acord că progresul substanțial pe care 
cultura muzicală l-a înregistrat în ultimele decenii a deter
minat și o reconsiderare a elementelor ce aduceau operelor 
muzicale acel caracter specific, acea culoare emoțională care 
era numai a muzicii românești. Procesul este firesc. Nu mai 
putem spune despre o lucrare că aparține unui compozitor 
român numai dacă descoperim în construcția ei citatul fol
cloric sau formule ritmico-melodice împrumutate din creația 
populară. In această privință, Enescu a demonstrat, într-un 
mod strălucit, necesitatea si posibilitatea descoperirii unor 
noi modalități care, prin originalitatea și forța lor expresivă, 
să includă muzica românească în circuitul culturii muzicale 
universale. El a fost, de fapt, cel care a realizat pasul ho- 

tărîtor al sintezei naționpl-universal atît în domeniul mijloa
celor de exprimare, cît și al conținutului, al semnificațiilor 
creației muzicale. Lăsînd la o parte rapsodiile, al căror 
succes se explică prin vigoarea expresivă și pitorescul teme
lor folclorice, mi se pare că tocmai efortul îndreptat către 
contopirea creatoare a experienței muzicale și a sensibilității 
poporului nostru cu marea experiență a tradiției universale, 
a determinat interesul de care încep să se bucure, tot mai 
mult, lucrările : Sonata a lll-a pentru vioară și pian, Dixtuo- 
rul, Suita l-a, Simfonia de cameră etc.

Dar, depășirea „folclorismului" și căutarea unor noi mo
dalități de sinteză nu pot fi realizate numai pe calea însu
șirii, mai mult sau mai puțin creatoare, a cuceririlor de lim
baj obținute pe plan mondial. Desigur, în epoca noastră, 
activitatea de creație artistică nu mai poate fi concepută 
fără o largă receptivitate, fără o cunoaștere p-ofundă a tu
turor fenomenelor semnalate în evoluția culturii universale ; 
totodată, asistăm astăzi la o largă circulație a valorilor ma
teriale și spirituale și, din această cauză, la afirmarea unor 
tendințe de uniformizare și egalizare pe de o parte, dar în 
același timp de stimulare a originalității. Mai ales această 
nevoie de singularizare a determinat, în viața cultural-artis- 
tică, o efervescentă activitate de căutare și descoperire a unor 
noi modalități de organizare a limbajului. De la o expe
riență la alta, însă, compozitorii au cîștigat poate în măiestrie, 
în subtilitate expresivă, dar au pierdut acea notă caracte
ristică mediului muzical, spiritualității poporului în mijlocul 
căruia s-au născut și trăiesc. Așa s-a întîmplat și cu unii 
dintre reprezentanții mai tineri ai muzicii noastre, despre1 
care, pe drept cuvînt, cineva spunea că mai păstrează legă
tura cu tradiția națională doar prin... certificatul de na'tere. 
Acestora, îndrăznesc să le reamintesc cuvintele unuia dintre 
marii noștri poeți : „Eu am crezut de la început în specifi
cul național — scria O. Goga — adică am crezut că nu se 
intră în universalitate decît pe poarta ta proprie. Am crezut 

în dreptul de a trăi al valorii autohtone, ca o completare o 
principiului de universalitate".

Ne aflăm în prezent într-o etapă de perfecționare a lim
bajului, de experiențe și înnoiri care vor realiza trecerea 
de la stadiul atins prin activitatea unor compozitori ca : G. 
Enescu, M. Jora, P. Constantinescu, F. Lazăr, M. Mihalovici 
și alții, la o nouă treaptă a procesului de sinteză național- 
universal și- de afirmare a muzicii românești. Au și apărut 
deja semnele unor autentice realizări. Dar, cum e și firesc, 
larga activitate de propășire a muzicii noastre este însoțită 
și de atitudini unilaterale prin care se încearcă impunerea 
unor modalități de expresie muzicală sau formularea jude
căților de valoare în funcție de un anumit stadiu al tehnicii 
de compoziție. Ne face plăcere tuturor să constatăm diver
sitatea stilistică a creației muzicale românești, dar trecem cu 
destulă ușurință peste faptul că, in ultimii ani, a apărut, 
paradoxal, și tendința unei uniformizări pe calea însușirii ex
periențelor contemporane și a renunțării treptate la tradiția 
viguroasă a muzicii naționale. De aceea, mi se pare că va
rietatea stilistică nu trebuie limitată doar la tehnica modernă 
sau ultramodernă a unor lucrări (operele muzicale nu sînt 
similare mașinilor), mai fructuoasă fiind o armonioasă îm
pletire între elementele structurale pe care ni le poate su
gera moștenirea folclorică și cultă și acele mijloace și mo
dalități contemporane care se încadrează firesc în ansamblul 
formelor de manifestare spirituală și emoțională a poporului 
nostru. Dacă acceptăm și practic, nu turnai teoretic, o ase
menea poziție estetică, atunci vor dispare neîncrederi șl 
inhibiții și vom ajunge să discutăm în cenaclurile Uniunii, 
cu aceeași satisfacție, lucrări mai puternic legate de tradiția 
muzicii noastre (nu mi se pare depășită nici prelucrarea cu 
talent și măiestrie a unor melodii populare), alături de altele 
care încearcă să descopere un nou univers sonor și efectiv.

Achim Stoia



CRONICA ÎN ACTUALITATE 2

jur îial

ALBA IULIA
„Adunarea națională cu smerenie se Închină înaintea 

memoriei a celor bravi români cari, în acest războiu, 
și-au vărsat sîngele pentru îniăptuirea idealului nostru, 
murind pentru libertatea si unitatea Națiunii Române", 
se spunea in „Propunerile Adunării Naționale de la Alba- 

lulia. Acum cincizeci de ani, se consfințește pentru totdeauna 
unirea Transilvaniei, străvechi pămînt românesc, cu Ro
mânia. Astfel, încă o dată, Alba-lulia, și pînă atunci con
semnată prin atîtea răsunătoare fapte ale luptei noastre 
pentru eliberare națională și socială, este înscrisă în 
istorie. Aici, în mijlocul țării, au fost adoptate „princi
piile fundamentale ale alcătuirii noului stat român, precum 
și revendicări cu caracter social și politic. Alba-lulia a de
venit prin 1918 simbolul luptei noastre de libertate, suve
ranitate și dreptate pe care românii le-au nutrit întot- 

. deauna.
Dar Alba-lulia venea in acel an greu de istorie, cum 

puține centre din țară erau. Strămoșii noștri, dacii și ro
manii, lăsaseră aici urme adinei, de cremene, care con
tinuă și astăzi să fie scoase la iveală si care atestă, pe 
viu, prezența noastră din cele mai vechi timpuri pe a- 
cest pămînt. Urmașii lor aveau să lase urmele pașilor și 
singelui lor, urme pe care timpul nu le-a șters nicioadtă 
de pe pietrele din fața cetății Aici au fost trași pe roată 
Horia, Cloșca și tovarășii lui de luptă, dar in ochii miilor 
de țărani și în memoria milioanelor de urmași, acest 
act n-a însemnat infringe re, așa cum au dorit trimișii 
imperiului habsburgic, ci hotărîre mai fermă de a-și ciș- 
tiga libertatea și dreptatea. Gîndul țăranului din Albac, 
ce doarme aici, alături de tovarășii săi, alături de acel 
viteaz român Iancu de Hunedoara, alături de atîția și 
atîția eroi anonimi care au purtat prin veacuri steagul 
năzuințelor românești, avea să se împlinească acum cinci
zeci de ani.

Și înainte, cu alte secole, Alba-lulia, cea în care 
pulsează atita din istoria noastră națională, avea să de
vină, pentru scurtă vreme, cetatea de scaun a celui mai 
viteaz dintre voevozi, cel care a unit pentru prima 
dată cele trei Țări Române sub același steag — 
Mihai Viteazu. Acea triumfală intrare a eroului, aici pe 
treptele de la Alba-lulia, a rămas ca una dintre imagi
nile cele mai puternice și mai trainice care luminează 
trecutul poporului român. După atîtea secole, anul a- 
cesta, la 1 decembrie, la marea sărbătoare ce va avea Ioc 
aici, va curge pînza de pe statuia ecvestră a lui Mihai 
Viteazu. Imaginea pe care generații și generații au 
purtat-o în suflet, se va concretiza din nou acum, în fața 
cetății de Ia Alba-lulia: viteazul voievod, simbol al u- 
nirii celor trei țări, va scruta întinderile cu privirea lui a- 
prigă și generoasa.

Ideea de unire, de unitate națională, n-a putut fi în- 
frîntă, n-a putut ii înăbușită în pofida atîtor presiuni 
exercitate asupra poporului român. El a păstrat-o ca pe 
cea mai sfîntă dintre credințele lui și fiecare deceniu și 
secol i-a întărit-o mai mult. Fiindcă de oriunde și ori- 
cînd, despoții și asupritorii n-au putut îngenunchia decît 
vremelnic un popor. Ca să-i smulgi din suflet unui po- 
por, ceea ce înseamnă ființa lui este posibil numai a-1 
ucide întreg. Dar nici un popor nu poate fi distrus și 
mai repede sau mai tîrzlu, voința lui, și aspirațiile lui 
de dreptate, triumfă.

Anul 1918 se înscrie ca unul dintre cele mai luminoase 
momente ale trecutului nostru. El avea să împlinească, 
aici la Alba-lulia un vis de veacuri: Unirea. El avea 
să readucă din nou pe primul plan al istoriei o 
cetate atît de grea In fapte istorice: Alba lulia. în
făptuirea plenară a tututror năzuințelor de libertate, 
suveranitate și independență, a fost posibilă numai acum, 
cînd România construiește și desăvîrșește orînduirea so
cialistă. $1 astăzi, noi, urmașii acelor luptători ne 
descoperim capetele șl ne aplecăm frunțile în fața lor, 
cinstindu-le memoria așa cum merită. Fiindcă viața și 
lupta lor este un viu exemplu de dăruire pentru patrie și 
urmași.

Corneliu Ștefanache

Desen de C. Ciosu

LAPOVIJĂ Șl NINSOARE
A venit șl vremea etnd se aleg credincioșii de necredin

cioși. Necredincioșii rămin acasă, beau ceai în cel mai rău 
caz și privesc tele-zig-zag-ul, în timp ce credincioșii, spre 
cinstea lor și a urmașilor lor, își inaugurează cu voluptate 
veșmintele moltonate șl se îndreaptă cu abnegație spre stadio
nul răvășit și oarecum oniric.

Lapovița și ninsoarea intră în contextul fotbalulu'. Credin
cioșilor le ard obrajii șl buricele degetelor, dar nu găsesc nici 
un motiv plauzibil care să-i facă să renunțe (deși, iertați să fim, 
cite un motiv sau două parcă s-ar mai găsi).

Fotbaliștii aleargă cu mal multă tragere de inimă. Clima 
cere sacrificii, ființa umană se adaptează ca să supraviețuiască 
și astfel fotbaliștii sînt mai iuți din cauza frigului. Un lucru 
bun pentru care trebuie să-l mulțumim naturii. Cînd s? va 
produce șl un curent de aer care să mărească precizia șutului 
la poartă, atunci, fără îndoia'ă. campionatele se vor desfășura 
numai în ultimul și primul trimestru.

Trăiască, așadar, noiembrie — care-i iuțește ne fotbaliști.
Trăiască, așadar, acel noiembrie care provoacă uimiri din 

cînd în cînd. Pentru că aceste uimiri există realmente, chiar 
dacă ar fi să nu ne referim decît la victoria Politehnicii Iași 
în fața Stelei, la București. Nu știi ce să mai crezi, nici des
pre bucureștenl, n’cl despre ieșeni. Parcă îți vine să mulțu
mești soartei că Steaua a rămas frumușel acasă cu o amintire 
mai mult decît fugară a cupei europenilor. Ce ne făceam daci 
ar fi cîștigat trofeul în forma proastă în care se găsește ? 
Probabil că din noblețe l-ar fi înapoiat organizatorilor. Cît 
despre ieșeni, aceștia au reușit să anuleze înfrîngerea pe care 
le-a administrat-o Universitatea Craiova pe terenul din Copou. 

Un viitor biograf al echipei va pune victoria aceasta Ia capi
tolul performanțelor, dar ceea ce îi interesează pe superteri în 
viață este faptul că saltul din clasament, spectaculosul salt 
ieșean în clasament, risipește pentru destul de multă vreme 
grijile și-i dă timp antrenorului Iustin să persevereze în alcă
tuiri și intenții. Pentru că. ori ce am face, ne obsedează neîn
trerupt echipa pe care el a realizat-o cu mai mulți ani în 
urmă din niște juniori plini de străluc’re. B iețandr i care pe 
atunci formau un atac irezistibil la nivelul vîr tei lor, se nu
mesc azi Cuperman, Luș Popescu, Danileț, Teodosiu. Ce n-aș 
da să-i mal pot vedea jucînd împreună pe toți patru 1

Andi Andrieș

DIALOGUL 
UMANISMELOR

Intitulîndu-și seria de articole 
Dialogul umanismelor (Tribuna), 
Ernest Gâll subliniază ferm că 
„Dialogul înseamnă — printre 
altele — renunțarea la modul 
sectar al luptei ideolog ce, în
seamnă refuzul judecăților glo
bale, fără drept de apel, care nu 
cunosc nici un fel de nuanțare. 
Este o renunțare la concepția și 
la metoda care, din oficiu, eti
chetează ca antiprogresistă, ne
științifică și antiumanistă orice 
orientare nemarxistă". Plecînd de 
la premiza că aceasta nu este însă 
„un fel de armistițiu fără condi
ții", între concepția marxistă șl 
celelalte concepții, că nu trebuie 
să refuzăm global celelalte o- 
rientări, care pot avea uneori 
elemente pozitive, autorul își în
cepe seria de articole despre di
ferite opinii referitoare la uma
nism realizînd chiar de la în
ceput o analiză nuanțată. Lu- 
înd în discuție concepția lui 
Auguste Etcheverry, Ga^tan Pi
con, dar mai ales a lui Louis 
Althusser, Ernest Gâll, atrage a- 
tenția că reprezentanților uma
nismului socialist le revine sar
cina de a-și apăra concepția îm
potriva denaturărilor posibile și 
mai ales de a dezvolta această 
concepție. însemnătatea pe care 
o are tema respectivă, mai puțin 
prezentă în presa noastră de 
specialitate, ne îndreptățește să 
așteptăm cu ineres urmarea a- 
cestui dialog.

„ROMÂNIA 
LITERARĂ"

Prin numărul șase, România li
terară a făcut cu prisosință do
vada a ceea ce vrea să însemne 
revista în contextul publicisticii 
noastre. Acest număr al Româ
niei literare, excelent sub toa
te aspectele, marchează un evi
dent salt calitativ. Consemănăm 
pe lîngă o excelentă cronică 
semnată de Lucian Rai cu la re
centa carte a lui Nicolae Bre- 
ban, celelalte articole de critică 
și istorie literară, traducerea ți
nui interesant fragment din Ar
nold Hauser, versurile lui Ion 
Caraion, Cicerone Teodorescu și 
Adrian Păunescu, precum și po
vestirea Maiei Belciu. Sporesc in
teresul pentru acest număr și 
o serie de pagini inedite din T. 
Maiorescu, B. Fundoianu. Duiliu 
Zamfirescu, precum și reproduce
rile dintr-un carnet de schițe 
de Luchian, descoperit la New- 
York de Petru Comarnescu. Ce
lelalte preocupări ale revistei 
vin să-i completeze profilul, s-o 
facă și mai vie. Intr-un cuvînt, 
România literară, cu acest nu
măr. este o revistă așa cum 
ne-am dorit-o, atunci cînd își a- 
nunța apariția. Consemnînd cu 
satisfacție numărul respectiv, 
Cronica îi urează surorii ei din 
București numai numere care să 
pornească de la acest nivel.

C. S.

CONFUZII
ln Revista de Istorie și teorie 

literară se observă o serioasă ab
sență a studiilor de critică lite
rară care să ia în discuție feno
menul literar actual. De aseme
nea, analiza cărților de estetică, 
critică și Istorie literară este și 
ea absentă. Sînt unii critici, cu 
lucrări valoroase de sinteză, pre
miate chiar de Academie, des
pre care nu se spune un cuvînt 
sau, doamne ferește I de o „re
cenzie" ! Obiectivitatea șl spiri
tul de înțelegere, de promovare 
a valorilor autentice este... ,,de- 
săvîrșlt !“. Dar, cum mai exis
tă și surprize din cînd în cînd, 
ele trebuie semnalate. In numă
rul 3, 1968, al revistei, Barbu
Cloculescu încearcă să găsească 
„tendințe șl caracteristici ale li
ricii actuale", ajungînd să elabo
reze un text confuz în Idei, de
monstrații. Clasificările sale sînt 
de-a dreptul amuzante în căuta
rea „unor note comune" poeților 
care și-au „spus cuvîntul în ti
pare omologate". Poeții se îm
part în „eșaloane", iar un Eu
gen Frunză sau Ștefan Iureș sînt 
„talente mai puțin consolidate". 
O informație despre Ion Caraion: 
poetul debutează „la vîrsta cătă- 
niei" !. O descoperire senzațio
nală : pentru B. C. există o „ge
nerație—tampon" care „se decide 
mal greu să îmbătrînească, ceea 
ce e un merit" (! !). Tot textul 
este plin de clișee, banalități și 
propoziții confuze. Cui folosește 
o asemenea „analiză", „reflexie" 
despre Marin Sorescu : „poetul 
cel mal dramatic al constelației 
noastre lirice actuale, s-a născut 
gata înarmat (?!) și s-a impus 
spontan (!) — e drept că prin 
calitățile sale secundare" (!!!). 
B. C. vede peste tot „grupări”, 
„curente" : „noul curent (?) oco
lește pe cît cu putință lumea 
și mijloacele vechil poezii, nă
zuind să zidească un univers liric 
distinct șl înconjurat de șanțuri 
adînci !“ sau „Ceea ce a fost, 
istoric vorbind, suprarealismul se 
știe. A trage cu b'dineaua pes
te acela, spre a grafita pe văru
iala proaspătă, înseamnă un pro
cedeu comod, dar umed" (!!!). 
Alte exemple de acest fel sînt 
destul de numeroase.

ASTRA
Numărul pe luna noiembrie al 

revistei ASTRA apare structural 
îmbogățit, la un alt nivel valo
ric. dovedind că există totuși 
la Brașov scriitori care pot ridi
ca prestigiul unei reviste cu o 
tradiție remarcabilă. De semna
lat în acest număr artico’ele 
despre Semicentenarul Unirii 

Transilvaniei cu Român'a (Con
stantin Daicoviciu : Unirea — 
necesitate istorică, dr. Emil Poe- 
naru : Documentele vorbesc, Al. 
Porțeanu : Proletarul și Unirea, 
D. Almaș : Pe-al nostru steag e 
scris Unire, D. V. Firoiu : Rezo
luția (Declarația) de la Alba-lu
lia, un mare act istoric, etc.).

Din intervențiile la ancheta 
Responsabilitatea scriitorului re

marcăm pe aceea despre Fermi
tatea ideologică în critica lite
rară, aparținind criticuiui Voicu 
Bugariu. Scoțînd în evidență re
alizările criticii actuale, V. B. 
nu neglijează nici unele „direc
ții sterile", cum ar fi „o ten
dință de narcisim critic". (...) 
tendința unei părți a criticii de 
a se desprinde de opera literari 
și a deveni un organism auto
nom". V. B. pledează, justificat, 
pentru „O critică completă, care 
să privească fenomenul literar în 
toată complexitatea lui" (...). Se 
mai pot cita unele articole teo
retice ca Existență și în'erpre- 
tare, colocviul despre poezie sem
nat de Laurențiu Ulici și Cezar 
Baltag, o scrisoare inedită a lui 
I. L. Caragiale, evocarea lui 
Gherghinescu Vania despre Oc- 
tav Șuluțiu și proza lui Eugen 
Barbu (Petrecerile magnificului). 
Modestă este și de data aceasta 
poezia.

PREGĂTIREA 
CRONICARULUI

Despre modul de a face critică 
a lui N. Manolescu poți avea di
ferite opinii. Despre ultima sa 
carte. Metamorfozele poeziei, la 
fel. Dar cu o condiție, valabilă 
pentru orice fel de dsicuție cri
tică, în legătură cu opera orică
rui critic român sau străin : un 
minimum de pregătire reală, nu 
improvizată, o atitudine critică 
reală, nu mimată.

Or, ce face I. Oarcăsu, în cro
nica sa din Tribuna (7 noiembrie 
1968), despre Metamorfozele poe
ziei ? Mai întîi mimează de la 
început și pînă la sfîrșit auto
ritatea, superioritatea intelectu
ală. competența absolută ! Un 
neprevenit, care ar citi această 
cronică, și-ar spune că între au
torul ei și N. Manolescu ar exis
ta o diferență spirituală enormă: 
I. Oarcăsu sus. iar jos ... N. Ma
nolescu 1 De unde aceste aere 
supreme de superioritate ? Cro
nica respectivă are multe inad
vertențe. Ce poate să însemne, 
în critică, manieră „rezolutivă"? 
I. Oarcăsu dovedește că nu cu- 
apoi cartea Les chemins actuals 
apoi carteaLes chemius actuals 
de la critique nu aparține lui 
Jacques Roger, ci a apărut sub 
direcția lui Georges Poulet, așa 
cum este scris de altfel și pe 
coperta (Paris. Pion, 1967). Asta 
nu înseamnă că I. Oarcăsu nici 
n-a văzut cartea respectivă ? In 
sfîrșit, credem că nu greșim să 
întrebăm dacă I. Oarcăsu își are 
lămurită noțiunea de „persona
lism" (curent filozofic idealist, 
metafizic, catolic) ? Cum poate 
să afirme că N. Manolescu scrie 
,,într-o perioadă personalistă ca 
ca a noastră" ? Confuzia ideolo
gică este serioasă, evidentă. în
țelegem că cineva, fie și I. Oar
căsu, să nu citească pe Georges 
Poulet, să-1 confunde cu Jacques 
Roger, să nu-i placă scrisul lui 
N. Manolescu (ceea ce. firește, 
nu este de loc obligatoriu). Dar 
să afirme că epoca noastră, a 
literaturii noastre actuale aparți
ne ... „perioadei personaliste", a- 
ceasta demonstrează nestăpînirea 
termenilor folosiți.

FIRME Șl SEMNĂTURI
In ultimul timp ne-a fost dat 

să citim în cîteva dintre cele 
mai importante periodice bucu- 
reștene — și ca să fie mai evi
dent, în chiar prima lor pa
gină _ incredibile scăpări, ca 
să nu spunem elementare nein- 
formări. De exemplu, atribuirea 
binecunoscutlui vers „Mais od 
sont Ies neiges d’antan", lui Gui
llaume Apollinaire !!! ... Sau în- 
tr-o bună zi, confuzia între ves
tita ambarcațiune a lui G6ricault 
cu aceea a lui Delacroix. Dar, la 
urma urmelor, fiece redactor es
te răspunzător do ceea ce scrie.

Uneori însă erorile și răspun
derile nu mai sînt individuale, 
ci se răsfrîng asupra unei întregi 
redacții, mai ales cînd nu apare 
un fel de errata. Iată de pildă 
cazul descoperirii unui Rafael 
inedit de către Lucia Dracopol- 
Ispir : dacă elogiile sînt foarte 
binevenite, nu tot astfel se poa
te vorbi despre traducerea co
mentariilor spicuite din presa 
italiană, mai ales atunci cînd 
ni se spune că „firma" pictoru
lui a fost găsită înscrisă „pe 
centura personajului principal...", 
iar numai șase rînduri mai de
parte că aceeași „firmă" a ilus
trului autor a fost supusă la 
o serie de riguroase analize". 
Din păcate însă, dacă și tradu
cătorul consulta,, riguros" Dicțio
narul Italian-Român, ar fi con
statat că „firma" se traduce în 
cazul de față prin „iscălitură" 
sau „semnătură", _ care, fiind a 
lui Rafael, a dus, firește, la justa 
atribuire a pînzei — iar nici
decum cu echivalentul unei em
bleme de zugrav, fie el chiar 
urbinez.

Pentru „firma" Contemporanului 
această confuzie este o întîm- 
plare întristătoare. Dar iată și 
România Literară, numai la o 
săptămînă după, și tot în prima 
pagină, comemorînd la 7 noiem
brie 1968 cea de a 51 aniversare 
a Revoluției din Octombrie, în
fățișează cunoscutul desen apă
rut în Socialismul în 1919, dar 
nu la 8 noiembrie, cum este 
consemnat, ci la 7... Atunci, la 
cea de a doua aniversare a Re
voluției, în plină stare de ase
diu, eroica gazetă tipărea, nu 
unul, ci două desene evocînd 
trista figură a ultimului țar. Pro

iectat pe fundalul Petrograd ului 
în flăcări, scheletul înveșmîntat 
cu hlamidă al fostului autocrat 
cu craniul încoronat și nagaika 
în mînă — filozofa descumpănit: 
— „Și eu care mă credeam in
violabil și’ nemuritor ... !".

In cea .de a doua secvență — 
cea reprodusă de România Lite
rară _ țarul zace răpus de un 
muncitor care, victor os, desfă
șoară flamura ’ libertății stri- 
gînd : ..Sfîrșitul fatal al tuturor 
tiranilor".

Reproducînd această imagine, 
România Literară omite însă să 
indice că autorul este pictorul 
Neculai N. Tonitza.

Dacă Tont* za a fost în mod 
arbitrar exoflisit, în schimb a- 
flăm, spre marea noastră sur
prindere, că anonimul autor al 
„Revoluției Ruse" nu a făcut 
un desen ci o gravură" ! ! Sen
zaționala ipoteză este repede 
spulberată prin publicarea facsi
milului.

O minimă documentare — con
sultarea de pildă a excelentului 
Catalog al retrospectivei Tonitza 
din 1964 (p. 197), — ar fi înlă
turat și această din urmă inad
vertență.

Este păcat că iscusitul colec
ționar de perle din penultima 
pagină a aceleiași publicații, tov. 
Polip, care săptămînal se căz
nește să pescuiască din presa 
secolului al 18-lea și al 19-lea 
diverse mostre desuete, nu cule
ge și pe cele din vremuri mai 
apropiate.

Pe semne, ochianul domniei 
sa-’*» rin voHq decît de la o anu
mită distanță.

N. Irimescu

SĂPTĂMlNA LITERARĂ
Este îmbucurător că fondul 

de manuscrise, rămase de la 
unii scriitori interbelici repre
zentativi, încă nu s-a epuizat. 
Povestirea Zahei Orbul, de pil
dă, de V. Voiculescu, autor atît 
de des revendicat, pe drept cu
vînt de vreo doi ani încoace, 
prilejuiește totodată colorarea și 
chiar reabilitatea sectorului pro
ză din Tribuna. Este aceiași Va- 
sile Voiculescu care și-a ridicat 
propria expresie modernă ia o 
formulă de clasicitate. Căci el a 
avut răbdarea să cucerească o 
tehnică, am zice polivalentă, în- 
trucît cititorul poate fi purtat 
către laturile cele mai contradic
torii : atunci cînd el ajunge în 
sfîrșit la convingerea că autorul 
poate fi raportat la epica tradi
țională, își dă seama că are po
sibilitatea să susțină foarte bine 
și contrariul. In proză Vasile 
Voiculescu a trecut de febra a- 
vîntată a inovațiilor, specifică 
unor momente de căutări crea
toare, ca să întâmpine riscul u- 
nor creații inegale ca valoare, 
cum s-a întâmplat multor scrii
tori dintre cele două războaie 
mondiale, sau altora din ultima 
vreme. La adăpostul unei pe
rioade de iluzorie acalmie, au
torul a sufer.t mutația, în proză 
ca și în versuri, către o rotunji
re mai severă, arderile interioara 
la fel de intense ca și altădată 
(vezi pasiunea stinsă d n sonete), 
fiind fixate cu o anume vivaci
tate.

Povestirea Zahei Orbul debu
tează cum’nte și puțin neguros 
ca un veritabil pasaj de Rebrea- 
nu. Dar ea nu întârzie să facă 
întoarceri surprinzătoare, astfel 
că eroul predestinat să îndure 
soarta cenușie a obidiților, cum 
ne-a obișnuit epica generațiilor 
trecute, dovedește o tenacitate 
comparabilă cu cea ia Iui Oe- 
dip, Zahei neputînd fi desprins, 
în ciuda mutilării, de aceeași 
viață aventurieră pe care o du
sese înainte. Pentru a salva 
eroul de la riscul pozei roman
tice și melodramatice ,autorul a 
avut înțelepciunea să plăsmuias
că o viață tulbure cu „rosturi 
de margine dunăreană", cum ar 
spune N. Iorga. In felul acesta 
eroul este plasat într-o lume 
baladescă stranie, a porturilor 
dunărene, fiind din aceeași fami
lie haiducească cu BaxLul sau 
cu frații Chirei.

Și dacă a fost vorba de Tri
buna, trebuie reținut amănuntul 
că și această revistă rămîne con
stantă cu rubrica de debuturi, 
chiar dacă deseori piesele nu 
trec linia mediocr tății. Schițele 
semnate de Lucia Vaina, mai cu- 
rînd poeme în proză au meritul 
de a închide în sfera simbolului 
fapte de viață cotidiană. Obser
vația angajează și revista Argeș, 
care publică un grupaj de schi
țe. Dar dacă Cursa de cîlni (Mir
cea Me’eșteu) și Casa lui Fane 
(Ion Lică) sînt puțin melodrama
tice prin caracterul lor senza
țional, demonstrative și morali
zatoare, povestirea Un chibrit 
de Roland Anceanu, deși tră
dează asemănări cu Truman Ca
pote (Miriam), compune o exce
lentă imagine a unui maniac, 
colecționar de curiozități. Au
torul are intuiția combinării a- 
mănuntelor care pot să transfere 
dramele mărunte în vibrante pa
gini de artă. Și aceasta este de
monstrativă, fără ca faptul să 
fie supărător, după cum demon
strativă este și Ora de singură
tate (Nae Cosmescu). Autorul a- 
cestei proze excelează pr ntr-o 
viziune dramatizată a lumii, re
dusă Ia simbolica unui joc de 
copii. Cititorul poate fi uneori 
derutat de unele pas?je aglome
rate verbal, dar acele acumulări, 
aride cînd piesa este dezmembra
tă, se cuprind de sensuri, ceea 
ce dovedește că nu totdeauna 
această tehnică este falimentară.

Ioana Cosmin



CROIJICA IN ACTUALITATE

ORA 17
ÎN BIBLIOTECI

,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 
încet făurită, gingaș cumpănită* 

Tudor Arghezi
Am colegi pe care dacă vreau în mod neapărat să-i găsesc 

undeva, locul acela nu poate fi decît biblioteca. Am și altfel 
<ie colegi care, atunci cînd intră în biblioteca, pășesc sfioși, 
intimidați de sălile largi, rătăcind cu ochii noului venit pe.te 
rafturi. Am cunoscut o mulțane de siudenț , frecventatori 
ai bibliotecii. Fata blondă care stătea la margine^ la prima 
masă, a terminat; își făcea lucrarea de diplomă anul trecut. 
Unde o fi...? Băiatul voinic, cu ochi albaștri, este în anul III, 
la română. De fiecare dată o fată micuță venea să-=l ia exact 
la ora șase. Blondul cu păr inelat a rămas as stent, și merge 
ia sala cadrelor didactice... Cu lOți alcătuim, în timp, o ade
vărată familie.

Cu astfel de gînduri m-am îndreptat spre bibliotecă, prima 
oară cînd nu-i călcam pragul ca simplu cititor, cee ce îmi 
dădea impresia stânjenită a omului care ar merge în control 
în propria sa casă.

ORA 17
Liniște, căldură plăcută, și portarul picotind. „Mergeți ds 

vă dezbrăcați*. Deci nu dormea de-a binelea. Ne plimbăm 
pașii încet ferindu-ne să facem zgomot, printre rîndurile 
ceior trei săli de lectură. Multe, foarte multe locuri goale, 
in cele trei săli, cu o capacitate de 250 de Locuri, sînt doar 
113 studenți. Lipsesc 137 de studenți, mai mult de jumătate. 
Unde sînt ?

O mînă încearcă în zadar să mai adauge mini-jupului cî- 
țiva centimetri în lungime. O fată brunetă cu ochii verzi 
ne zîipbește. Aflăm că se numește Edith M. și e în anul II 
Construcții.

_ Veniți des la bibliotecă ?
(Ambiguu). — Și da și nu.

— Unde credeți că sînt studenții ?
(Spirituală) — La Tutun-bar-club, S.B.C., Catanga, Ia cursuri 
cu prietenii, la policlinică. . .
- De ce nu vin la bibliotecă ?

— Faceți și dumneavoastră o anchetă !
— Tocmai asta și făceam.
— Atunci, căutați-i pe stradă și întrebați-i.
— Da, e o idee. (Un creion lovește nervos masa, cerînd 

liniște. Ne retragem direct spre ușă).
Vorbim cu tovarășele bibliotecare.
_ Ce decalaj de timp există între apariția unei cărți în 

librării și bibliotecă ?
— Nu există decalaj pentru că avem un serviciu de actua

lități, ce pune cartea imediat în circulație îndată ce se în
registrează la noi.

— Cîte primiți anual ?
— Aproximativ 20.000, între care aproape 7.00o în limbi 

străine. Orice pagină tipărită, revistă, ziar, carte intră și 
la noi.

ORA 17,20
Sala aproape plină. Numai cîteva locuri goale. Renunțăm 

să-i mai numărăm și schimbăm priviri uimite.
— Cu ce-i serviți pe studenți. de vin în număr atît de mare ?
— Cu nimic. La noi, Ia medicină, baza e studiul în b.blio- 

tecă.
Răsfoim niște caiete așezate pe masă. „Fișiere bibliogra

fice**. closure inimă* și urmează o bibliografie enormă în 
toate limbile. In rafturi, lucrări de diplomă ale absolven
ților. Disertațiile profesorilor. Tezele de doctorat din străi
nătate, toate frumos catalogate. La plecare am mai aflat 
ceva. Am aflat că au făcut o „operație41 foarte interesantă. 
Cărțile se împrumută în număr mare, 14—15 și pe Derioade 
lungi, (chiar și un semestru) nentru a nu comnîeta toată, 
ziua f’șe. Cum ? Și bibliotecarii ce fac ? am întrebat noi. 
„Bibliotecarii fac bibliografie*. Bravo doctorilor, cum s-ar 
spune, ați „extirpat** birocratismul și nu mai aveți „com
plicații*.

ORA 17,35
Urmînd sfatul brunetei cu ochi verzi, plecăm în căutarea 

celor 137 de studenți care au părăsit , cîmpul de luptă*. 
Primul dezertor.

— Nu vă supărați. sînteți student ?
— Da, de unde știți ?
— Din instituție
— Din intuiție ?
— Vreți să ne spuneți uncie mergeți ?
— Tocmai asta vroiam și eu să vă întreb.
— La biblioteca ,.M. Eminescu11 sînt 137 de locuri libere, la 

filologie 53, unul din aceste locuri poate fi și al dv. De ce 
nu-1 ocupați ?

— Fugi dom’Jr», eu învăț cursul lui „moșu“, dacă-i spun 
altceva mă pică.

Cînd ne întoarcem de la Agronom'e, găsim iîngă căminele 
Tg. Copou un meci închegat spontan. în plină stradă.

— Vă rugăm, dacă sînteți bun... (mortarului)
— Buuuună ! am scăpat trei goluri.
— Am vrea să ne spuneți... (mingea în ,,plasă“)
— Goooool...
Am înțeles că era „în gol* să mai ins stăm. Irsfîrșit ci

neva cu care se poate vorbi serios.
_ Am vrea să vorbim nuț:n, dar serios.
— Probabil că ați întîlnit numai neserioși.
— Eh, aproape. Unde mergeți ?
— La bibliotecă.
— De ce credeți că merg așa de puțini la bibliotecă ?
— E greu de dat un răspuns. Sînt mulți care învață în 

sălile de lectură ale căminelor, alții chiar în camere. ATții. 
învață numai cursurile și... atît. Profesorul cere -umai cursul 
său.Cunosc pe cmeva de la I.S.E. care nu a citit o carte în 
viața lui și e totuși cotat student bun.

— Exagerați !
— Deloc. E unul care o spune cu mîndrie. „Ce cărți, bă ? 

Am note bune 1 Perfect ! Sînt alții care citesc și nu au 
notele mele*.

Cînd nota e un scop în sine...
ORA 17,50

Se spune că Demiurgul a terminat actul creației în 6 
zile, iar a șaptea a consacrat-o odihnei. Dacă și el. Demiurgul, 
a avut nevoie de odihnă după 6 zile de muncă (și numai 
o dată a muncit) dar bieții noștri studenți? De aceea, unii 
dintre ei se pregătesc din t mp pentru odihnă, începînd de 
vinerea. De aceea avem perioada aceea slabă a reflexului, 
la Sfîrșitul și... începutul săptămânii. Apoi, brusc, studenții 
se mai înviorează și „crește niața“ ca în mijlocul siptă- 
mîn i să atingă iar valon maxime. Și mai știu un flux, mai 
intens, gata să spargă zidur'Ie bib’iotec-i. în zilele sesiunii. 
Atunci, tu biet ..locuitor* al bibliotecii cu vechime, ești 
scos din ..casă* de cei noi. . Vin potop de pretutindeni ! 
încolo, poți să stai liniștit și să înșiri pe toate mesele cîte 
o carte.

Iată frecvența ssăptămînală Ta hiblotecile Institutului Poli
tehnic și Facultății de Filologie Univ. Al. I. Cuza.

Și, însfîrșit. problema bobocilor. Ei vin din toate colțurile 
țării, din medii diferite, și cu formații intelectuale diferite. 
Și dacă unii, foarte puțini, sînt aproape obraznici majori
tatea au adevărate complexe. Ei nu se descurcă de nrima 
oară într-un fișier sau la o f să și trebuiesc îndrumați cu. 
grijă, și răbdare, pentru că e destul pentru o .boboacă* si. 
fie certată o dată sub privirile ironic—îngădu toare a doi 
trei „bătrîni* ca să nu-și mai arate pe acolo codițele.

Șl nu-i Păcat ?
La ora 18 mat eram încă acolo.
Sper să o reîntîlnim.
Eventual într-o v itoare anchetă. Printre boboci... Ci re șl 

datorită bibliotecii nu vor mai fi boboc . . .

Raid—Anchetă realizat de

Ion Crâciunică și Scarlat Vasile

ATENEUL STUDENȚESC
Cuvîntul cu rezonanțe eli

ne, însemnînd templu al în
țelepciunii, 1 se află, în con
textul contemporan al refo- 
losirii lui, la începutul deslu
șirii esenței sale. S-ar putea 
să fie puțini cei care știu 
într-adevăr ce s-ar dori să se 
semnifice prin acest termen.

Am citit bunăoară în pagi
nile „Vieții Studențești" opi
niile unor jzădre didactice, a- 

. le unor conducători de la 
astfel de ateijee, ale unor 
colegi. Ani aflat o multitudi
ne de cuvinte frumoase des
pre ateneu : „să lie un forum, 
sâ lie o tribună, să răspundă 
uijor cerințe ale spiritului 
modern, să fie o arenă a 
schimbului de idei, un cadru in
formational, un dialog viu, un 
mijloc de lărgire a orizontului 
studenților etc., etc.u. Am aflat 
că opiniile schimbate tre
buie să fie caracterizate, prin 
curaj, spirit de răspundere, 
sinceritate. In fine, să prile- 
juiască „întîlniri cu diferite 
personalități, mese rotunde, 
consultații, utilizarea unor ma
teriale ilustrative, forme la 
care se poate recurge de Ia 
caz Ia caz".

Am impresia că ateneul 
studențesc ar putea deveni 
astfel un for (și nu un fo
rum!) în care să fie îngloba
te toate formele vechi — u- 
nele destul de mult căzute în 
desuetudine — utilizate doar 
„mai viu" sau, după caz, „mai

sincer". Ori, dacă discutăm 
mereu despre un ateneu stu
dențesc în care nu vom face 
decît să întocmim „judicios" 
un program de funcționare și 
să concepem mereu planuri 
tematice anuale, se pare că 
nu vom ieși din limitele unei 
ședințe de comisie culturală, 
unde pe hîrtie totul este ex
trem de atrăgător. Dar numai 
pe hîrtie !

Am deplina convingere că 
toate enunțurile celor care au 
opinat pînă acum pornesc de 
Ia dorința sinceră de a ne 
oferi nouă studenților, posibi
litatea unei mai bune cunoaș
teri a unor probleme arză
toare ale contemporaneității. 
Dar am în același timp im
presia că ansamblul acestor 
formule nu reușesc să defi
nească cu claritate și preg
nanță ce este sau ce trebuie 
să fie, la urma urmelor, un 
ateneu studențesc.

Sînt colegul colegilor mei 
și ne cunoaștem destul de 
puțin. Deci ceea ce aș aș
tepta de la ateneu ar fi, în 
primul rînd, prilejul pe care 
acesta ni l-ar oferi de a a- 
junge la o cunoaștere reci
procă. Acest lucru se poate 
realiza tocmai prin activități 
colective cu finalități științi
fice, culturale. Bineînțeles că 
termenii de modalitate și fi
nalitate pot fi inversați, ideea 
rămînînd însă aceiași.

Plecînd de la insuficiența

precizărilor anterioare ale 
noțiunii de ateneu, in cadrul 
comitetului de conducere al 
ateneului nostru ieșean, s-a 
afirmat că „manifestările an
terioare au creat condiții fa
vorabile confruntării- și ve
rificării pe viu a cunoștin
țelor și părerilor studenfilor, 
punîndu-i Irj situația de a vi
bra . la idee și de a contribui 
la insuilețirea ei, de a-și 
contura și expune deschis 
propriile opinii. S-ar putea 
trece la realizarea saltului 
calitativ de Ia faza informa
tivă la cea formativă, de Ia a- 
cumularea de date și cunoș
tințe, la consolidarea unei 
armături ferme de principii 
și convingeri comuniste . ■—
trăsături ale unei personali
tăți disticte cu o viziune u- 
nitară și armonioasă asupra 
lumii". Cadrul favorabil pen
tru realizarea acestui dezide
rat îl constituie fără îndoială 
ateneul și pentru că înțele
gerea menirii acestuia s-a do
vedit uneori confuză ne-am 
îngădui cîteva considerații : 
ateneul își propune aborda
rea problemelor de maximă 
actualitate din domeniul ideo
logic, științific, filozofic, deci 
ol își propune nil atît o in
formare cît, m.ai ales, crea
rea unui climat efervescent, 
a unui cadru propice pentru 
înarmarea studenților cu ele
mente de interpretare, pentru 
formarea discernămîntului ști

ințific. Aceste deziderate nu 
pot fi satisfăcute de cît de 
studenții înșiși, care, cu aju
torul unor autorități în ma
terie, ar ajunge prin dezba
teri, la concluzii cu certă 
valabilitate științifică. Satis
facția descoperirii personale 
prin jocul înalt al argumen
tației, stă la baza une înțe
legeri dinamice a fenomenu
lui de orice natură. De aceea 
pot fi pe deplin de acord cu 
cei care văd în ateneu o ini
țiere a unor dialoguri filozo
fice, în primul rînd, fără a 
elimina, din capul locului, și 
alte forme posibile, care e- 
ventual se vor dovedi utile 
și eficiente.

Dacă am rămîne de la în
ceput, la nivelul unor simple 
conferințe de la catedră, am 
neglija că ideea se călește 
întotdeauna în focul dispu
telor. Astfel dacă exponenții 
principali vom fi noi, dacă 
opiniile vor fi contrarii si da
că vom primi sprijinul nece
sar ; dacă ne vom căli ideile 
si convinqerile în reale pole
mici intelectuale și nu ne vom 
mulțumi să primim de-a gata 
concluzii la stabilirea cărora
nu am participat efectiv, — 
numai astfel ateneul studen-
țese va fi un templu al unei 
efervescente participări 
lectuale, 
dinamică și larg 
toare.

formă de
inte-

activitate, 
cuprinză- 

Al. Pa h cu

producție 
a uniui

mini-studiou
cinematografic

Așadar, un mini-studiou, un 
film pe potrivâ (ca dimensiune, 
bineînțeles), un număr de stu
denți (la zi și la fără frec
vență) entuziaști inițiatori ai u- 
nui cineclub la Huși. Ceea ce 
justifică interesul gazetăresc cu 
care l-am înconjurat, zilele a- 
cestea, pe unul dintre ei, pe 
nume Nicolas Manea, student 
în anul II, Filologie, Universi- 
sitatea „Al. I. Cuza" lași.

Care e calea către un cine
club. Sau, altfel spus, cum se 
poa'e con'racta o pasiune 
pentru o asemenea activitate ?

— Simplu. Vizionînd filme' și, 
prin aceasta, îndrăgostindu-te 
de cinematografie. Ca artă. De 
ce de cinematografie și nu de 
poezie, muzică, etc. ? Fiecare
artă își are un domeniu spe
cific, cinematografia însă le în
globează pe toate într-o sin
teză superioară. Prin aceasta,
cred și filmul devine o artă
superioară.

- Uneori...

— La modul absolut, am vrut 
să zic. Ca posibilitate de ex
primare artistică. Iar cineclubul 
este pentru un amator forma 
cea mai la îndemînă de exer
sare a acestei, atît de preten

țioase arte.

- Care este orizontul acti
vi ații unui cineclub ?

— In orice caz, un orizont 
multilateral. Pdntru că un ci
neclub, impune, în primul rînd, 
relații — cu realitatea imedia
tă, cu forme similare de ac
tivitate etc. Un cineclub nu 
poate exista izolat, pentru el 
„turnul de fildeș" nu există. 
Mai cu seamă pentru cineclu- 
burile noi, legătura cu reali
tatea este obligatorie, ele ne- 
putînd exista fără necesarele 
injecții de experiență. In ceea 
ce privește relațiile cu cele
lalte cinecluburi, le putem a- 
minti pe cele de la Timișoara 
(unul dintre cele mai vechi), 
de la București (unul dintre 
cele mai impunătoare), de la 
Hunedoara, Brașov ș.a. Ceea 
ce ne leagă este pasiunea. Și, 
de ce să mint, puțin și inte
resul. ..

_ ?

— Noi ne-am început acti
vitatea cu un apel. Avem ne
voie de material de documen
tație tehnică — ni l-a dat Ti
mișoara ; de soluții — ni le-a 
dat Hunedoara ; alte materia
le - ni le-a dat lașul. Noi am 
fost înzestrați inițial cu Dasiu- 
ne, factor de loc neglijabil...

De altfel, mai întîi am reali
zat un film și abia pe urmă 
ne-am constituit ca cineclub. 
Nu sîntem încă afiliați la U- 
niunea Cineaștilor, secția ama
tori, dar activitatea noastră ne 
dă dreptul să sperăm. . .

- In ce cons'.â această ac
tivitate ?

— Pelicule. Artistice. Toți în
cep cu documentare, actua
lități. Noi am îndrăznit un 
film artistic de 30 de minute 
— „Zidul". Se pare că a de
pășit așteptările. Interpreți ? O 
elevă de liceu și un student. 
Subiectul ? „Zidul" este zidul 
concepțiilor depășite în legă
tură cu relațiile de prietenie 
si de dragoste. Un băiat și o 
fată — în mod intenționat — 
sînt, o replică la „Un bărbat 
si o femeie" a! lui Lelouch. 
O replică la un film din care 
ne-am și inspirat, ca tehnică 
cinematografică. Filmul îmbină 
colorul cu grafica alb-negru, 
este povestit și comentat, e- 
roul principal (!) își privește 
faptele din afară, le comen
tează la rece. Ni s-a reproșat 
că replica a fost... prea fidelă. 
Un ritm rigid, secvențe, scur
te... Oricum, filmul rulează în 
prezent la Huși, Vaslui... Am 
uitat, regia — un student de 
la fără frecvență — Cicerone

Sbanțu — care este de fapt 
și Kammermann și... producă
tor I Principalele aparate îi a- 
parțin !

- După „Zidul" ?

— S-au tras două jurnale de 
actualități, un cadru cultural 
și cîteva pelicule la cererea 
unor instituții : un festival pio
nieresc, un film despre Muzeul 
orășenesc din Huși etc.

- Și perspective ?

- Avem perspectiva unei in
vitații la festivalul filmului a- 
mator, de la Skoplje, Iugoslavia, 
festival cu temă stabilită : „So
lidaritatea". Nai am pregătit 
scenariul literar al unei peli
cule mai scurte —15 minute-, 
urmînd să realizăm scenariul 
regizoral. E vorba tot de o re- 
piică — la Jack London. In 
„Dragoste de viață", el indică 
drept sentiment absolut acel 
al autoconservării. Noi consi
derăm că acest sentiment poa
te fi dominat de sentimentul 
solidarității umane. Filmul va 
fi gata în februarie și sperăm 
să-l prezentăm și la Festiva'ul 
republican al cinecluburilor 
studențești.

— Contăm pe o invitație...

Ăl. Cozma



stiluri, căutări, sinteze
In actualul stadiu de dezvoltare a muzicii românești, con

statăm existenta unei mari varietăți stilistice. Acest fenomen 
este îmbucurător, el contribuind la diversificarea vieții mu
zicale și la afirmarea unor personalități creatoare foarte in
teresante. Celor ce ar dori să verifice afirmația mea le-aș 
propune să asculte un număr mai mare de simfonii și de 
concerte instrumentale, pentru a se convinge cit de diferite 
ca stil șl bineînțeles ca expresie, sînt operele compozitorilor 
noștri de toate vîrstele.

Este bine știut că un număr apreciabil de ani s-a vorbit 
și scris enorm despre metoda realismului în muzică. Inter
pretările subiective generate de această metodă, au dus — 
pe lingă elemente pozitive — și la apariția unor .prototipuri' 
în folosit ea mijloacelor de expresie, ceea ce a avut repercu
siuni asupra esenței muzicii. (Astăzi mi se pare absurdă pă
rerea că polifonia liniară este o emanație a concepției bur
gheze, decandente în artăl). Ulterior s-a trecut la un alt 
stadiu în care accentul a început să se pună — de unii com
pozitori din tînăra generație — în primul rînd pe folosirea 
unor mijloace de expresie, de cele mai multe ori în dauna 
conținutului muzical. Astăzi, am impresia că trecem printr-o 
altă fază, a sintezelor. Poate unele lucruri nu sînt încă suficient 
de conturate pentru a putea fi sesizate cu ușurință. Cert este 
că drumul pe care îl întrevăd este al unității între conținut 
și formă, al confirmării pe o treaptă superioară a expresiei 
muzicale. Cred că tot mai mulți creatori își dau seama că 
experiențele sterile, care sărăcesc și deformezaă esența mu
zicii, sînt inutile.

Fără discuție că experiențele sînt necesare, dar ,în fond, 
ce sînt ele ? (Țin doar să spun cîteva cuvinte în legătură cu 
această problemă, care cere o discuție mai amplă). După 
părerea mea, orice creator trebuie să fie la curent cu tot 
ce se întîmplă în domeniul muzicii în lumea întreagă. El va 
folosi — în funcție de necesitățile de expresie — acele mij
loace ce îi sînt necesare concretizării gîndirii și simțirii sale. 
Sub acest aspect cred că lucrurile sînt foarte clare. De ase
menea, cred că orice compozitor, pentru a nu se plagia și 
a nu cădea într-uni manierism convențional — indiferent de 
stilul preferat — trebuie să tindă spre o îmbogățire perma
nentă a modului său de exprimare. Sînt, însă, unii muzicieni, 
care consideră că experimentul începe o dată cu folosirea 
unor mijloace intrate în circulație, cel puțin de la Stockhausen 
încoace. Nu am nimic cu această teorie subiectivă, cu o sin
gură condiție, ca ea să ducă pînă la urmă la realizarea unei 
opere muzicale valoroase.

Respect mult pe muzicienii dornici de a spune ceva 
nou, dar credeți-mă că simt o durere fizică cînd văd pe 
cineva bătînd cu ciocanul în pian, cînd instrumentele de 
coarde sînt lovite cu palma, cu pumnul etc.

Acestea pot fi socotite mijloace, dar nu de expresie 
muzicală.

Pentru că tot vorbim de muzică experimentală (fiecare 
înțelegînd în felul său acest termen) măi gîndesc că o con
tribuție importantă la elucidarea nenumăratelor probleme ac
tuale ale muzicii, ar putea-o aduce orchestrele noastre, or- 
ganizînd eventual cîte unul sau două concerte anuale în 
care să fie prezentate acele lucrări ce aduc elemente noi în 
limbajul și expresia muzicală, cum ar fi: muzica electronică, 
aletarică etc.

Ar veni mulți ascultători, în primul rînd din dorința de 
a cunoaște noife creații. Cine știe dacă concertele respec
tive nu ar duce la lămurirea atît a auditoriului, cît și a mu
zicienilor, lucrările apreciate pozitiv putînd fi apoi incluse 
în repertoriul curent al filarmonicii respective.

Pentru a încheia această succintă trecere în revistă a 
unor aspecte din evoluția muzicii românești, țin, să precizez 
că prin cele trei etape de care am vorbit mai sus, n-au tre
cut toți compozitorii. Pentru a fi mai concret, (și a nu su
păra pe nimeni) îmi voi permite să informez cititorii că pro. 
blemele specifice primelor două perioade le-am trăit — și 
le cunosc din plin cu toate aspectele pozitive și negative, 
iar ca o dovadă a rezultatelor superioare ale etapei actuale 
să-mi permiteți să citez cîteva dintre admirabilele creații 
ale compozitorilor noștri : Baletele și liedul Bun rămas da 
M. Jora pe versurile Marianei Dumitrescu, Variațiunile pen
tru orchestră și Qvintetul de L. Feldman, Cvartetul al patru
lea de Z. Vancea, Sonata pentru trompetă și Liedurile do 
C. Ciortea, Cvartetul al doilea de D. Gheciu, Simfonia a treia 
și Oratoriul de G. Dumitrescu, Concertul pentru vioară, Sim
fonia I-a și Opera de P. Bentoiu, Vis cosmic și Simfonia de 
T. Grigoriu, Concertul de vioară și Simfoniile de W. Berger, 
Concertul de vioară și Oda de A. Vieru, Coloana infinită, 
Sonata pentru clarinet solo de T. Olah, Ovlntetul de A. Rațiu, 
Ovintetul și lucrările vocal simfonice de D. Popovici, Con
certul pentru pian și Variațiunile de Dan Constantinescu 
etc., etc.

D. Bughici

ecouri eronate
Numeroasele premii de compoziție obținute de tinerii noștri 

creatori în competiții Internaționale sînt o mărturie a stadiului 
tehnicii noastre de scriitură și a valorilor artistice ce se creează 
la noi. Este un succes al școlii românești de compoziție.

In domeniul muzicologiei, însă, rezonanțele externe sînt 
firave. Cu cîteva comunicări sau conferințe de informare nu 
putem spune că străinătatea poate să-și facă o părere despre 
ceea ce se lucrează la noi și, mai ales, să fie informată amplu 
despre profilul culturii noastre muzicale. Compozițiile pot circula 
ușor, datorită notației universal admise și limbajului muzical uni
versal. Lucrările de muzicologie, ca și materialele de informare 
trebuie difuzate în limbi de largă circulație internațională. In 
țările vest - europene se pot găsi în librării lucrări maghiare, 
cehe și poloneze scrise în limbile franceză și germană. Sînt 
atît lucrări de interes general, cît și lucrări cu caracter infor
mativ. La noi, cu excepția studiilor de muzică bizantina ale 
lui I. D. Petrescu și a unui opus despre George Enescu, nu s-au 
trimis peste granițe decît informări cu caracterul unui pliant 
de impresariat.

Una dintre consecințele cele mai grave ale acestor carențe 
este aceea a dezinformării publicului din străinătate, care poate 
găsi date privitoare la istoria și prezentul muzicii noastre doar 

în lucrările străinilor. In monumentala lucrare „La musique". 
scoasă sub îngrijirea reputatului muzicolog Norbert Duforq, 
capitolul destinat muzicii românești, semnat de Harry Halbreich, 
conține grave erori, pe lingă faptul că prezentarea istoriei 
muzicii noastre este cu totul deformată.
In același capitol, se afirmă că George Stephănescu, al cărui 
nume este pus sub clișeul ce-l reprezintă pe baritonul Petre 
Ștefănescu-Goangă, ar fi scris opereta „Popelca” (?). Parcurgînd 
lista operelor compozitorilor nu se poate găsi vreun titlu apro
piat astfel că nu e o eroare de tipar de felul celei privitoare 
la numele familiei Burada (scris Buzada). Spre sfîrșit, printre 
autorii mai tineri care succed lui Paul Constantinescu se află 
Zeno Vancea și.. . Ciprian Porumbescu, iar în tînăra gene
rație, alături de C. Țăranu și D. Popovici, sînt citați... Marțian 
Negrea și Ludovic Feldman.

In „Encyclopedie Fasquelle', de pildă, la articolul consa
crat lui Eduard Caudella ni se spune, printre altele, că e de 
origină italiană, că a fondat Conservatorul din lași, că a fost 
director al Conservatorului din București și că a fost profesorul 
lui George Enescu — toate acestea necorespunzînd adevărului.

Am putea multiplica exemplele care denotă necunoașterea 
muzicii și muzicologiei noastre, și e păcat, pentru că și în 
domeniul muzicologiei avem realizări de seamă. Ne exprimăm 
speranța că în viitor și editura muzicală românească va căuta 
să fie prezentă în vitrinele librăriilor străine cu volume scrise 
în limbi de circulație internațională.

Ion Jijia

cauze mici, efecte mari
O convorbire cu dirijorul Ion Baciu e deosebit de inte

resantă datorită volubilității interlocutorului, vastului mate
rial informativ și atitudinii nete pe care tînărul director al 
Filarmonicii „Moldova" o adoptă față de problemele zilei. 
Fiind în discuție muzica românească în contemporaneitate și 
dată fiind prospețimea impresiilor cu care Ion Baciu s-a 
întors din America și Europa occidentală, prima întrebare a 
pornit de la general:

— Muzica românească peste ocean ?

—■ George Enescu e prea viu în amintirea publicului a- 
merican pentru a nu-i considera pe soliștii români Voicu, 
Herlea, Elena Cernei și alții drept compatrioți ai lui Enescu. 
Pe de altă parte, Ionel Perl'ea, profesor de orchestrație la 
Manhatan-School din New-York, fiind prețuit mult ca dirijor, 
așa cum e Sergiu Celibidache în occidentul european, a- 
tunci cînd orchestrele americane execută compoziții de T. 
Grigoriu, Anatol Vieru, Alex. Hrisanide sau N. Brînduș, ei 
sînt primiți ca venind din țara lui Perlea. De altfel, în, general 
arta românească e bine văzută în America, unde la muzeul 
de artă modernă din New-York, ca și la Philadelphia tronează 
Brâncuși, la Biblioteca Congresului din Washington atracția 
o constituia, în lunile vizitei mele, expoziția Țuculescu, la 
Cleveland găsești o monumentală biserică în stil maramureșan 
— opera unui arhitect român, la Hollywood te întîmpină ac
tori români cu întrebarea: ce mai e nou pe-acasă ?

— Spre ce tinde, în general, muzica modernă ?

— In multe țări se fac experimente privind muzica e- 
lectronică. Un nou limbaj implică și un nou mod de gîndire 
în procesul de creație. Se caută în primul rînd sunete ine
dite pe linia experimentelor făcute de Boulez, Baden-Baden și 
alții. Tehnicismul epocii are ambiția să se extindă și asupra 
mijloacelor de creație. Undele Martenod, care dau acel sunet 
eteric, impoderabil au fost utilizate în compoziție de Hon- 
neger. E bine că la noi nu încercăm dărîmarea tradițiilor 
acolo unde experimentul nu poate pune nimic în loc. Muzica 
noastră contemporană trebuie să se dezvolte alături de cea 
clasică. Cercetările ciberentice tind să atingă și gîndirea 
muzicală în sine. Logica matematică vrea și aici un rol pre
ponderent. Cum, însă, creația înseamnă și a'tceva, mașina 
cibernetică nu poate decît specula repere rezultate din creie
rul uman. Deci ea nu va putea niciodată înlocui omul creator.

— Ceva despre creația noastră muzicală, despre execuție 
și consumatorii de muzică ?

— In primul rînd, compozitorilor români li se oferă șanse 
nevisate de lansare, fiind cîntati în majoritatea lor. Politica 
noastră de încurajare a talentelor stîrnește uimire și admi
rație în Apus. Pe de altă parte, însă, există o strînsă core
lație între creație și educația publicului consumator de mu
zică, sau, dacă vreți, invers. La noi, n-am reușit a fi con
vinși în totalitate că orchestră înseamnă integrare în an
samblu, topire în colectiv fără nici o rezervă. Către acest 
spirit de echipă fantastic trebuie să tindem. In general, an
samblurile noastre simfonice nu vădesc ambiția de a se de
tașa. Se creează în orchestre anumite ierarhii, pe baza că
rora șefii se autoscutesc de efort pentru că sînt șefi, iar 
cel s’abi duc greul. Fiind multe orchestre, „stelele" aleargă 
de ici colo ca fotbaliștii pretind înlesniri, solicită favoruri. 
Așa se face că degenerăm în simple concerte de serviciu, 
care îndepărtează cel mai fidel public.

O altă lacună e considerarea planului unei filarmonici 
la fel cu planul unei fabrici, de pildă. Ne conduc nu criteri
ile artistice, ci contabilii. încă nu au intrat pe poarta filar
monicii noastre în control decît scriptologi (cifre și statistici), 
nimeni care să întrebe de calitatea muncii. Or, problemele 
legate de activitatea unor orchestre nu sînt identice pe țară, 
fiecare oraș avînd o serie de factori specifici ce trebuie să 
conducă la întocmirea unor planuri de activitate artistică a- 
decvate publicului respectiv. De pildă la Iași, — mare centru 
școlar — nu se dau concerte în facultăți și școli decît foarte 
rar, deși aceasta ar trebui să fie ponderea. Nu vedem decît 
creșterea numerică a planului. Au fost cazuri cînd orchestra 
ieșeană a susținut cinci concerte pe săptămînă numai de 
dragul planului statistic. O asemenea politică are repercusiuni 
în ultima instanță asupra creației noastre muzicale, pentru 
dezvoltarea căreia trebuie să facem totul. Poate că sînt cauze 
mici, dar sigur efectele ajung mari. Numai astfel ne vom 
putea evidenția în confruntările mondiale.

Interviu consemnat de Al. Arbore

experimentul
și semnificația actului 

de creafie
Din toate transformările care, de-a lungul veacurilor, at» 

modificat semnificația socială a muzicii ,nu există fără îndoială 
nici una care, prin caracterul său neașteptat și prin amploarea 
sa să stîrnească atitea discuții în legătură cu investigațiile șl 
căutările chemate să slujească un nou mod de gîndire și de 
exprimare muzicală ca în secolul nostru. Numeroasele curente, 
diversitatea de stiluri, individualitatea creatorilor și a produ
selor lor muzicale, au făcut să curgă atîta timp și cerneală, 
angajînd în discuții și scrieri interminabile muzicologi, critici, 
esteticieni, fiecare simțind nevoia să dea un verdict care să 
elucideze, în sfîrșit, ceea ce este bun sau ceea ce este rău în 
muzică.

Este prea cunoscut faptul că oricare mare perioadă a isto
riei creației muzicale sau trecerea de la o perioadă la alta s-a 
bazat pe un proces legic natural, care nu întotdeauna a con
venit contemporanilor. Acest proces, însă, a acționat așezînd la 
loc de frunte marile valori spirituale, consemnînd astfel rolul 
evolutiv al fenomenelor.

Sarcina creatorilor de azi mi se pare ceva mai dificilă 
decît a celor din trecut. Privind retrospectiv, nu este greu de 
observat că ceea ce s-a spus, pînă acum aparține adesea 
unor idoli în umbra cărora continuăm să trăim.

Fenomenul muzicii contemporane este și trebuie să devină 
din ce în ce mai complex. Transformările sociale, cuceririle 
științei și tehnicii, oît și aspirațiile omului contemporan cer noi 
forme de exprimare care să servească întrutotul acestor im
perative. In acest context, muzica nu poate rămine și nici nu 
trebuie să rămînă în urmă. Cred că găsirea unor noi forme de 
exprimare, într-un limbaj care să țină cont de noile descoperiri 
în domeniul organizării sonore chiar dacă acestea se numesc 
„experimente".

Nu știu de ce, la auzul noțiunii de „experiment", critica 
ciulește urechile, aruncîndu-se cu voluptate asupra lucrărilor 
muzicale, care, după părerea lor, din fașă sînt sortite să poarte 
această anatemă, analizîndu-le, defrișîndu-le, catalogîndu-le, în 
ultimă instanță ca opusuri nesemnificative, rupte de realitate 
și incapabile de a transmite emoții. Nu-mi pot imagina un 
creator care, în procesul de gîndire și elaborare a unei opere 
de artă, să-și propună o astfel de lucrare, în care publicul- 
auditor să devină un cobai pentru propria-i experiență. Adevă
ratul creator este obligat, într-un anumit fel, să experimenteze 
— experimentarea fiind o treaptă a cunoașterii — dar aceasta 
ține de laboratorul său personal. In final, însă, actul de creație 
trebuie să fie împlinit. Numai în acest fel, sub această optică, 
el poate fi judecat.

Muzica românească a cunoscut și cunoaște succese deo
sebite. Aceste succese se bazează, în primul rînd, pe ineditul 
creației, cît și pe capacitatea ei de a se organiza într-o dez
voltare de mare perspectivă, de inepuizabile posibilități.

Vasile Spătărelu

eficienta filialelor
Filiala Iași a Uniunii Compozitorilor cuprinde un număr 

redus de membri, unsprezece, compozitori și muzicologi la 
un loc. Analizînd activitatea acestora, se pot observa uncie 
realizări, în pofida faptului că filiala nu-și afirmă existența 
decît cu cîteva întîlniri între compozitori. Corul filarmonicii 
a cintat frecvent în concertele sale lucrări semnate de V. 
Popovici, C. Constantinescu, .A Stoia, E. Popovici, S. Vînă- 
toru, V. Spătărelu și A. Zeman, iar orchestra simfonică a a- 
celeași instituții aî nscris și cîntă lucrări de compozitori 
ieșeni. La studioul Conservatorului au putut fi ascultate lie
duri de A. Stoia, E. Popovici și V. Spătărelu, cît și muzică 
instrumentală a ultimilor doi citați. Casa de creație populară 
din Iași e pe cale să tipărească o broșură cu coruri ale 
compozitorilor noștri, iar cele din Bacău și Suceava, ca și 
cea din Iași, editează culegeri de cîntece populare. Perio
dicele au publicat studii, luări de poziții și cronici 
semnate de muzicologi ieșeni. Radio-București și Radio-Iași 
au făcut loc unor cicluri de emisii susținute de membrii fi
lialei noastre. („Să înțelegem muzica", „Pagini din mono
grafia muzicală a Moldovei").

Iată deci o activitate bogată, dusă de un grup restrîns. 
Cercetînd arhiva filialei, nu se poate găsi mai nimic din cele 
enumerate mai sus. Așa se explică de ce multe dintre reali
zări nu trec granițele municipiului Iași. Carența e de ordin 
organizatoric, filiala nefiind, în cel mi bun caz, decît un o- 
ficiu de înregistrare și transmitere. Or, acest lucru îl poate 
face un ghișeu P.T.T.R. Biroul filialei nu poate dispune nici 
difuzarea, nici achiziționarea, nicidecum tipărirea unei lu
crări. Totul trebuie aprobat de la centru, unde lucrările tre
buie trimise „cu avizul filialei", în timp ce compozițiile ce
lor din București se prezintă direct comisiei respective de 
creație.

In plus, o dată cu avizul favorabil dat de Comisia cen
trală, creația ia loc, în dublu exemplar, în sertare, acasă la 
compozitor și la comisia uniunii. In ultimii patru ani nici o 
compoziție a unui autor ieșean, dintre cele trecute prin co
misiile centrale de creație, nu a fost tipărită.

Se explică, deci, de ce activitatea filialei este atît de V
firavă; neavînd funcții eficiente, nu este frecventată, nici 
solicitată. *

Este necesar ca Adunarea generală a Uniunii Compozi
torilor să reconsidere situația filialelor, cărora trebuie să 11 
se confere funcții reale, să li se creeze baza materială nece
sară pentru a avea o activitate eficientă și să fie reorqanizate, 
punîndu-se în fruntea lor oameni care pot să se ocupe e- 
fectiv de bunul mers al acestui organism menit să dinamizeze 
creația muzicală și muzicologia în provincie.

G«orge Pa seu
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„B EC KE T" 

de Jean Anouilh

Concerte

Prezența la pupitrul filarmo
nicii din Iași a dirijorului po
lonez Josef Wilkomirski a în
semnat revelația unui maes
tru al baghetei, a • unei pu
ternice și tulburătoare perso
nalități creătoare-interpretatl- 
ve.

Este știut că un text muzi
cal, oricît de inspirat ar ti. 
oricît de solid conceput for
mal și oricît de bogat în in
dicații, nu rămîne decît un 
text, respectiv o înșiruire ae 
semne convenționale, un fel 
de cod incapabil să reproducă 
integral procesul intelectual si 
afectiv care l-a determinat.

profiluri;
Încă de la întlia sa expo

ziție personală, din primăvara 
lui 1963, pictorul Grigore Va- 
sile atrăgea atenția printr-o 
sensibilitate coloristică apar
te, printr-un fel al său de a 
vedea șl a se exprima. Ar
tistul nu s-a schimbat peste 
noapte, cum se întimplă nu 
rareori cu alții, ci a avut o 
evoluție firească. Descifrăm 
cu ușurință în arta lui o con
tinuitate de sentiment, prin 
care adincește, pe o linie per
sonală, lecfia tradifiei asimi
lată creator de ia Înaintașii 
xăi intru culoare.

Preocupat Înainte de toate 
de realizarea armoniei croma
tice, ca și de claritatea și 
armătura compozițională. Gri- 
pore Vasile cultivă gîndirea 
oraonată a imaginilor, pictura 

. sa înscriindu-se intr-o eviden
tă unitate stilistică. Int'ilnirea 
cu natura constituie pentru el 
un prilej de intimă bucurie. 
Sufletul său însetat de frumu
sețe și limpezime află în mij
locul cîmp.'ei corespondente li
rice. Celor mai simple lucruri: 
mlădiosului fir de iarbă, ușoa
rei păpădii, cu puful ei tremu
rând la orice adiere a vîntu- 
le ascuns in elementele cele

O da viată cu adevărat mu
zicii circumscrise într-o parti
tură presupune deci, din par
tea interpretului, pe lînga stă
pânirea temeinică a respecti
vului text muzical in toate 
detaliile (deziderat primordial 
deseori neglijat), puterea de a 
trece dincolo de el d°pășin- 
du-l prin adîncă înțelegere și 
autentică trăire limitele fi
rești.

Acesta a fost cazul Simfo
niei a V-a de Ceaikovski, cu 
care s-a început programul 
concertului.

Dispunînd de o tehnică di
rijorală evoluată și complexă 
tn cadrul căreia nici un gest 
nu rămîne fără ecou în or
chestră și contopindu-se în a- 
cest fel ca într-o singură 

GRIGORE VASILE
mai obișnuite. Efectul liric de
vine elect pictural, iradiind a 
atmosferă de mare puritate și 
r.oblete spirituală.

Răbdător și tenace, Grigore 
Vasile își făurește un voca
bular artistic propriu, un grai 
al său, lipsit de Stridente, 
clar și armonios. In tablou
rile sale, culoarea capătă o 
sonoritate lăuntrică, iradiind 
lumina din însăși materia pic
turală. ca Un foc interior, 
mocnit. Fluiditatea materiei 
dă uneori impresia de guașă 
sau chiar de acuarelă; alte
ori, însă, pasta densă, com
pactă. e Irămîntată vehement 
cu cuțitul sau pensula, căpă- 
tlnd o senzualitate și o ex
presivitate In stare să suge
reze vitalita'ea naturii.

Imaginea nu literaturizează; 
nimic anecdotic, discursiv, ci 
numai picturalul. Păstrlnd a- 
ceeași simplitate în exprima
re, căutînd stăruitor releva
rea unei atitudini sau a unui 
sentiment, portretele sale de 
tinere fete nu descriu, ci su
gerează, provoacă stări su
fletești, predispun la medtta- 
re.

In ultima vreme, așa cum 
s-a putut vedea în expoziția 
din toamna aceasta, deschisă

Deschiderea propriu-zisă a 
stagiunii Naționalului bucureț- 
tean, cu premiera spectacolului 
„Becket" de Jean Anouilh, în 
regia lui Horea Popescu, nu a- 
duce primei noastre scene eve
nimentul artistic deosebit, care 
se lasă așteptat aici de cîțiva 
ani. Ca artă spectaculară, 
„Becket”-ul lui Horea Popescu 
îți dovedește apartenența struc
turală la formula Naționalului. 
Nu e „un moment" ca, de pil
dă, „Nepotul lui Rameau”, dar 
nici nu-i putem pretinde așa 
ceva și nici nu-l vom aprecia 
prin ceea ce nu și-a propus 
să fie.

Ca formulă de „teatru na
țional" — adică de acuratețe 
stilistică și onestitate profesio
nală, ușor declamatorie — spec
tacolul lui Horea Popescu are 
meritul de a se situa la limita 
cea mai ridicată a acesteia, e- 
dificînd monumental și orches- 
trînd cu siguranță și precizie 
interpretarea unui text, pe cît de 
bogat în semnificații, pe atît de 
dificil din punct de vedere al 
mizanscenei. Se poate spune 
deci, despre „Becket", că este 
un foarte bun „spectacol de 
teatru național”, chiar unul 
dintre cele mai bune de acest 
gen, din ultimii ani. Fapt pentru 
care nu-i vor lipsi, probabil, co
mentatorii sincer entuziaști.

Nu ne numărăm printre ei 
pentru că, personal, nu sintem 
partizanii avalanșei scenotehni- 
ce din ultima stagiune, avalanșă 
pe care — cu sau fără voia lui — 
o continuă acum „Becket”. Nu 
credem că teatrul — fie și 
concurat sau „catalizat" de 
tehnica filmului — trebuie să 
încerce să se apropie (artificial) 
de performanțe care nu sînt 
proprii mijloacelor sale. Nu

ființă cu acest vast organism 
instrumental căruia-i devine 
suflet și creier, Josef Wilko
mirski a demonstrat o con
cepție interpretativă de o 
limpezime, un echilibru, o 
noblețe și o bogăție rar în- 
tîlnite, într-o tensiune a trăi
rii ce n-a slăbit nid o clipă, 
de la primul pînă la ultimul 
sunet. In mîinile lui orchestra 
și-a ridicat simțitor nivelul 
calitativ sunînd rotund si îm
plinit în ansamblu și la toate 
partidele și dovedind o deo
sebită și neobișnuită maleabi- 
îitate în ceea ce privește va
riațiile de tempo și de nuanțe 
în afara oricărei stridențe sau 
ostentații.

Ceea ce a mai conferit un 
farmec aparte interpretării sim

ia Dalles, o nouă iază pare 
să se contureze în arta sa. 
De ia consistenta formelor din 
tablourile de început, pictorul 
trece acum tot mai mult spre 
o interferență de planuri, cu 
ștergerea conturelor și topirea 
formelor, abia sugerate, mai 
mult niște senzații cromatice. 
Imaginile au devenit mai sub
tile, mai complexe, cîștigînd 
în expresia compozițională și 
coloristică.

Deși șe folosește de mij
loace tradiționale, Grigore Va
sile nu rămine indiferent ia 
achizițiile de limbaj ale pic
turii moderne. Tablourile sale 
aduc însă o prospețime juve
nilă și un cuceritor optimism 
In lata spectacolului colorat 
al viefii. Pictor încă tlndr. 
el se conturează de pe acum 
ca o personalitate artistică cu 
trăsături distincte, avînd o 
paletă proprie, un colorit exu
berant, plin de lirism. Dar, la 
el, lirismul se Împletește ar
monios cu luciditatea, senti
mentul cu rigoarea exprimă
rii. Această rigoare nu anu
lează poezia imaginii, nu-i 
răpește din iorfa de suges
tie. Depășind stadiul sponta
neității. impresia primă se 

credem, de pildă, că travlingul 
— prin scenotehnică — devine 
automat teatral, în sensul bun 
al cuvîntului, nu credem că el 
poate contribui la o mai bună 
valorificare a expresivității sce
nice a actorului — pentru noi 
primordială în ideea de teatru 
și de finalizare spectaculară.

Scenotehn’ca din „Becket” 
(ing. Dorin Manolescu) rămine, 
din punct de vedere al specta
colului, doar o gesticulație fru
moasă în sine, cu încontestibile 
valori plastice, dar grandiloc
ventă. exterioră și, în ultimă 
instanță, inutilă. Ea nu sparge 
în nici un fel șl nu îmbogățeș
te. ca expresivitate, formula 
spectacolului onest. Cel mult îi 
augmentează posibilitățile di
mensionării monumentale. „No
utatea" scenotehnică se dove
dește, de fapt, clasicizantă și 
lasă, numai aparent paradoxal, 
impresia de „deja vu".

Nu vom insista asupra unor 
ciudățenii de gust îndoielnic 
ale regiei, ca inundarea scenei 
(și a sălii) cu fum pirotehnic și 
nici asupra carențelor figurației 
din spectacol sau asupra comi
cului de tentă grosieră al unor 
scene, contravenind spiritului 
piesei, pentru a putea accentua 
meritele reale și solide ale re
giei, constînd In dirijarea unor 
remarcabile creații actoricești. 
Ne referim în primul rînd la ex
celenta interpretării lui Gh. Co- 
zorici în Thomas Becket, evolu- 
înd cu deplină credință și au
tenticitate de la dezinvoltura ju
venilă a favoritului regal la 
drama responsabilității pe care 
o declanșează alegerea sa ca 
arhiepiscop, alegere dorită de 
rege, dar care se va întoarce 
împotriva lui, chiar prin Becket,

foniei a V-a de Ceaikovski a 
fost modul în care dirijorul 
polonez a știut să modeleze 
fraza muzicală cu o adevăra
ta voluptate a valorificării tu
turor calităților în scopul rea
lizării unui sumum expresiv. 
Nu a existat pagină în care 
să nu fi apărut efecte ine
dite, captivante prin puterea 
lor de sugestie,

Atîț în simfonie cît și în 
Valsul de Ravel cu care s-a 
încheiat concertul, Josef Wil- 
komirski a dovedit în plus o 
extraordinară capacitate de a 
mînui paleta coloristică orches
trală.

Dacă în cadrul concertului 
de Brahms pentru vioară și 
orchestră, inclus de asemenea, 
In program, dirijorul și res

decantează lent, Îndelung fil
trată de rațiune; datele con
crete ale realității de la care 
pleacă — selectate, restruc
turate, topite în fervoarea 
Createi — sini recompuse 

a cărui luciditate înțelege deo
potrivă ireversibilitatea opțiunii 
regale și ironia destinului.

Alături de Gh. Cozorici, spec
tacolul relevă resursele dramati
ce reale ale lui Damian Criș- 
maru, care — în ciuda repetării 
unei gestici abrupte, zmuncite — 
se impune acum prin mobilita
tea temperamentului scenic, 
chiar prin posibilitatea handi- 
capării datelor rolului, grație u- 
nei intuiții scenice mature și 
sigure. Va trebui să mai a- 
mintim subtilitatea filigrantă a 
creației scenice desfășurate de 
Mihai Fotino în rolul Cardinalu
lui, umorul adecvat al lui Gh. 
Popovici-Poenairu în rolul Papei 
și a! lui Alfred Demetriu în ro
lul regelui Ludovic. Demnă de 
semnalat încă din timpul Insti
tutului apariția lui Ovidiu Mol
dovan, în rolul Călugărului tî- 
năr, dispune de o concentrare 
dramatică revelatorie, pe care 
am dorit-o evoluînd în distri
buțiile viitoare.

Nu ne-au plăcut cei patru 
baroni englezi, tratați și inter
pretați nu doar caricatural, ci șl 
grosier de Al. Alexandrescu- 
Vrancea, Dem. Rădulescu, Ma
rian Hudac și N. Gr. Bălănescu, 
cu atît mai mult cu cît, în ro
luri episodice, am putut aprecia, 
pentru dozajul mijloacelor lor, 
pe C. Rauțchi, llinca Tomoro- 
veanu, Rodica Popescu și chîcw 
pe Ana-Maria Oțetea.

Inteligente și spirituole, evo- 
cînd o lume tehnică primară, 
costumele Floricăi Mălureonu se 
detașează de nota grandiloc
ventă, a scenotehnicii contrară 
simplității interior tensionate, pe 
care o întreține Gh. Cozorici.

!

Victor Parhon

pectiv orchestra s-au menți
nut la același nivel al exe
cuției ca și în celelalte lu
crări, solista, tînăra violonistă 
Angela Gavrilă s-a aflat sub 
nivelul cerut de această lu
crare. Tehnica deficitară, su
netul lipsit de consistență, o 
lipsă de înțelegere față , de 
specificul expresivității melo
dice brahmsiene, o lipsă de 
«lăpînire a tempo-ului, toate 
la un loc, ocupă îndrăzneala 
prezentării premature în pu
blic cu această pretențioasă 
lucrare a repertoriului con- 
certistlc.

Liliana Gherman

altfel, în forme noi, potrivii 
viziunii sale, atestînd adesea 
ineditul soluțiilor plastice.

Marian Mihalache

an±ract

NU ZlMBIȚI

LA

FOTOGRAF!

Clipă suspendată, vag sm- 
cedaneu al nemuririi — sau 
oricum ați vrea să-i spuneți, 
cenzurînd bombastieismul — 
fotografia este, la urma ur
mei, un document grav. Sa 
poartă în timp un cbip, o 
atitudine, cu tot ee se poate 
presupune îndărătul frunții 
înnegurată de o cută și din
colo de ochii care privesc 
Iu neant.

Trebuie să ai, însă, destulă 
experiență a fizionomiilor ca 
să interpretezi un portret fo
tografic. Să știi să elimini, 
de pildă, cînd îl simți agă
țat, sCngher și derizoriu, 
zîmbetul confecționat la su
gestia „artistului" foto. Să 
înlături culorile apl’eate eu 
naivitate, roșul buzelor și al 
pomeților verzuiul pupilelor, 
pictate de cutare executor de 
portrete , la minut".

Există, în adevăr, o ten
dință aproape comună do a 
„înfrumuseța" realitatea, de 
a-1 polei neajunsurile șl de 
a-i ascunde netele, după 
cum se manifestă. în alte 
ocazii și tendința de a dra
matiza, mai b ne z’s - de 
a melodramatiza. Observația 
rămîne valabilă și pentru fo
tograf, dar și pentru pictor, 
pentru actor san literat. Gri
masele de împrumut sînt, ari
cind, ieftine și r.dtcole.

Reflectam la toate acestea 
răsfoind o revistă scoasă de 
Ion Sava la Iași — era în 
toamna lui 1937. Se numea 
„Caricatura*'. Servind „eu pe
nelul" o defin tie, artistul 
multilateral considera eariea- 

* tura, ca modalitate plastică, 
o adevărată „religie", „via
ță", „artă", („Lumea" din 31 
oct. 1937). Cu același prilej, 
Ion Sava își manifesta în
crederea in N. Ton tza, rec
torul de atunci al Aeademiel 
de Belle-Arte, eare „va ști 
să îndrumeze elementele eu 
chemare și mai departe, spre 
negurile adinei și necunoscu
te ale humorului». (căci) 
trebuie să se înțeleagă eă a 
rîde nu înseamnă humor și 
trebuie să se ajungă, priit 
educație, ca nimeni să nu 
mai zîmbească la fotograf : 
e foarte trist.".

Tristețea o aduce recu
noașterea șprițului derizoriii 
pe care-1 denunță, în oriee 
împrejurări, apelul la înfru
musețări de suprafață, supra
licitarea efectelor suprapuse, 
adăugate, lipite, eare în loc 
să ajute fac și mai transpa
rentă sărăcia constitutivă a 
originalului sau pur și sim
plu îl mistifică.

In teatru, se practică une
ori, și cînd trebuie, dar mai 
ales cînd nu trebuie, jocul 
care, în limbajul cronicarilor 
teatrali, e numit gros. Nici
odată sentimentul penibil eă 
te afli situat undeva, pe pra
gul unei cocioabe pe eare 
locatarul o consideră un cas
tel, nu devine mal evident 
decît atunci cînd vezi actori 
străduindu-se, prin zeci <lo 
trucuri, intonații, priviri, 
gesturi eiovnereștl, să pro
voace un comie ee nu se 
lasă totuși înduplecat 1

E drept, publicul nu-și dă 
seama totdeauna de unde 
vine senzația de jenă pe care 
o încearcă atnnei cînd, si
gur pe sine, un interpret se 
agită mal mult decît ar fi 
nevoie, forțîndu-și glasul, că
utând să se plaseze cît mai 
avantajos, bruind replicile 
partenerilor, pozînd în față, 
din profil și in „trois-quart", 
într-o atmosferă care, în ciu
da consumului de energici, 
continuă să rămînă glacială. 
Confuzia între text și inter
pretare dev.ne atunci calul 
de bătaie al actorului cabo
tin. E proastă p esa — afir
mă acesta i cu toate efortu
rile mele, nn se poate scoate 
comedie 1

Nu-l vorba aici de grotes
cul menit să accentueze 0 
viziune a autorului, ei nu
mai de efectele supraadăn- 
gate, străine de substanța o- 
perei.

Lucrurile ee petrec la fel 
și în cazul tragediei. Lacri
mile de glicerina, contorsio
nările nefirești, str gătele 
persiflate cîndva, pe drept 
cuvînt, de nn cronicar ce se 
numea Caragiale, nu izbutese 
totdeauna să se „audă" în 
Staluri. Nn se aud, adică, a- 
colo unde trebuie, în forul 
lăuntric al insului eare asis
tă la spectaeol și nu vrea 
să se iase furat nici de zîm
betul st'mnlat de meșterul 
fotograf, nici de tristețea me
lancolică pe care același meș
ter o recomandă uneori (în 
fond, e același lucru) 1

Am văzut. în ultima vreme, 
și cîteva spectacole Caragiale 
eare au stârnit dispute. Exis
tă comentatori sincer entu
ziaști ai modalității inedite 
de reprezentare, dar există 
și conformiști care preiau 
lauda zîmbetului de la fo
tograf, pentru că .„se poartă". 
Noi am aflat însă, în aceste 
încercări utile demonstrației, 
doar naturalismul sord d ce 
definește un spirit pe eare 
nu-l acuzăm pentru că ar fi 
iconoclast, ci neutru că se 
situează undeva, .sub imagi
nea, sub sensurile umane 
ale textului, într-o zonă pe
riferică a fenomenului Cara
giale. E trist — spunea Ion 
Sava. Nu zîmblțl la fotograf 1

N. Barbu
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MĂȘTI

Nu te îngrijora pentru mine 
cind aerul unde sînt e liniștit; 
ascuns dincolo de orizont, 
singur incălzindu-mi lumina, 
să-mi dobindesc apa și hrana, 
cioplesc măști.

Au fugit din ou aseară doi cuci 
îmbolnăvind lumea cu braconaj, 
să-mi rămînă măștile sănătoase 
am învățat in grabă cele zece porunci 
ți le-am rostit pe nemincate.

Măștile me'e, măști, 
cum le ucid carnavalele I 
Intr-o margine-a mintii 
le sap cimitirul 
ți totul râmine inert 
sub soarele sterp.

PEISAJ

Du soarele dincolo de oraș, 
cineva vislește prin zid, 
de la amiază vislește, 
cit va fi soare nu va trage la mal.

Vine să mă intilnească in taină, 
o idee îmi aduce in barcă, 
pentru preț ne vom tirgui vreme multă, 
pină cind vecinii noștri vor întineri 
pînă cind părul meu va fi alb.

TURN ÎNCLINA T

Credința mea incepe 
de la despărțirea de vertical I 
în numele înaltului,
In numele unghiului, , 
cred în dorul de viață al mumiilor 
renegînd orizontalul 
mai credincios decit un altar.

Aș fi păgîn în altceva să cred 
cind vipere sătule de otravă 
pe verticala mea se derulau, 
ți-ncoronat de bufnițe nebune 
simțeam că-s domnul unui gol de aer 
lătrat de cirtiți greu de dedesubt.

Aș fi păgin in altceva să cred, 
cind echilibru-mi dă liniște 
și fericirea singulară 
de a privi din inclinare 
un teritoriu-ai lumii nevăzut

Tu carnea mea de piatră 
nu-mi striga că-s singur 
acoperindu-te cu mușchi spre nord I

LIMITĂ

Cindva doream să-mi fac sceptru 
din arborele înalt înstrăinat in cimpie 
ți lotcă să-mi fac 
din trunchiul stejarului in scorbura căruia 
în fiecare dimineață 
adormea trist căutătorul de zine.

Acum pe urma reptilei iețit din pustiu, 
pe drumul dintre echilibru 
ți livada cu pomi interziși, 
ciinele meu orb 
de prea mult credință 
pusă in slujba casei mele, mă latră.

Nu mi-a rămas decit 
să invăț păsările 
să-și sculpteze glasul 
liberind din el statuia culorii 
pe care numai groparii o văd 
în ceasul cind terminind lucrul 
pufăiesc liniștiți din lulea.

T
otul s-a petrecut 
într-un loc izolat, 
uitat de oameni și 
de Dumnezeu — și 
ceea ce s-a petrecut 

acolo, doar unui auz sterp 
ar putea să i se pară ne
demn de crezare.

Așezarea care se chema 
„A Vărărilor' și se întin
dea pe mai multi kilometri 
pătrati de dealuri alb-vi- 
netii, era mai bătrînă de-o 
sută de ani și foarte multi 
dintre locuitorii maturi spu
neau că l-au apucat pe băi- 
bătui întemeietor al celei 
dintîi gospodării — și, pen
tru ca cele ce-ți voi spune 
să aibă pină la capăt un 
rost, voi începe povestin- 
du-ți despre el.

Cînd s-a ho’ărît să facă 
avere, Bărbatul întemeietor 
(acum așa-1 voi numi) a- 
vea patruzeci și cinci de 
ani și nici un copil din cei 
douăzeci pe care i-i năs
cuse femeia nu murise — 
o casă unde zgomotele lin
gurilor nu încetează decît 
după lăsatul serii: aici co
piii se cresc unii pe alții și 
părinții încă mai așteaptă 
să contenească vuietul ră
suflărilor pentru a se găsi 
prin întunericul cald.

Omul1 ducea treburile u- 
nei mari vărării și, cum 
fusese de la-nceput con- 
strîns să nu ta în seamă 
voința niciunui membru 
al familiei sale, fiii lui mai 
mari fot vărari se făcuseră 
— biciul își spusese cuvîn- 
tul usturător.

Vărăria era singura și cea 
mai mare din tot ținutul 
— celelalte nu prezentau 

decît un interes local — și 
dacă prima și-ar fi stins 
cuptoarele, celelalte și-ar fi 
epuizat în scurtă vreme 
resursele. Ceea ce se și în- 
tîmplă : cariera unde lucrau 
Bărbatul întemeietor și fiii 
lui intră în declin și-n cu- 
rînd nici o cerere n-a mai 
putut fi acoperită — tîrnă- 
coapele dădură de piatră 
seară și ultimul cuptor se 
stinse.

Ajunsă în culmea ei, ne
liniștea omului se răsfrînse 
asupra familiei tui, și iată 
de ce:

Pe vremea cînd era foarte 
tînăr (abia i se născuse 
primul copil), trebuia să 
treacă granița cu un con
voi de care încărcate cu 
var. Drumul de acces se 
desfundase tnqrozitor — 
orice încercare de a-1 stră
bate ar fi însemnat pur si 
simplu un act de dementă : 
nici cei mai buni boi n-ar 
fi fost în stare să ducă, la 
jug în noroiul care se fă
cuse pînă la genunchi.

Mai rămăsese o posibili
tate, un ocol de cîteva cea
suri pînă spre Dealuri 
Albe, unde, lucru cutre
murător, nu ploua nicio
dată. Nu multi se-aven tu- 
raseră pe-acolo, era loc de
șert de care nimeni n-a- 
vea nevoie: dealuri dulci, 
și deasupra îor cerul fără 
îndurare. Cine să ceară 
ploaie ? De locurile acelea 
se lepădase pînă si Dum
nezeu — albul-vinețiu, se

spunea, dogorea metalic.
Bărbatul întemeietor po

runci întoarcerea carelor 
spre Dealuri. Teama de 
bici 6e dovedise mult mai 
convingătoare decît teama 
de spațiu necercetat, unde 
primejdia orbirii amenința 
de pretutindeni Ba mal 
mult, deși fiecare credea că 
mai înțelept ar fi să se aș
tepte venirea serii, măcar 
de mila animalelor de po
vară dacă nu de mila oa
menilor nimeni nu îndrăzni 
s-o spună. Și se lăsară duși 
gîndindu-se că orbirea nu-i 
va atinge numai pe ei (sus
pectă consolare !). Și apoi, 
mai era, abia născută, nă
dejdea că, de bună seamă, 
Bărbatul întemeietor mai 
traversase cîndva dealurile. 
De unde, atunci, acest gînd 
temerar — își vor fi spus 
ei — mai de neînchipuit 
decît chiar înaintarea prin 
noroaiele larg primitoare 
ale drumului de cînd lumea 
știut ?

Dogoarea dealurilor îi a- 
vertiză de departe cu un val 
de aer cald și uscat. La poa
lele lor nu creșteau decît 
spinul și pălămida, șerpii 
gălbui și gușterii erau sin
gurele vietăți deprinse să 
respire aici — dar dincolo, 
unde terenul își pierdea o- 
rizontalitatea, nu se vedea 
nici atît. Cînd făcură popas 
era amiază, toată apa fu
sese așezată într-un singur 
car și acoperită cu paie ți- 
de ; animalele fură îndem
nate la adăpat.

După o jumătate de ceas 
porniră din nou și convoiul 
alese trecătoarea care tăia 
în lung ținutul

l
Ar trebui aici să mă o- 

presc și să-ți vorbesc pe 
îndelete despre copitele 
încinse ale boilor și cailor, 
despre refuzul lor de a îna
inta și despre loviturile de 
bici brăzdîndu-Ie carnea în
cinsă, să mă opresc ar tre
bui și să-ti vorbesc despre 
pieile oamenilor, cu porii a- 
tît de deschiși tncît Star fi 
spus că nu pentru a lepăda 
sudoarea se deschiseseră, ci 
pentru a cere apă, apă de 
oriunde numai de la cerul 
de zinc nu, despre lemnul 
încins al roților, despre și
nele lor de fier care — vei 
găsi și singură explicația — 
nu scăpară din «tunsoarea 
lemnului deși fibrele se 
chirciseră-n el, despre nepu
tința oamenilor de-a se mai 
întoarce (revolta împotriva 
Bărbatului întemeietor se 
dezlăntuî tocmai Ia jumăta
tea drumului și una din 
mințile înfierbîntate izbuti 
să mai dea o dovadă de 
gîndire logică arătînd ca, 
acolo ajunși, va fi tot una 
dacă se vor întoarce sau 
dacă vor înainta) — și jar 
despre animalele aproape 
îngenunchiate, cu ochii gata 
să Ie p’esnească în orbite, 
umplind văzduhul cu mu
gete și nechezaturi, și iar 
despre mirosul de lemn și 
de piele încinsă, despre 
pulberea a=ezată pe fetele 
și pe straiele oamenilor 
(șî-ntreg convoiul era aco-

■■■iii i tu ■■...mi imiiii ni i iBHBir~n

perit de acest giulgiu alb, 
suferința cărnii a fost nu
mai la început teribilă cînd 
sudoarea mai avea de unde 
curge și cînd, de aceea pie
lea ustura într-un chip ne
cunoscut pînă atunci — a- 
poi pulberea întîlni numai 
locuri uscate —) și, Doam
ne, asupra cîtor lucruri nu 
s-ar mai putea amănunți l 
Ce n-am spus încă — și nu
mai faptul acesta ar li de 
căpetenie, nu amin'irea ce
lor cîteva zeci de animale 
presărate pe drumul pînă la 
graniță sau a oamenilor ca
re n-au mai aflat puteri de 
a duce pînă la capăt pova
ra de alb, de căldură șl 
pulbere — e că la jumăta
tea căii, cînd primul ins îi 
ceru socoteala pentru ne- 
chibzuință, Bărbatul înte
meietor scăpă din mînă ca
na cu apă, nu pot să-mi aau 
seama dacă din neatenție 
sau din faptul că rămăsese 
surprins înaintea îndrăznelii 
celui ce-i vorbi răstit, în
soțit de cîteva perechi de 
voci arse.

Pentru a demonstra stăpî. 
nîre de sine și lipsă de spai
mă Bărbatul întemeietor se 
aplecă și ridică de pe pie
tre cana. Și a văzut atunci 
că piatra fierbe șl că de 
fapt întreg ținu'ul de sub 
el e de var — varul care 
nu mai avea nevoie să trea
că prin cuptoare pentru a

fi ars. Asta — dintr-o sin
gură privire. Se liniști atît 
de brusc încît își dădu sea
ma că nu mai trebuie să si
muleze siguranța și mîna 
neînfricoșată. Vru să vot- 
bească ceva, deschise gura 
dar se răzgîndi. Și dacă nu-și 
mai aruncă privirea încă o 
dată la picioarele sale e 
pentru că avea certitudinea 
descoperirii lui.

Iți scriam mai sus că la 
patruzeci și cinci de ani 
Bărbatul întemeietor intră 
în panică și că. o parte din 
tulburarea lui trecuse și-a
supra celor de-un sîngo cu 
el. Dacă altă dată gîndul 
îmbogățirii l-~r fi putut mî
na la Dealurile Albe, acum 
nevoia cea mai strigătoare 
la cer, a pîinii, îi lua pova
ra oricărei înțelegi ome
nești și-l înnebuni de-a bi- 
nelea. Vîndu într-o singură 
zi tot ce nu putea fi cărat 
în căruțe și-n dimineața zi
lei următoare porunci strîn- 
gerea lucrurilor și pornirea. 
Unul din fiii mai mari se 
împotrivi și fu bătut de a- 
ceea pînă la pierderea cu
noștinței î în drum spre 
Dealuri una din fete încer
că să fugă, dar fu adusă 
de păr, înapoi, la numai un 
sfert de ceas de fugă că
lare. Femeia Bărbatului 
doar, care văzuse multe, a- 
vea încredere chiar șt în 
faptele lui inexplicabile —

CONTRAPUNCT

GHfOlîOIIE GRICORCU:

„UN TRANDAFIR 
ÎNVAȚĂ 

MATEMATICA” 
închisă ca o patră, poezia 

lui Gheorghe Grlgurcu se în
toarce spre sens printr-o co
ls riști că vie, într-o febră care 
se resimte în spatele cuvin
telor, de loc liniștite, de «oc 
egale cu e e însele. Imagisti
ca densă, deși încifrată, e a- 
tît de pregnantă, oferind^ o 
suită de sugestii poetice, în
cît deschide ferestre ci re di
mensiuni noi ale lumii. Nu
mai în măsura în care un 
poet fuge de banalitate, știe 
să multiplice fețele lumii siu 
să le inventeze se poate a- 
șeza printre creatorii auten
tici. Căci dacă privighetoa
rea se relevă cu .,tr Iul el 
sărat*, vulturul își are* sîn- 
gele în arma visătorului sau 
„caldă e greutatea sării*, 
acestea scapă sensibilității co
mune. obișn’Fă cu ordinea 
terestră a lucrurilor, dar tre

zesc ispita mîsteru’ui poetic. 
Astfel că ermetizarea evită 
sensbil intelectualizarea ex
presă, atenuarea emoției, pa
tetismul strîns al poetului 
iscînd comparația cu măștile 
de arta neagră, care vizează 
nu ^ostazele trecătoare ale 
omului, ci pe cele eterne :

Simbolurile obsedante vînl- 
torul glonțul, sîngele. focii, 
fac din vers n rană deschisă, 
ceea ce așează s mțirea poe- 
t-că pe coordonate de ma
ximă gravitate a’e exlsenței, 
conducînd spre locul unde se 
poate auzi mișcarea destine
lor. Ca și la Nicolae Oan- 
cea, la Gh. Gr gurcu vînă'oa- 
rea simbolizează mișcarea is
toriei în sensul progresiei cu 
sinuozități infinite. Numai că 
primul intră în mit printr-un 
sistem imagistic mai bine 

structurat, în timp ce la al 
doilea vînătoareai adică miș
carea, încearcă să-l angajeze 
pe om dar acesta e mai di
fuz, lupta e mai dramatici, 
cu spaime, cu nelinști. A- 
mîndoi, însă, se lasă abrași 
deopotrivă de fonemenele 
originare ale istoriei, au viu 
sentimentul continuități si. 

ca să simplif cam. concep no
țiunea de timp ca pe o ros
togolire dramatică.

Dar Gheorghe Grigurcu o- 
pe^e^ză și cu lemente poeti
ce care se cifrează ermetic, 
chiar dacă uneori fațe ^’e lor 
nn sînt b<ne șlefuite. Din a- 
ceastă cauză poezia cade în 
obscuritate de sens. E păcat

că o nîesă ca Ars poetica nu 
a fost mai bine limpezită 
imagistic, autorul ratînd cîte
va formule care s-ar fi lu
minat cu sensuri multiple. 
Or’cum, e limpede că prefe
rințele sale merg spre dez
văluirea tainelor unor lucruri 
ale căror înțelesuri în mod 
obișnuit se refuză. In aceeași 
poezie, de pildăi piatra, ele
ment prin excelență nrimar 
și inaccesibil, e chemată spre 
însuflețire, iscînd un contrast 
evident cu viața umană, că
zută definitiv în senilitate. De 
aceea arta sa se „confundă 
cu sîngele*.

lilCOLAE 0ANC1A

„ROATA"
Se creează, în legătură cu 

poezia lui Nicolae Oancea, 
impresia fugară că autorul 
s-ar așeza în cîmpia naivi
tății superficiale. De fapt lu
crurile cad în cealaltă, extre
mă și faptul dovedește, tre
buie s-o recunoaștem împo
triva rezistențelor probab le, 
subtilitate poetică. Intr-ade
văr, probleme grave, (și a- 
ceas^a nu înseamnă că ne 
mărginim Ia planuri conținu- 
tistice). se nasc de Ia o poe
zie la alta în zodia alchimiei 
literare.

Imagistica lui Nicolae Oan-

cea se poartă între ex’stențe 
care se rostuiesc în destine 
de zbatere înfrigurată. Căci 
în pofida unei coJorist’ci îm
bietoare. spre reanimare, ca 
albul albastrul, uneori cu 
tentative simbolice și de a- 
ceea derutante, poate, la o 
lectură superficială, acordul 
total al volumului se întoar
ce către fața gravă a vieții.

Sensibilitatea autorului nu 
se oprește niciodată doar la 
aspectele pitorești ale ’u cru
zilor. fără să 1Q angajeze e- 
sențe’e în ecuații f’iozoflce 
de cea mal acută chemare. 
Roata are de aceea sens ori
ginar și de distribuire de 
vieți, în a cărei fatală și ne
cesară robire își găsesc îm
plinirea toate fețele univer
sului: Poetul se întră ce către 
vremuri străvechi, din pri
mele zile ale creației, cînd 
Gea fertiliza vedenii, m turi, 
umbre aducătoare de neli- 
n’ști și păsări ciudate. Dar 
poezia nu se încarcă totuși 
cu povara intelectualismului, 
ci mai curînd cu emoția tul
burată a acelor pr mitivi ne
consemnați de istorie, doar 
de memor a nămîntulul și a 
lucrurilor. Este vremea naș
terii miturilor, ar spune Lu
cian Blaga. iar dacă momen
tul prezintă asemănări cu 
contemporaneitatea noastră 
sau cu toate timpurile, ceea 
ce ar dovedi că istora artei 
este o cumulare de mituri, 
cu atît mai bine. Sub pr.vl-



Vedere de ansamblu
Secția energetică (Muzeul politehnic)

Pentru prezentarea agricul
turii, ca ocupație de bază a 
populației din Moldova, cu 
caracteristicile dominante pen
tru diferite orînduiri, pe lingă 
numeroa-se originale s-a folo
sit și un bogat material au
xiliar (desene, grafice, hărți, 
fotografii) cu ajutorul cărora 
se subliniază diferențierele so
ciale care au existat în trecut 
precum și stadiul actual de 
dezvoltare a agriculturii. Ast
fel, în muzeu sînt expuse 
săpăligi de os, hîrlețul de 
lemn cu ramă de fier, care a 
supravețuit mai multor secole, 
plugul masiv de fier, moșie
resc, din aceeași perioadă, u- 
nelte de recoltat și treierat, 
cum este tăvălugul de piatră, 
cremenea de tăiat paie, ș.a.

Imaginea mașinilor moderne 
folosite astăzi pentru executa
rea diferitelor munci agricole 
precum și a silozului de la 
Sîrca—Iași încheie prezentarea 
acestei teme.

Din regiunile viticole ale 
Moldovei au provenit obiecte 
foarte interesante ce ilustrea
ză modul în care se realiza 
procesul de vinificație în di
ferite perioade din istoria vi
ticulturii. Linul, (călcătorul pri
mitiv de struguri) de la Idrici- 
Vaslui și teascul de vin de la 
Dobrovăț, cu două șuruburi, 
lucrate în întregime din lemn, 
numai cu cuțitul sînt piese de 
mare valoare muzeistică.

In expoziția de bază a mu
zeului etnografic un loc impor
tant s-a rezervat prezentării 
meșteșugarilor. Obiectele din 
acest sector ilustrează varie
tatea meșteșugurilor practica
te pe cuprinsul Moldovei din
tre care cităm: pădurăritul si 
transportul lemnului, prelucra
rea lemnului în cadrul mai 
multor îndeletniciri specializate 
(rotărit, butnărit, lucratul lin
gurilor, a fuselor) apoi fieră- 
ritul, olăritul). Prin interesul 
deosebit pe care-1 prezintă din 
punct dc Vedere al construc
ției lor. o categorie aparte 
formează instalațiile tehnice fo
losite în cadrul a două stră
vechi meșteșuguri : piuăritul
(meșteșugul prelucrării, finisă

Blidar pentru vase, de la Dănești - lași (Muzeul etnografic)

rii, țesăturilor de lînă) și 
na) și oloeritul.

Una dintre cele mai vechi 
si mai dezvoltate îndeletniciri 
ale căror produse trebuiau să 
sati-siacă numeroase cerințe, în 
principal realizarea îmbrăcă
mintei și a țesăturilor necesare 
amenajării locuințelor, este 
industria casnică textilă. In 
cadrul acestei teme sînt pre
zentate diferite unelte folosite 
pentru prelucrarea fibrelor 
textile, fazele de prelucrare ale 
acestor fibre precum și unele 
produse ale industriei casnice 
ștergare, covoare de lînă în 
culori vegetale, piese de port! 
realizate din diferite materia
le și în diferite tehnici. Ex
ponatele de acest fel, prin fru
musețea, gingășia, originalita
tea motivelor ornamentale, 
prin discreția și perfecta îm
binare a culorilor încîntă s* 
odihnesc ochiul. Costumele ex
puse oglindesc diferențierile 
locale în cadrul caracterului 
unitar al portului popular 
moldovenesc precum și schim
bările care au avut loc în 
decursul timpului sub influenta 
evoluției condițiilor social-o- 
conomice, a perfecționării mij
loacelor tehnice care s-au fo 
losit pentru confecționarea lui.

Realizate din diferite mate
riale care, prelucrate de mîne 
iscusită a țărancei capătă ca
lități nebănuite (de exemplu, 
cămașa din pînză de lînă ti
gaie — caracteristică pentru 
Moldova centrală la finele 
sec. al XIX-lea și începutul 
sec. XX, pare a fi făcută din 
țesătură de borangic) aceste 
piese, aparținînd unor genera
ții diferite, dovedesc păstra
rea nealterată de-a-lungul a- 
nilor a gustului pentru frumos 
prețuirea moștenirii artistice 
populare, marea forță crea
toare a poporului român.

Interiorul țărănesc din Nor
dul Moldovei, satul Straja, a- 
parținînd unei locuințe cu o 
sigură încăpere și tindă, din 
secolul trecut, relevă trăsătu
rile caracteristice pentru or
ganizarea interiorului locuinței 
în această zonă. Grupînd în- 
tr-un tot armonios întregul 
inventar al locuinței moldo-

Aspect din Sala portului popular (Muzeul etnografic)

venești din perioada respecti
vă, interiorul este un exem
plu de perfectă îmbinare a u- 
tilului cu frumosul. Mobilie
rul expus, lucrat numai din 
lemn, cu mijloace modeste dar 
cu un renfarcabil simț al pro
porțiilor, al armoniei, împodo
bit cu diferite crestături, a- 
firmă bunul gust și fac din 
piese aparent obișnuite ade
vărate realizări artistice.

Parcurgînd sălile Muzeului 
-străbați parcă secole de viață 
și muncă, recunoști nesecate 
izvoare de frumusețe, iar ală
turarea realităților prezentului 
de ceea ce a fost odată în
lesnește înțelegerea prefaceri
lor care au avut loc.

Bojdeuca lui Creangă (aspect exterior)

MUZEUL 
POLITEHNIC

Secfia energetică ilustrează 
prin machete desene și piese 
originale toate formele de e- 
nergie născocite de geniul o- 
menesc.

Vizitatorul parcurge minu
nata istorie a cuceririi ener
giei de către om, de la „tur
bina" lui Heron din Alexan
dria, la energia atomică, de la 
automobilul cu aburi la mo
toarele rachetă cosmice, de la 
roțile vechi de moară la hi
drocentralele moderne.

Se subliniază totodată și 
contribuțiile savanților români 
Henry Coandă, Traian Vuia, 
Dragomir Hurmuzescu.

Secfia înregistrarea și re
darea sunetului ne încîntă prin 
melodiile emise de o întreagă 
varietate de aparate automate 
care reprezintă o adevărată 
istorie cîntată a muzicii me
canice.

De la carillon și cutia muzi
cală, vizitatorul ajunge la 
magnetofoanele de cele mai 
moderne tipuri.

MUZEUL 
UNIRII

După vizitarea complexului 
din palat, nici un vizitator nu 
pleacă, pînă' nu ascultă Hora 

Unirii pe care o intonează la 
fiecare oră ceasul din turnul 
principal. Melodia îi va con
duce pașii către centrul ora
șului unde, în fosta reședință 
domnească a lui Alexandru 
Ion Cuza, va găsi Muzeul U- 
nirii (str. Lăpușneanu).

Onorurile gazdei le face 
ghidul Muzeului Unirii care 
menționează în primul rînd că 
acest important lăcaș de cul
tură s-a inaugurat la 24 ianua
rie 1959 și că el prezintă în 
mod științific procesul istoric 
de constituire a statului na
țional unitar român.

Muzeul ilustrează deopotri

vă dezvoltarea istorică a ță
rilor române în mijlocul sec. 
al XIX-lea și evenimentele le
gate de actul unirii. Documen
te originale, fotografii și o- 
biecte evocă pregătirea și în
făptuirea unirii. Iată cele 4 
„punturi" ale deputaților di
vanului ad-hoc,. iată scrisorile 
lui moș Ion Roată de la Putna 
și iată manifestul adresat țării 
de către domnitorul Cuza la 
11 dec. 1861 prin care se a- 
nunță că unirea este deplin 
înfăptuită.

In saloanele de sus s-a rea
lizat o reconstituire cit mai 
fidelă a interiorului în care 
a locuit domnitorul și soția sa, 
Elena Cuza. Canapele, servicii 
de birou, haine și podoabe, 
cărți — totul se află ca pe 
vremea lor. Alături de figura 
măreață a lui Alexandru loan 
Cuza sînt evidențiati toți cei 
care au contribuit la înfăptui
rea acestui vis milenar, în 
frunte cu Mihail Kogălnicea
nu și Vasile Alecsandri.

In ultimii ani, muzeul s-a 
îmbogățit cu o prețioasă co
lecție numismatică și a achi
ziționat piese noi. Muzeul U- 
nirii din Iași e considerat ca 
unul din cele mai unitare și 
bine realizate muzee din țară 
noastră.

ACASĂ LA 
MOS ION CREANGA
Dacă la Humulești a rămas 

copilăria lui Ion Creangă, în 
buideuca din Țicău e aminti
rea lui ca institutor și scri
itor și mai ales aici e pre
zentă prietenia lui cu Mihai 
Eminescu.

Aoeastă casă memoriaiiă, 
care a împlinit o jumătate 
de secol de funcționare, e în 
totul ca pe vremea cînd lo
cuiau în ea cei doi „buni și 
mari prieteni", cum îi nu
mește Mihail Sadoveanu. O- 
dăile scunde, cu bagdadie 
din scînduri așezate pe grinzi 
lustruite cu horn încăpător 
și cu ferestre mioape, prid- 
vodul din spate cu vederea 
spre Sorogari, prispa din jur 
împrejur, — toate provestesc 
despre ceasurile de taină ale 
celor doi mari făuritori de 
slovă și duh românesc.

Cîte zeci, cite sute de 
mii de oaspeți din țară și de 
peste hotare n-au coborît în 
acești ani modesta stradelă 
născută în Sărărie și oprită 
în portița lui moș Ion ? Gare 
scriitor român, de la Emi- 
nescu la Sadoveanu și de la 
Goga la Geo Bogza n-a pă
șit în reculegere pragul boj
deucii și n-a întîrziat aici 
ceasuri, ascultînd susurul vîn- 
tului în dranița acoperișului 
și văzîndu-1 pe moș Ion cum 
repeta vrăjit stihurile citite 
de bădița Mihai ? E casa în 
care au văzut lumina naște
rii Amintirile și Nichifor Coț- 
carul, casa în care o au cîn- 
tat abia ghicit strofele „Lu
ceafărului" :

A fost odată ca-n povești
A fost ca niciodată,
Din rude mari, împărătești, 
O prea frumoasă fată.
E casa poveștilor și a poe

ziei românești. Merită să fie 
vizitată chiar dac-ar fi la ca
pătul lumii, dar mi-te la doi 
pași de centrul lașului!

LA MIRCEȘTI
PE APA ȘIRETULUI
Satul Mircești e un produs 

al Șiretului, care i-a dat far
mec și luncă, iar lunca e a 

Bojdeuca lui Creangă (interior)

lui Alecsandri. La Mircești, 
toate drumurile te conduc spre 
secularul parc și spre gospo
dăria bardului. Un cu totul 
alt aer decît la bojdeuca din 
Țicău, dar emoția pe care c 
încerci e aceeași datorită a- 
utenticității exponatelor și a- 
ureolei care plutește peste 
tot. încăperile au păstrat par
că și urma pașilor lui. Și 
dacă pe sub stejarii din parc 
te aștepți s-o zărești pe juna 
Rodică trecînd spre izvorul 
de la Budăi, pe unde a copi
lărit poetul, în biroul său de 
lucru, împodobit cu cărți le
gate în piele, cu uniforme de 
ambasador și cu scaune mo- 
nogramate, te așteaptă silueta 
bătrînului bard, gata să-ți 
citească din „Ovidiu" sau 
„Fîntîna Blanduziei".

Descinzînd la Mircești, nu 
trebuie să fii grăbit. Intîrzie, 
prietene, pe sub stejarii și 
plopii seculari și ei vor avea 
Ce-ți povesti despre „Stelu
ța" și pasteluri ; privește în 
lung albăstrita vale a Șire
tului ; gîndește-te că pe aici 
au trecut Vodă Alexandru 
Cuza cu Doamna Elena, Mi- 
halache Kogălniceanu, toți 
unioniștii și reformatorii vea
cului trecut; mergi pe urmele 
bătrînului bard retras în li
niștea Mirceștilor lui dragi, 
amintește-ți căldura slovelor 
lui testamentare adresate co
legilor țărani din sat și vei 
înțelege ce reprezintă Mir- 
ceștii pentru istoria și litera
tura noastră.

In felul acesta, vizita în
cepută la Palatul Culturii din 
Iași, în umbra bronzului Iui 
Ștefan cel Mare, se va în
cheia pe un alt pisc de glo
rie românească, la mijloc de 
Moldovă.

Și te vei simți îndreptățit 
ca plecînd să-ți dorești o cit 
mai grabnică revenire.



COMPLEXUL MUZEISTIC IAȘI
PALATUL CULTURII

MUZEUL POLITEHNIC
MUZEUL DE ARTA PLASTICĂ
MUZEUL ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI
MUZEUL DE ISTORIE A MOLDOVEI (IN CURS DE AMENAJARE) 
deschise zilnic intre orele 10-13 și 17-20 luni închise. 
MUZEUL UNIRII (str. Lăpușneanu,} deschis intre 
orele 10-13 și 17-20 luni inchis.
CASA MEMORIALĂ ION CREANGĂ (Jicău) 
CASA MEMORIALĂ VASILE ALECS ANDRI 
deschise zilnic intre orele 10-17. > (Mircești)

palatul culturii iași 
capodoperă arhitecturală

N
eîndoielnic, cu toate 
noile construcții ale la
șului dintre care blocuri 
de peste zece etaje, cu 
toate uriașele fabrici 

din zona industrială, Palatul 
Culturii continuă să domine 
orașul. Acoperișul său în to
nuri grave, turlele avîn- 
tate ce-i străjuiesc puncte
le cardinale, ornamentația bo
gată în gotic flamboiant, — 
toate sînt la dimensiunile is
toriei ce s-a scris cu spada 
si cu pana pe aceste locuri.

Chiar neștiind ce adăposteș
te, dorința de a admira o a- 
semenea clădire devenită le
gendară, despre care se spune 
că are atîtea încăperi cite 
zile numără anul, te îndeam
nă să-i deschizi uriașa poartă 
de fier forjat, grea ca poarta 
de aramă din poveștile cu 
zmei, să-ți asculți ecoul pași
lor pe dale de marmură, îna
inte de a te lăsa condus de 
sfaturile ghidului care, bine 
înțeles vrea să știe: ce vi
zităm mai întîi ?

Sfatul meu, prietene vizita
tor, e să procedezi metodic 
oprindu-te în primul rînd la 
standul de cărți din incinta 
palatului și să-ti procuri mo- 
nografiile-ghid ale muzeelor 
prin care vei întîrzia. Cărțile 
respective sînt niște prieteni 
care te vor ajuta să vezi mai 
bine ceeace trebuie văzut și 
apoi te vor însoți acasă spre 
a depăna împreună amintiri 
despre Iași și Moldova.

Aceasta, deoarece Comple
xul muzeistic pe care ți-1 pre
zentăm e, de fapt, o carte de 
vizită a Moldovei.

Și fiindcă pe nesfîrșita sală 
de la etaj, împodobită cu 
albe sculpturi ca un lapida- 

rium antic, ți-a atras atenția 
monumentala lucrare „Judeca
ta lui Horia" a pictorului ie
șean Gh. Popovici, zguduitoa
re prin încărcătura emoțio
nală a temei, să ne începem 
vizita cu :

MUZEUL 
DE ARTĂ

Cuprinde în cele 16 încăperi 
ale galeriei permanente o co
lecție valoroasă de pictură 
străină alături de o colecție 
și mai amplă de artă româ
nească—pictură, sculptură — 
în care sînt, cu prioritate, re
prezentau creatorii moldoveni. 
Astfel în momentul de față, 
în cele două sectoare — na
țional și universal — ale ex
poziției de bază, vizitatorul 
poate admira alături de opere 
vechi, amintind pe eticheta 
lor numele primilor donatori 
— Costache Negri, Sofronie 
Vîrnav, Constantin Stahi — 
o serie întreagă de lucrări 
reprezentative, rezultate din a- 
chizițiile ultimilor ani.

Sectorul de artă străină cu
prinde opere de diferite ge
nuri, din sec. XVI—XIX, gru
pate pe școli : italiană, fla
mandă, olandeză, franceză. 
Printre cele mai remarcate ta
blouri se pot menționa scena 
de gen „Culesul viei" de 
Leandro Bassano, „Autoportre
tul" lui Ph. de Champaigne, 
„Fecioara în extaz" de Mu
rillo precum și alte pînze a- 
mintind numele lui Veronese, 
Tintoretto, Salvator Rosa, Van 
Dyck, Heemskerk. Din achi

zițiile mai recente rețin aten
ția pictura de mari dimen
siuni „Bătălie navală" lucrată 
în maniera olandezului Wilem 
van de Velde ca șl specta
culoasa „Vedere de port fran
cez" a lui Joseph Vernet.

Arta națională, din sec. al 
XIX-lea pînă în prezent, este 
desfășurată cronologic în 12 
săli, dintre care ultimele două 
sînt destinate creatorilor con
temporani. Numele unor im
portanți artiști români se im
pun atenției publicului prin 
opere semnificative: Theodor 
Aman, Nicolae Grigorescu, 
Ștefan Luchian, Petrașcu, Pa- 
llady, Slrato, Iser, Ressu ș.a. 
De o frumoasă prezentare 
se bucură deasemeni și ar
tiști marcanți ai epocii noas
tre ca pictorii Ghiață, Ca- 
tarig, Baba, Țuculescu, Nutzi 
Acontz; sculptorii Han, Iri- 
mescu.

In contextul galeriei națio
nale creația din Moldova este 
bogat oglindită, aceasta con
stituind tocmai trăsătura ca
racteristică, dominantă, a mu
zeului. Se întîlnesc grupate 
aici lucrări din activitatea pri
milor meșteri moldoveni laici 
— Ion Balomir, Gheorghe A- 
■sachi —, paralel cu lucrările 

unor artiști străini, statorni
ciți pe aceste meleaguri — 
Niccolo Livaditti, Ludovic 
Stavski. Le urmează picturi 
ale absolvenților „clasicului 
.de zugrăvitură" de la Acade
mia Mihăileană — Lemeni, 
Nastasanu, Panaiteanu — și 
în continuare producțiile con
știincioșilor promotori ai Șco
lii de arte frumoase ieșene — 
Stahi, Bardasare, Șoldănescu, 
Gh. Popovici, Tronescu. La 
loc de cinste sînt expuse în 
muzeu operele lui Ștefan Di- 
mitrescu, Tonitza, Băncilă, Bă- 
eșu, nume cu rezonanță în 
pictura de la începutul acestui 
veac. Firul artei din Moldova 
poate fi urmărit mai departe 
pînă la zi prin opera picto
rilor Briese, Popa, Mihailescu 
—Craiu, Alupi, Boușcă, Hat- 
manu, Cămăruț, Agafiței, Hîr- 
topeanu, Podoleanu, a sculpto
rilor Hette, Bîrleanu, Condu- 
rache, Florea și mulți alții din 
generațiile mai noi.

Grija colectivului muzeal de 
a completa colecția cu pro
ducții ale creatorilor din par
tea locului se menține con
stantă în munca de achiziții, 
fără a abate însă interesul și 
pentru valori din arta întregii 
țări și din arta universală.

Paralel cu activitatea diurnă, 
muzeografii de artă fac și 
muncă de cercetare științifi
că pentru punerea în valoare 
a artiștilor din trecut, întoc
mire de expoziții retrospecti
ve, cataloage, depistări de o- 
pere și atragerea lor în cir
cuitul public.

Ca o reușită deosebită, vom 
nota organizarea retrospective
lor N. Popa, Octav Băncilă, 
Nutzi Acontz și O. Briese, ex
poziții care circulă acum prin 
țară.

O atracție în plus, o consti
tuie faptul că sala de artă 
contemporană adăpostește din 
cînd în cînd manifestații de 
artă de anvergură națională, 
cum a fost retrospectiva Țu
culescu, iar în prezent de pic- 
tură-sculptură Georgeta și Ticu 
Arămescu din Statele Unite.

MUZEUL 
ETNOGRAFIC 
AL MOLDOVEI

In cadrul Muzeului etnogra
fic al Moldovei, se păstrează 
și sînt puse la dispoziția vi
zitatorilor documente autentice 
din această partea țării. Expozi
ția permanentă a acestui mu
zeu grăiește în modul cel mai 
elocvent posibil despre viața 
și munca populației din Mol
dova, despre ocupațiile și meș
teșugurile practicate, despre 
locuința, portul și unele obi

ceiuri ale moldovenilor. Tot
odată, exponatele sînt mărturia 
cea mai convingătoare a in
ventivității meșterului popular 
în producerea și perfecționarea 
uneltelor, a dragostei pentru 
frumos a țăranului român do
vedită si de cele mai obișnui
te, dar cu migală împodobite, 
obiecte din gospodărie, a 
măiestriei artistice a harnici
lor femei cărora, dintotdeauna 
le-a plăcut să-și împodobea-scă 
portul și casa..

In prima sală a expoziției 
sînt prezentate ocupațiile stră
vechi (cules din natură, vi- 
nătoare, pescuit, albinărit), o- 
cupații care s-au menținut 
pînă astăzi fără a avea im
portanța economică pe care au 
avut-o în orînduirile trecute. 
Unele dintre obiectele expuse 
la aceste teme impresionează 
în primul rînd prin simplita
tea construcției lor, ingenios 
realizată din diferitele mate
riale: scoarță de copaci .— în 
cazul coșulețelor pentru cules 
fructe de pădure, împletitură 
de nuiele, ață sau trestie cu 
papură — în cazul numeroa
selor unelte de pescuit, me
talul — din care sînt confec
ționate ostiile și capcanele 
pentru vînat, în sfîrșit, lem
nul — materialul folosit în 
cea mai mare măsură. (Cio- 
baca de pe valea Bistriței ca 
și știubeile pentru albinărit 
sînt făcute din trunchiuri de 
copac scobite). Simțul practic 
foarte dezvoltat al țăranului 
român se relevă și în sala 
următoare a muzeului în care 
este prezentat păstoritul, pu- 
tîndu-se vedea inventarul unei 
stîne și diferite aspecte le
gate de practicarea acestei o- 
cupații.



astfel, singurii ochi care 
nu-1 priveau cu ură erau al 
femeii și-n nebunia lui o- 
mul se bizuia pe calmul el 
desăvlrșit.

Căruțele fură oprite la 
poalele dealurilor, acolo 
unde, cum îti spuneam 
creșteau pălămlda și spinul 
— și clanul' se odihni pînă 
spre seară. Mintea înteme
ietorului era plină de pla
nuri și cînd porunci înain
tarea spre trecătoare, o 
bucurie ascunsă îi invadă I- 
»ima.

Toatâ noaptea tăiaseră 
calcarul moale la lumina fe
linarelor, și cînd primele 
semne de zi se arătaiă, că
ruțele se retraserăi în locul 
cu pălămidă și spini unde 
descărcară piatra alb-argin- 
tie. In noaptea următoare 
făcură același drum și, ast
fel, seară de seară, pînă 
cînd sus, aco’o unde uanta 
dealului se ridica brusc, în
tr-un unghi de aproape 
șaizeci de grade, greu de 

Î escaladat cu piciorul, apăru
9 hală imensă, pe o lățime 
de aproape cincizeci de 
metri, susținută de stîlpi 
groși.

Trebuie să-ți spun, si a- 
mănuntul nu e de lepădat, 
că, apucînd tîrnăcopul si Io. 
pata, toți în afare. Bărbatu
lui întemeietor, au fost în

TRAGICUL DE UZURĂ
credințați că strădania Ie 
este zadarnică: adîncitura 
în peretele dealului creștea, 
aducînd cu fiecare pas înă
untru un spor de răcoare, 
fiii se priveau amuți |i la 
lumina felinarelor și săpau 
mai departe neslăbiți de ti
chii părintelui lor, în vre
me ce stîlpii susținători se 
înălțau din cinci în cinci 
metri, zece Ia număr.

Pe cînd proviziile erau pe 
sfîrșite, varul fu. încărcat și 
dus în cea mai apropiată 
localitate. Și pentiu ca met 
unui din fii să nu fie lovit 
de boala iubirii de bani. 
Bărbatul întemeietor îi bi
ciui frenetic pe cel mai ma
re dintre ei: astfel îi fu 
pecetluită bucuria izbînzii.

La întoarcere erau încăr- 
cați cu provizii și cu atîția 
bani cît să plătească mai 
multi meșteri înmărmuriți.

Despre Bărbatul Inteme- 
meietor se mal spune ca 
a știut să-și ferească fa
milia de vîntul înghețat al 
iernii; că a știut, să deo
sebească atît de bine între 
adevăratul și falsul avantaj, 
încît, între stîlpii de susți
nere n-a așezat pereți de 
lemn . sau cărămidă — ci 
de sticlă. Și se mai spune că 
în incinta Halei a săpat un 
recipient uriaș, căptușit cu 
ciment, în care apa era 
pompată de la aproape zece 
kilometri depărtare. Dar ni
meni n-a spus, după care a

nume faptă a sa î s-ar fl 
putut dovedi a sa i s-ar fi 
cum ar fi vrut s-o dove
dească fiii lui, la început î 
S-a crezut că după felul vio
lent cu care și-a adus plă
tiți cu bani peșini, gineri în 
casă — dar s-a văzut că asta 
nu e un semn neapărat de 
sminteală. Apoi s-a crezut 
că nebunia îi stă în nepu
tința de-a se opri (întotdea
una găsea ceva încă neis
prăvit în gospodăria lui); 
în dorința nesăpînită de 
spor de bani; în simp’ita- 
tea cu care și-a îngropat 
femeia fără să dea semne 
de neliniște la gîndul că 
pentru un astfei tic- luc’.i pă- 
mîntui e mai prielnic lecît 
varul si. mai ale",, în promp
titudinea cu care, lîngă 
mormîntul femeii lui a ri- 

' dicat o poartă de cimitir, 
și-n dreapta și-n stingă ei, 
tot de var, ziduri cu tot 
soiul de inscripții despre 
deșertăciune. Or, eu îți 
spun, nebunia îi sta în li
niștea cu care punea Ta ca
le și săvîrșea totul: te 
lipsa de spaimă.

Ții minte, îți povesteam 
mai sus despre calmul ca- 
re-1 cuprinse la vederea pie
trelor clocotind, deși în jur 
se declanșase oarba furie 
colectivă. Același calm l-a

însoțit din ziua descălecării 
în așezarea zisă A Vărări- 
ilor, pînă în ceasul petre
cerii sale. Și se mai spune 
despre Bărbatul întemeietor 
cum uneori îi trecea pe chip 
o umbră de groază, dar 
asta foarte, rar, și numai 
pentru o fracțiune de se
cundă. Și cum aceeași um
bră l-a acoperit și-n ora 
morții: tot a'.unci își ridi
că arătătorul spre cer, dar 
numai din atîta lucru, nu s-a 
tulburat nici un suflet.

Nimeni n-a părăsit așeza
rea, oamenii s-au înmulțit 
repede și, parcă, de frică. 
Nașterile, căsătoriile și mor
țile i-au obligat să-și cum
pere un preot, să-și sape 
în panta lungă a dealului 
biserică, primărie și scoa
lă. Și liniștea oamenilor 
de aici, iată că o-ntrecea pe 
cea a Bărbatului întemeie
tor. Deși eu îti spun : de 
frică se înmulțiseră atît de 
repede. Ceea ce făcuse des
călecătorul ținutului și fu
sese luat (numai la început) 
drept nebunie, deveni pînă 
la un moment dat obiceiuri 
ale pămîntului. A fost fi
resc să se întîmple așa mai 
ales în, privința cumpărării 
nurorilor si ginerilor din a- 
fara așezării: pe cînd s-a 
petrecut ceea ce abia la 
sfîrșit îti voi spune, nu mai 
era nevoie de acest artificiu: 
teama de înrudire între inși 

de-același sînge dispăruse 
(și asta însemna că memo
ria Bărbatului întemeietor 
fusese lepădată). Acum ni
meni nu se mai ferea să a- 
runce cu apă pe jos (pe 
vremuri, cine călca inter
dicția era pedepsit cu as
prime dacă, printr-o întîm- 
plare, nu-și ardea mîinile 
sau nu orbea) fiindcă vehi
cularea apei devenise un ri
tual al reflexelor. Gesturile 
lor, însă, urmărite de ochiul 
umui străin, semnificau tot 
grija, și impresionau în a- 
ceeași măsură ca și gestul 
făcut conștient.

Să nu crezi că, jocuind 
într-un ținut a’b, neîndură
tor cu privirea în toată cu
prinderea ei, oamenii s-au 
deprins cu lumina: ca și 
Bărbatul' întemeietor lucrau 
tot sub felinare — și află 
ca nimeni nu s-a împotrivit 
acestui fel de-a-și cîștiqa „ 
existenta. Dar mișcările lo
cuitorilor la vr^me de noap
te erau grăitoare p°ntru 
spaima de-a nu apuca zorile 
decît în casele lor — și, 
dacă le-ai fi vorbit despre 
spaimă și despre fuqa lor 
pe uliță de la un loc um
brit la altul, cu piroanele 
strînse. ai fi fost întîmninat 
cu n°încredpre. Si. iarăși, 
să nu crezi că leqile înmor- 
mîntării au mai tulburat 
mintea cuiva : cu toate că, 
privindți-î la prohod sub 
cădelniței preotului, ai fi 
desprins de pe fetele lor, 
trăsăturile celor ce-ar spu
ne (cum ar fi trebuitl : .Ia
tă. omul acesta, pe care nu-1 
vom mai vedea niciodată, 
nu va putrezi. Praful de var 
va acoperi lemnul sicriu
lui în toa+e crăpăturile lui 
și lucrul' minunat al viermi
lor va fi oprit. Alături de 
omul acesta stă întins un 
altul, mort de-acum sânte 
an.i. șl el nu și-a schimbat 
înfățișarea: nu putem ast
fel, dezgropa pe nimeni si 
despre oasele strămoșilor 
noștri nu putem spune nici 
un cuvînt — dar se întîm- 
plă faptul de ne^îndit că 
nimic neschimbîndu-se, lin
gă așezarea noastră creste 
o alta, la fel de întreaqă".

Repet, pTînsul în jurul si- 
crielor părea un lucru firesc 
doar dacă te păstrai în li
mitele curiozității îngăduite 
— or, privind cu luare a- 
minte Ia fețele oamenilor 
ai fi simțit că plînsul lor 
îngrijorare se cheamă. Săi 
nu crezi că șoptind asta-n 
urechea unuia dintre ei n-ai 
fi fost luat drept nebun 
sau ins de rea credință. E- 
rau triști, erau îngrijorați, 
erau grăbiți — existau tra
gic. Dar era ca în timpul 
unui război prelungit peste 
limitele suportabilității, cu 
pricina conflictului treptat 
uitată, în care cineva des
coperă că oamenii mor nu- 
numai de sabie — și dacă se 
întîmplă să moară careva și 
astfel, cine-ar mai putea cre
de că odinioară, de mult, a 
existat o cauză care să jus
tifice dispariția violentă ?

Acești vărari, îti spun, 
nu iubeau nici lumina, nici

întunericul, gîndește-te și 
tu: lumina i-ar fi orbit,
iar la întuneric erau nevoit! 
să lucreze. Și ca să vezi cît 
de triști erau, iată că nu s-a 
găsit nimeni care să iubeas
că măcar întunericul șl să 
vorbească despre el ca des
pre înalta întrupare a unei 
binevoitoare zeități. Nici u- 
nui din locuitori nu izbu
tise să dobîndească treapta 
unei asemenea înțelegeri 
Dacă ar fi avut conștiința 
acestor lucruri, și-ar fi a- 
juns la acceptarea lor — și 
încă ar fi fost ceva — dar 
nici revolta, nici accep'area 
nu le da justificarea împre
unării — ci inerția, acest 
flagel mai tare decît dra
gostea și decît moartea. Să 
umbli cu apa și să nu, o 
verși niciodată — din re
flex să nu o verși și nu 
dintr-o grijă supremă — si 
totuși pe fața ta să arate 
cînd duci cana la gură sem
nele unei îngrijorări pe ca
re nici tu și nici tin semen 
al tău să n-o !-'nuie! Nu
mai atît e de-ijur.s, fără a 
mai pomeni de împreunare 
sau moarte.

Bună prietenă, gestul 
Bărbatului întemeietor (a- 
du-ti aminte de arătătorul 
ridicat Ia cer) și umbra de 
groază care-i cutreiera 
chipul, au fost date uitării. 
Ba, tntr-o vreme s-a spus, 
și m"lti au crezut, că amă
nuntul tine de legendă și, 
ca multe amănunte din via
ța lui luate drept adevăruri, 
nu trebuie să fie luate în 
seamă. Dar, ce vei spune 
cînd vei afla că umbra pe 
fata tuturor a trecut și că 
toți și-au ridicat arătătorul 
la cer, repetînd în neștire 
pînă Ta ziua cînd deasupra 
așezării vărăriilor apele 
s-au adunat pentru întîia 
oară ?

Era miezul zilei, norii au 
stat deasunra dealurilor în- 
tr-o neclintire nemaipome
nită. Ulița mare și carierele 
erau pustii și oamenii cu
fundați în somnul lor. Și, 
ca să desfacă, masa de a- 
buri n-a așteptat nici fu1- 
gerul, nici trăsnetul: coborî 
de-a dreptul înt^-o ploaie 
fierbinte, nemaisfîrsindu-se 
parcă. Să-ti povestesc pia
tra care începu dintr-odată 
să se miște, însetată ? Des
pre stîncile mari, dizlocate 
în așchii strălucitoare pînă 
departe ? Despre așezarea 
care se cutremura, fierbînd, 
și despre spaima de-a ieși 
afară a celor trezlti în zqo- 
mote necunoscute î Despre 
mulțimea cfîlnilnr S’i'tină- 
tori surpîndu-se fără ra ni
meni să se poată împotrivi ? 
Asupra cărui amănunt să 
mă opresc ? $1 eu îti aduc 
aminte că a doua zi, la ri
dicarea soarelui, pe locul 
acela nu se mai vedea de
cît un spațiu șes. peste care 
s-ar fi putut crede că a tre
cut un tăvătea imens — 
nivelator, și, ici-colo. cîte 
un stîln de lemn arunc’nd 
0 umbră aproape albă.

Mircea Ciobanu

versuri
tis

SILVIU

RUSU

COLUMNA

Coboară în mine, 
eu urc in ei, 
greu sînt, minune, 
un greu al cerului, 
cad în sus, 
cad în mîndrie.

Piatra, o, piatra 
mormintelor, ce ușoară 
se face, 
se ridică strămoșii 
ne mai stăpiniți de vremi, 
se lasă crucile 
sacrificate, 
orizontalul în ceruri, 
verticalul coboară 
de bufnițe negru 
e cimitirul, 
se retrage încet 
sâ moară.

O, doamne, ce dimineață 
fu asta !

îmi pipăi miinile 
de îmi sînt calde, 
vreau o oglindă, 
o oglindă vă cer, 
greutatea pămintului 
încet se rupe 
piețre'e albe 
cad în cer !

SECERA

Alergînd secera prin holda 
mindră de nemurire 
mă caută 
din vremi

Colindă nemurirea holdei 
peste secera de culoarea pămintului 
trec peste picioarele mele 
bolovani de fier 
și semne din flori 
și nu, se mai cunosc.

Atîta bucurie 
nebânuită era pe aici 
de alte culori și semne, 
că secera mea 
veche și bună 
nici nu mă mâi vede 
și trece de-a dreptul in plinea 
albă, cu dinți bătrini 
și mai mult pare că ride.

Apoi, mi-ar mai trebui 
sâ mă tăvălesc 
de buiac in holdă 
ca pe vremuri, 
că m-aș alege grîu. 
ori răzor...

icea lui M. Oancea e!e se 
transfigurează : , Și învrăj
biți, cu arcurile-ntinse / por- 
niră-ncet, f parcă din neam 
în neam, / strîngînd săgețile 
ea niște spițe / în jurul ro
ții care deveneam” (vedenii, 
p. 23). Este aici o istorie în
treagă. rezumată în gesturi 
fundamentale și tălmăcUă în 
cîteva versur’, constituind 
totodată șî cifrul volumului. 
Este însă o ,.istorie” drama
tică si natetică. nrelinsă ne 
marginile echivocului și con- 
Bumîndu-se la nivelul indivi- 
®llor, așa cum se șl cuvine 
pentru poezia modernă.

Ea acest pas al lucrurilor 
autorul își nermite și dez
voltări alegorice, ca unul ca
re si-a descoperit domeniul 
propriu de expres’e, combi
ned cu ingenuitate elemen
tele constitutive. Căci viețui
toarele neliniștite de primul 
fenomen cosmic observabil 
pe scara umană : „cu Soarele 
ne-al înșelat”, au pus mîna 
pe suiiți și au intrat în ve
ritabil echivoc Istoric si ar
tistic. adică s-au transformat 
în vînători, să-si apere exis
tența, dar fSră să-și dea 
seama că săgețile s-au schim
bat în suitele roții șl asfel 
s-au născut istoria si poezia.

Este drent, cadența varia
ză. Fxl poetul se mfuleste 

pe el însuși de dragul „nu
melui meu m-’c" sau ai onor 
anonime profesiuni străvechi 
animaliere.

8UGM URSACHE

„TEATRU
Ceea ce surprinde, de la 

bun început, la lectura vo
lumului „Teatru" al lui Eu
gen Barbu este diversitatea 
tematică, precum și eea fi
nind de modalitățile drama
tice abordate. Eugen Barbu 
nu este autorul unei teme și 
nici al unei unice formule 
teatrale, atestînd și prin a- 
ceus'a faptul că o coordonată 
de bază a creației sale o con
stituie dinamismul, capacita
tea de a se deplasa într-o 
notabilă varietate de zone 
tematice și de a-și apropia 
modaVtăți, uneori de-a drep
tul dificile, cei puțin sub 
raportul tehnicii. Afirmația 
vizează îndeosebi dramatur
gia, aie cărei severe rigori 
sînt. în general, de nat’>ră 
să descurajeze orice veleita
te neacoper'tă de un real, 
experimentat talent.

Prozator viguros, Eugen 
Barbu valorfică în drama
turgie disnonlbilitățl creatoa
re multiple. Ele merg de 
la dramatizarea romanului 
„Groapa" (sub forma unui 
scenariu în man’eră c’nema- 
tograf'că) și pînă la „Labi
rintul", — p’esă în două 
părți, «le o structură moder

nă. utllizînd alegoria sceni
că și tinzînd către ceea ce, 
în mod curent, numim „tea
trul de idei". Reușitele sînt 
inegale, e drept, dar putem 
spune cu suficientă îndrep
tățire că fiecare piesă din 
ce’e patru incluse în volum 
prezintă, cel puțin dintr-un 
anume punct de vedere, un 
cert interes. Fapt demonstrat, 
printre altele, de montarea 
pe scene'e cîtorva teatre a 
piesei „Să nu-tl faci prăvă
lie cu scară" și de incli-derea 
piesei „Sfîntul" (în trecuta 
stagiune) în renertorlul sur
prinzător de multor teatre. 
Disproporția dintre numărul 
teatrelor care au nrogramat 
inițial această piesă în re- 
pertorluî lor și cel al tea
trelor care au și jucat-o este 
o problemă mai comnllcată, 
care nu face obiectul pre
zentelor rîndurf. Oricum, 
„Sfîntul" nare să fie cea 
mat ..teatrală" d ntre niesele 
lui Eugen Barbu. D’ncolo de 
„neliniștile faustice" pe care 
unii cred a le desefră în 
această lucrare dramatici 
(și în „Labirintul"), ea ră- 
mîne o farsă bine construită, 
cu situații uneori prea șar
jate. dar menite a susține 
scenic un text, care nu e'.te 
străin de virtuțile polem'ce 
ale remarcabilului publicist 
Eugen B’rbu. „Groapa" a- 
re dezavantajul >Tne' ine
vitabile comnarațll cu ro
manul, devenit etalon în a-

precierea oricărei ulterioare 
creații a scriitorului. Fapt 
este că atît „Groapa" «roma
nul și implicit scenariul), cît 
șl „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară" vădesc deopotrivă ca
pacitatea autorului de a zu
grăvi într-o cromatică vio
lentă sau în tuș. tipuri uma
ne șl sc-ne, — convingătoare 
mai cu seamă atunci cînd

le este a-
vreunei 
scenice. 

Pentru că, la urma urmelor, 
cu oricttă îndemînare ar a- 
donta scriitorul una sau alta 
dintre modal’tSțile teatrale 
pe care Ie frecventează, res
trictivele convenții nu nar 
să ft« o haină ne notr’va 
talentului său. Iată de ce, în 
mod naradoxal. Eugen Barbn 
reușește în mat mare tr>’Ș’>ră 
să scr’e șl teatru, 
cînd face abstracție de 
gor'le acest”! gen, 
pur și simplu ca narațiunea 
(epică sau dramatic’) să-și 
urmeze drumul el firesc. A- 
ceasta dincolo de art’ficiile

autenticitatea nu 
fectată de corsetul 
tiranice convenții

atunci 
ri- 

lăstnd

magice ale unui meșteșug 
care nu întotdeauna reu
șește să împace succesul de 
publ’c cu literatura, ca artă 
judecată tn afara oricărui 
particularități de gen. Iată 
de ce credem că, încercind 
pe rînd diferite formule tea
trale, Eugen Barbu nu face 
decît să caute a se exprima 
cît mai bine pe sine.

SERGIU TEODOROVICI

SEARA

Nn amurg întîî începe 
să cînte tărăgănat un om, 
apoi un altul îl ingină, 
și apoi altul și altul, 
cîntecul se naște, 
încet devine unul, 
el însuși, 
ca să-și poată hotări singur stingerea.

Cînd acel cîntec 
nu mai este auzit de noi, 
el s-a așezat 
in flori și frunze.
De aceea de drag 
multe flori se-nchid seara, 
se-apleacă și se răsucesc, 
ciudat parcă se string 
in brațe nevăzute, iar frunzele 
devin mai cumiți 

ca un om 
după venirea 
omului său.
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ESEU SUCCINT:GRAȚIOSUL
Pentru că grațiosul cu nuanțele 

fui aparține realității, ca feno
men obiectiv, nu se putea ca ar
tele să-l ignore. La cei vechi, 
totuși, prezența grațiosului e 
precară, anticii lui Euripid și 
Eschil investigind existența tra
gică, alți contemporani privind 
lucrurile în relațiile lor comice. 
Singuraticul Plotin vorbea de 
un grațios metafizic ; dogmele 
teologice citează, într-o oo- 
tică proprie, efectele grației 
divine. La conaționalii lui Ovi- 
diu, cineva putea „să primeas
că grația”, adică munificența 
patriciană, sau să fie în gra
ția cuiva. Francesco d’Asissi re
marca un grațios al florilor și 
necuvîntătoarelor, legat de 
pulberi astrale. Crinul nu e gra
țios in sine, ci prin intermediul 
soarelui, — concretizarea mira
colului. Rafinamentul renascen
tist conferă grațiosului un aer 
laic, surisul Giocondei fiind pre
ferat angelicului. Grațiosul e 
opus teluricului și grimaselor 
infernului, incit Dante se în
chină Beatricei, — miracol u- 
man. Față de canoanele sculp
turii elene, Diana cu ciuta a 
lui Jean Goujan afirmă prefe
rințe noi.

Devenit ideal de frumusețe, 
grațiosul se multiplică, spiritua- 
lrzîndu-se ; căzut în manierism, 
grațiosul se autodevoră, lăsînd 
loc pozei, prețiozității. Simbo
licul trio feminin din Primăvara 
lui Botticelli, cu figuri ovale ți 
gît lung, fragil, de o frumusețe 
stranie, trebuie să fi fost intîm- 
pinat cu uimire. Cu revelația 
noutății pe care contemporanii 
noștri au avut-o contemplînd 
portretele lui Modigliani. Inevi
tabilul s-a produs. Grațiosul la 
modă, cu exagerările veacului, 
ne apare, peste timp, ca un 
stigmat al decandenței artei. 
Pictori oi ieșirii din Renaștere,

Bronzino. Pormeggiano ideali
zează, imprimînd fizionomiilor 
un stil aparte, o „morbidezza" 
alcătuită din melancolie și pre
țiozitate, din moliciune și sen
sualism.

Adăugat ca un ornament ți
nui obiect, grațiosul și-a creat 
adversari. Putea fi altfel ? Miș
carea studiată „con grazia” de
venea o negare comică a spon
taneității. Dacii din Englitera 
erau salutați cu reverențiosul 
„Grația voastră"; - replică 
populară, un bufon din galeria 
teatrului spaniol e ridicolul 
Graciozo. Afectarea prețioase
lor lui Moliere întreține umorul.

Stilul clasic nu exclude gra
țiosul, dar îl arborează cu mo
derație. Din convențional, cum 
devenise, se încearcă reabilita- 
tea lui. Tudor Vianu vedea în 
memoriul Grație și demnitate, 
de mai tîrziu, al lui Schiller, 
semnul unei dezvoltări spiritu
ale armonioase. Grațiosul ar fi 
„documentul unui merit care 
ri-a trebuit să fie cucerit, dar 
pe care îl posedă sufletele atît 
de fericit întocmite Incit, fără 
nici o silință și in chip cu totul 
natural, faptele lor păstrează o 
întipăriră de noblețe". La ro
mantici, grațiosul se învecinea
ză cu dizgrațiosul într-o coexis
tență ce vrea să sugereze va
rietatea, ritmul. S-a vorbit de 
un grațios al uritulul, iar un 
poet saluta „gingașa formă a 
unei broaște*.

In poezie, grațiosul s-a com
promis în contact cu idilicul. 
Insistent grațioasă, Rodîca Iul 
Alecsandri e mai puțin convin
gătoare estetic decît năsăuden- 
cele lui Coșbuc. Există un pi
toresc grigoresclan, echilibrat 
păstrînd media între irealizare 
șl realitate. Există un altul al 
erosului eminescian, zglobie fi
gurație a jocului fericirii. Parte

nera e «gureșă, superficială 
și cuceritoare : „Și mi-i spune- 
atunci povești / Și minciuni cu-a 
ta guriță, / Eu pe-un fir de ro- 
maniță / Voi cerca de mă iu
bești" (Floare albastră). Enigma 
și pudicitatea sînt asociate gra
țiosului : „Te desfaci c-o dulce 
silă, / Mai nu vrei și mai te 
lași"... E grațiosul feminității, 
vizibil de la I. Turgheniev, cu 
tulburătoarele-i apariții miste
rioase, pînă la Zina lacului a 
lui Sadoveanu, enigmatică Dia- 
nă pirlită de soare.

E clar că grațiosul nu stă în 
relații bune cu grandiosul, nici 
cu grotescul. Muntele și marea 
impun prin imensitate, stimu- 
lînd sublimul. Puiul de căpri
oară în mișcare e numai gra
ție. Totuși, un moment ca bise
rica Trei Ierarhi e grațios, nu 
numai în detalii, ci ca ansam
blu. rezultat al geometriei noro
coase. Urmează că grandiosul 
domină, solicitînd rațiunea, în 
timp ce grațiosul iradiază sim
patie. Există un grațios al flo
rilor și necuvîntătoarelor mi
nuscule. Nunta in codru a lui 
Eminescu reprezintă, în acest 
sens, o expoziție permanentă. 
Colecțiile de coleoptere ale lui 
G. Topîrceanu și herbariile O- 
tiliei Cazimir conțin alte mos
tre. lată agilitatea unei libelu
le din Rapsodii de toamnă, in
tr-o excelentă sinteză a plasti
cii cu mișcarea : „Jos, pe-un 
vîrf de campanula / Pururea-n 
vibrație / Și-a oprit o libelulă / 
Zborul plin de grație. // Mic, 
cu slozi ca de balaur, / Trupul 
fin se clatină, / Juvaer de 
smalț și aur / Cu sclipiri de 
platină".
S-a rostit cuvîntul «juvaer”. 
Grația are contingențele, nu 
o dată, cu finețea artei biju
tierului.

De privilegiile grației bene
ficiază, cum se vede, crinul 
zvelt, salcia pletoasă, rînduni- 
ca în zbor frînt. Există deci un 
grațios static, hieratic, și un al
tul dinamic. Mai puțin reliefat 
la o singură balerină, grațio
sul e amplificat prin apar.ția 
grupului. Baletul e forma su
perioară a grațiosului uman în 
mișcare. G. Bacovia a vrut să 
concureze în sugerarea lui cu 
Degas și Toulouse — La ut rec.

Firește, apogeul grației îl 
deține tinerețea. Nu "s-ar pu
tea vorbi de bătrini grațioși. 
Smaranda Creangă din Humu- 
lești se adresa fiului, după 
ploaie : „Ieși, copile cu părul 
bălan, afară, și ride la soare, 
doar s-a îndrepta vremea. Și 
vremea se îndrepta după rîsul 
meu...“. In Miorița un „mîn- 
dru ciobănel tras printr-un I- 
nel" este prototip al grației 
bărbătești. In viziune folclorică. 
Zamfira, mireasa cu „trup mlăr 
diu" din baladă, personifică 
grațiosul la vîrsta maximei în
floriri. Ghirlanda se cere între
gită : cu Ancuța lui Mihail Sa
doveanu. cu Adela lui G. Ibră- 
ileanu, cu unele apariții din 
proza lui Ionel Teodoreanu, cu 
altele. De unde se vede că 
moldovenii au mai mare încli
nare spre grațios.

Suspectat ca modalitate a 
unei arte minore, modernii îl 
evită. E. Bayer urmărește 
L’Esthetique de la grace, pro
cesul complet. Poezia energiei 
a pătruns și în lirica feminină. 
Amurgul grațiosului î Apropi
ind pe oameni intr-un elan 
simpatetic universal, opunîndu-se 
pîngăririi brutale a frumuseții, 
grațiosul integrat artei nu poa
te dispărea.

Const Ciopraga

N. G. Andreescu — 
Timișoara. Există nu
mai o temă a poeziei 
și nu o realizare a ei. 
De ce scrieți dacă nu 
vreți să comunicați ce
va ? Jocul de cuvinte 
și abuzul de imagini nu 
spun nimic deosebit.

Bogdan Ghiță — Bucu
rești. Exerciții puerile, 
nesemnificative. Lecturi 
din clasici și vă bazați 
pe simple paradoxuri 
linavistice

C. B. Paltin — Su
ceava. Versurile trimi
se n-au cum fi „bune 
de tipar", cum ne ru
gați. Ele sînt nepubli
cabile

P. Balan — Lungani, 
lași. Nimic de reținut

D. Danilescu, Focuri. 
Iași. Talentul este ine
xistent. Proza trimisă e 
o descriere imposibil 
de descifrat, fără lo
gică, stil.

Eugen Buliga — Vama- 
Suceava. Geea ce rela
tați în așa-zisele „schi
țe" nu e altceva 
decît procese verbale, 
scrise de mîna unui 
școlar neînvățat cu ale 
scrisului.

Romulus Marinescut— 
Ploiești. Lectură si deo- 
comandată numai lectură.

Constantin Mânută — 
Iași. Ciclul de versuri 
nu îndeplinește condi
ția criticii în cenaclul 
„Convorbiri literare".

O ana Codreanu — 
Iași. Talentul este in
discutabil. Din orice 
putem cita versuri Iz
butite: „Am închis în
trebarea în ochiul ma
mei / trecut prin lu
mini" și mai ales poe
zii întregi : „Ploaia
a-mbrăcat trupul stră
zii / cu-o simfonie de 
cămăși ude, / pașii pier- 
duți pe sub ploi, pe sub 
străzi / se. fac frunze

flămînde. / O oră ne
bună își zbate ființa 1 
s-ajungă prin gînduri la 
noi 1 și geamuri se 
sparg de prea multe 
vedenii / și mor gră
dini tomnatice de flori™. 
(De spus toamnei): 
Legendară : „De cînd 
Ana zace piatră lînaă 
piatră / bărbatul fluie
ră vînt și Iubire, / zi
dul nesurpat se închi
nă / și mîntuie frica. / 
Nimeni nu moare din 
leqendă / si nimeni nu 
se cutremură, / nici o 
biserică n-a făcut-o pe 
Ana / mai sfîntă decît 
M anole / căci nicioda
tă cetățile nu se ri
dică / fără gînd de 
bărbat și femeie". Foar
te frumoasă e poezia 
Rrâncuși. Mai reprodu
cem De spus iară la
crimi : „Mă voi ruga, / 
cumplit, feciorelnic mă 
voi ruga, / ...pentru acele 
stele care-au pierdut me
moria ta / pentru nebunia 
lor bună. / Voi înae- 
nunchea, / cu toate ier
burile știute și neștiu
te / fluierate de spai
me / Voi îngenunchea 
In cercul icoanelor a- 
devărate / adunate a 
nedumerire de plînsul 
meu // O, lasă, lasă 
cerul să-mi amintească 
numele tău / pînă cîhd 
voi ști cine ești, ier- 
tîndu-te, / și voi în
țelege gestul tău bun,/ 
de-a ucide plîngerile". 
Treceți într-o zi ne la 
redacție. Vă așteptăm.

loan Covaciu — SI- 
qhetul Marmației. Frec
ventați un cenaclu sl 
mat ales citiți poezia 
clasică și actuală.

Stelari Aleț'ră ,Vj 
Lupului — Iași. Ver
sificări corecte sl alt
ceva nimic.

Adrian Simion

Nu găsesc un alt scriitor 
mal aproape de spirituali
tatea lui N. Iorga decît pe 
Mihaii Sadoveanu. Ar fi și 
D. Cantemir, B. P. Hașdeu, 
Călinescu, dar, fără îndo
ială, nici unul dintre ei nu-1 
reprezintă, mai' ales la În
ceputuri, c'irtd vocafia este 
nelămurită, gata să erupă 
sau să se refugieze în alte 
direcții sau 'să nu mai a- 
pară de loc, pa Mihaii Sado
veanu prin totalitatea de 
spirit, profund notional și 
liric. Dacă N. lorga este un 
sadoverilah al istoriei națio
nale și untveraale, M. Sado
veanu este un poet al acestei 
istorii, privită și gîndită în 

acest sens mitic, descoperită in situtaue ei mitologice, 
grele de vechime, unde poezia și natura se ridică la estetic. 
Amîndoi scriitorii sînt lirici, spirite melancolice, cu o covâr
șitoare dispoziție spre trecut. Dacă N. Iorga este un istoria 
al națiunii, M. Sadoveanu este un istoric al națiunii ca lite
ratură și viață estetică a ei. Nici unul nici altul nu se des
part niciodată de faptul istoric esențial, el fiind elementul 
iundamental, hotărîtor, el existenței artistice, sociale psi
hologice și filozofice. Ei întrețin prin talent viața istoriei, 
văzută ca prezent. Toată opera lor nu este altceva decît o 
spiritualitate a istoriei naționale, unde, se sedimentează toți 
factorii de evoluție a vieții, toate aspectele ei semnificative 
(estetice, morale, religioase, psihice, filozofice, juridice etc.), 
formind una dintre cele mai extraordinare sinteze ale noastre, 
comparabile cu acele ale Iui Hașdeu, Pârvan, Călinescu. 

Pagini de tinerețe, sînt, ca să nu mă îndepărtez de Sado
veanu, un debut neobișnuit, excepțional, cd și acel al auto
rului .Șoimilor". E un caz aproape unic de maturizare ce 
depășește vîrsta, tinerețea. Aș spune că N. Iorga este matur 
înaintea conștiinței valorii, a talentului său de o superiori
tate nediscutabilă. Ca să definim critica lui N. Iorga, trebuie 
neapărat să folosim o noțiune cheie: vitalitatea, imensa cas
cadă de propoziții în care se formează, concentric, nebiruite 
în desfășurare de nici un fel de severitate a gindiril rigu
roase. N. Iorga se dezlănțuie ca o năprasnică pipăie de vară, 
cc nu cunoaște nici un obstacol, nici o opreliște, ci curge ne
contenit, aducînd pe șesul paginii tot ce lntîlnește. E o pro
lixă suprafață a imaginii, de combinații paradoxale: jude
cata critică exactă, chiar surprinzătoare, lingă o formulare 
de-a dreptul neadevărată, un portret executat cu precizie, 
ui mat de o frază incendiară, care încheie 6 polemică. Dar 
peste tot e de recunoscut pe N. Iorga, spirit aprins, gata ari
cind să fie altfel, să răstoarne o afirmație și să aducă altele 
mai hotărîtoare. Din critica sa găsim multe idei la G. Ibrăi- 
leanu, G. Călinescu și cu toată neînțelegerea sa față de 
poezia nouă sau Arghezi, N. Iorga este un critic uneori de 
c intuiție estetică superioară. Bl are putința definiției critice

N. IORGA: PAGINI de tinereje
cu relief estetic, cu toate că metoda sa este complet etero
genă, nediferențiată. Principiile istoricului, sociologului și 
esteticianului se văd în textele sale analitice, comunică și se 
aplică fără ezitare. Tinărul critic, mărturisit sau nu, aspiră 
spre o critică totală, adică judecata estetică să însumeze 
psihologicul, socialul, filozof icul. Tendința este vizibilă în 
dimensiunea spațiului de gîndire critică, in intenția spre 
totalitate, creație și sinteză. Construcțiile sale cresc verti
ginos, nici o oboseală nu există în text și impresia de con
tinuitate, de erupție este dominantă. N. Iorga nu „scrie" ceva, 
ci inventează, creează din necesitatea de a constitui, de a 
ti și a împlini o operă monumentală. In critica și istoria lite
rară, are păreri proprii. Este informat și cînd analizează un 
scriitor român, termenul de comparație este din literatura u- 
niversală. De altfel, N. Iorga este unul dintre primii noștri 
comparatiști, latură a activității sale neîndea/uns cunoscută.

Ce preferințe are N. Ioiga în alegerea cărților, operelor ? 
Pasiunea pentru Eminescu este totală și aceasta se vede și 
din poezii, eminesciene, dar și... simboliste, dacă nu chiar... 
parnasiene I Preferința față de Vlahuță este nepotrivită. Dar 
în general, criticul își justifică alegerea și dacă înțelegem 
cum se cuvine momentul, lucrurile nu sînt condamnabile, 
îndrăzneala în judecăți este remarcabilă. C. Negruzzi este 
„cel dintîi mare prozator al nostru". Stilistic, aprecierea e

cronica literară
exactă: „Pline de muzicalitate desăvîrșită, pe care numai 
artiștii o nimeresc, din instinct, frazele lui Negruzzi dau im
presia, rar în literatura noastră, a unui lucru care nu poate 
fi altfel”. Talentul lui Grigore Alexandrescu e „înalt, sever, 
concentrat-, iar poezia lui Bolinttneanu „e mai ales descrip
tivă”. Analiza critică a lui N. Iorga se bazează pe explicație,, 
descriere întinsă, pe o „desfacere" a operei din toate articu
lațiile posibile. E o critică cultă, unde esteticul e neglijat 
sau intuit, definit la același nivel cu sociologicul. Ceea ce 
nu duce, însă, la concluzia că N. Iorga n-are o percepție 
estetică dezvoltată. El apără limba veche românească de 
falsitate, de „decadență", cu gîndul la țărani, la litertaura 
lor șl nesocotește, poate cu știință pe Macedonskl, Baudelaire, 
Byron. Greșitele sale opinii despre literatura modernă sînt 
motivate într-un anumit sens, de încercarea de a favoriza, cu 
înțelegere, în continuare, drumul spre o literatură profund 
națională, spre roman. (De ce n-avem roman î 1890). Timpul 
literar pe care-l trăia, evoluția lui, avea nevoie și de o „re
întoarcere" la tradiție.

Teoretician, N. Iorga este în studiile despre romantism, 
poezie, roman, realism, critică etc. ca și în toată opera cri
tică. Ce este poezia? Cum trebuie să fie ea? Cine este cu 
adevărat poet ? Există o condiție a poeziei de care nu putem 
face abstracție ? Sînt întrebări esențiale pentru noi dacă în
cercăm să schițăm unele din ideile sale estetice. Poezia cere 
înainte de toate... „cugetare multă și (... ) simțire adîncă. 

singurele motive ale adevăratei poezii". In ea trebuie să găsim 
«adevărul, sinceritatea”, să fie „personală, sinceră, adevărată", 
căci e „cea mai înaltă expresie a unei simțiri calde". Poetul 
„e adevărat poet și nu un retor limbut și fără idei atunce 
cînd are un fond întins de cunoștinți pe care să se razi me, 
un chip original al lui de a vedea lucrurile, ei trebuie sHi 
posede o filosofic a lui, să-și explice într-un iei lumea..
In Poezia realistă : „Adevăratul poet vede frumosul pre- 
tutipdenea șl știe să-1 scoată de oriunde, natura întreaqă ară 
dreptul de a se oglindi”.

Ce este arta ? Ea „e alegere, o simplificare g naturii care 
nu se poate repoduce în realitatea ei multiplă". Sincerita- 
te? ,."e ° conliitle neapărată pentru artă". Artistul trebuie 
să fie „o individualitate estetică, altfel el încetează de a ff 
om de artă".

Critica este înțeleasă ca o formă a iubirii: Și pentru 
a înțelege opera literară, pentru a o pătrunde și cuprinde 
se cere Iubirea, iubirea naivă, copilărească și mistuitoare 
a artei . Destgur, N. Iorga a iubit cărțile, și aceasta se vede 
din selecțiile făcute, de la unele lipsite de valoare, dar 
ridicate în slăvi și altele minimalizate, rău receptate. Gus- 

or^ discutabil, confuz și atunci nu ne rămînt) 
decît să privim în altă parte, acolo unde e N. lorqa: în des
fășurarea talentului său epic de povestitor și pictor al tre
cutului. Faldurile grele de mătăsuri de la intrările în bi
serici, mănăstiri, cetăți sînt date în lături, pictorul intră 
neanunțat și mîinile îi devin febrile, teribil de neastîmpâ- 
rate și icoane, fresce, scene istorice, domnițe, voievozi, lupte 
coboară de pe pînză, devin vii, reale, căci ochi neiertători 

fcoate din vechimea și muțenia lor, le redă viața pier- 
,,7. , Pr£tT2° intete9ere necomunicăbilă, străină logosului 
vorbit. Cînd totul este ajuns faptă, faldurile cad, tabloul 
iese în lume cu vraja inițială de atelier și viață a culorilor 
de pe interioarele devastate estetic. N. lorga e un Brâncuși 
fascinat de fenomenul originar, de sufletul și spiritul ve
chimii. Aceasta nu duce kt ideea că el ar li un panteist 
Cit de „actuale" sînt ideile sale, ca să ne referim la o temă 
precisă, romanul, se poate vedea rapid: „Romanul neilirui 
alta decît reproducerea adevărată șl fără cea mai mică de
viație subiectivă a vieții, artistul trebuie să iacă în roman 
ceea ce natura face în viață și nimic mai mult". O idee 
nesemnalată pînă acum după cite cunoaștem : N. Iorga de
finește romanul ca povestire (începuturile romantismului, 
1893, p. 225, ... .caracterul său de povestire* sau nutH 
exact .... romanul e mai degrabă un șir de povestiri" (n.n.ț. 
Nu tocmai diferite vor ii în 1927 ideile lui Edward Morgan 
Forster (v. Aspects of the novel, trad, de Petru Popescu) 
despre roman: „Sigur că romanul e o povestire” (p. 34. 
„...coloana vertebrală a unui roman trebuie să tie poves
tirea” (p. 35, „...baza unui roman e o povestire" (p. 37) 
șl, în sfîrșlt, concluzia finală: „Da, romanul e o povestire" 
(p. 48). Criticul român intuise, fapt evident, estetica roma- 
manulul într-o perioadă cînd romanul românesc modern nu 
apăruse, ei doar își căuta terenul, suprafețele. Sistemati
zate, puse în circuit, reinterpretate dintr-o perspectivă nouă, 
multe din ideile lui N. Iorga sînt actuale, semnificative șS 
de acceptat.

Zaharia Sângeorzaw
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Cititorii (sper că și criticii) 
unor „arte poetice" de Nichi- 
ta Stănescu sau Marin So- 
rescu (Alfabetul de pildă) vor 
fi observat, fără îndoială, o 
curioasă meditație — la prima 
vedete — despre viata și 
moartea cuvîntului. Se expri
mă in aceste poezii surprinde
rea, neliniștea, ba chiar stu
pefacția, în fata tendinței cu
vîntului de a se retrage în 
Bine, de a se sustrage expre
siei, pînă la autoanularea că
derii în gol și neant, în starea 
de tăcere, de neființă verba’ă. 
Cit de conformă cu stadiul 
actual al problemei limbajului 
poetic este acesta poziție nici 
nu mai trebuie subliniat- Din- 
tr-o serie de cauze foarte im
portante, pe care le voi a- 
minti în zbor, conștiința mo
dernă definește tot mai insis
tent cryîntul prin opusul său, 
care este tăcerea, liniștea, mu
țenia. Vocația ac'uală a lim
bajului poetic pare a fi, în 
chip paradoxal, tăcerea. Cu- 
vîntul este împins în liniștea 
începutului și a sfîrșitului. 
Loqosul modern tace.

Intr-unui din uitimile nume
re ale defunctei Gazete Lite
rare, Matei Călinescu a pre
zentat, cu distincția și sobrie
tatea sa obișnuită, silueta ese
istului și criticului englez, 
foarte pufin cunoscut la noi, 
George Steiner. Or. una din 
cărfile sale cele mai impor
tante, Language and silence 
(New York, Atheneum. 1967), 
prin cel pufin două capitole: 
The Retreat from the word 
(„Retragerea cuvîntului" și 
Silence and the poet („Liniș
tea poetului"), dă o serie de 
răspunsuri tocmai acestei ciu
dățenii : a fugii de cuvînt, a 
imensei inhibiții moderne în 
(a/a expresiei, care nu-și c 
sește echivalentul decît poate, 
în spaima atotputerniciei cu
vîntului magic, binefăcător sau 
teribil, tipic mentalității primi
tive. Cu motivări diierite. ne 
întoarcem — am zice — la a- 
ceeași magie și paralizie ver
bală a iascinației cuvîntului- 
cheie : Sesam deschide-te !

Trebuie subliniat de la înce
put că problema propnu-zis li
terară apare la capătul unui 
complicat proces istoric, în ca
te esteticul toacă, multă vre
me, un rol minim. Uzura va
lorilor clasice exprimate și 
teorizate prin discurs, retori
că, poetică; criza tot mai a- 
dîncă a culturii umaniste, sub- 
mina'ă de apariția, ascensiu
nea si generalizarea formelor 
limbajului matematic : decăde
rea continuă a l'mbajului li
terar prin invazia limbajului 
științific, în mai toate disci
plinele istorice, sociale, econo
mice, filologice; separarea tot 
mai accentuată a celor două 
culturi și iorme de limbaj: 
umanist si ma'mnat’C ; genera
lizarea concepției că nu toate 
operațiile intelectuale pot si 
trebuie să fie exprimate adec
vat prin limbai, de unde o- 
parltia sistemelor de notata 
simbolice, a logicii simbolice 
etc. toate aceste cauze duc la 
deprecierea rn'niui orannhn- 
tor al cuvîntului în cunoaș
tere. la negarea primai't'ui e- 
nuntului verbal în s'linte si cu'- 
tură. In domeniul filozofic, mo- 
ra'. psihologic, cu urmări artis
tice 'mediate si ho'ăr’toare 
evoluția este, fără îndoială, și 

mai semnificativă. Nu este lo
cul a insista asupra implicați
ilor metafizico-religioase, atît 
de active în vechea cultură 
europeană, care au generat 
neîncrederea, ostilitatea, ba 
chiar repulsia directă a cu
vîntului. acuzat a nu cuprin
de și exprima absolutul, 
transcendentul, în actul con
templației și al stupeiactiei 
etatice. Există un „inefabil" 
nu numai literar ci și mistic, 
un inexprimabil al emoției și 
terorii sacre, o separare de 
lume prin asceza cuvîntului, 
precum la trapiști și alte or
dine religioase, o conștiință 
tragică a „liniștii spatiilor in
finite", care obseda pe Pas
cal. După cum, din ce în ce 
mai tulburătoare, mai acută, 
se relevă a fi și criza pur mo
rală a imposibilității comuni
cării experienței interioare, a 
adevărului trăit, copleșitoarea 
pudoare și discreție a cuvîntu
lui care trădează, care împie
dică dialogul real. De unde și 
consolidarea convingerii că 
les mots ne sont pas la parole, 
cum spune Eugen fonescu și 
mulfi alții. Cuvintele uzate, 
devalorizate, par tot mai go
lite de sens, mai relative si 
rantomatice. In aceste condiții, 
viu resimțite de conștiința a- 
tîtor scriitori moderni, ce rost 
mai are expresia, încrederea 
în cuvinte I

Este cazul a nota, în trece
re, că insuficiența verbală se 
relevă poeziei europene ori 
de cite ori pragul absolutului 
nu poate fi atins. Dovadă 
confesiunile lui Dante: „De- 
aci-nainte graiul nu cutează 
/să țir.ă pas cu cele-n cer vă
zute" Paradisul, XXXIII, 55), 
ale altor poeți mistici, pînă la 
teoreticienii cu perucă ai ves
titului je ne sais auoi, atît de 
caracteristici iraționalismului 
estetic al secolelor XVII și 
XVIII. Dar concepția modernă, 
de esență romantică, se dove
dește mult mai radicală, mai 
consecventă propriei sale cri- 
7e‘ Determinată de prestigiul 
muzicii, de apariția artei non
figurative, ca urmare — mai 
dies — a evoluției însăși a 
limbajului, sub presiunea noii 
sensibilități, care nu se mai 
regăsește în vechile forme re
torice, literatura începe să 
conteș'e și să respingă tot mai 
hotărît posibilitățile îndoielni
ce ale artei verbale.

De unde o adevărată dezar
mare și paralizare lingvistică, 
tradusă printr-o restrîngere 
continuă a sferei limbajului li
terar. concurat de limbajul 
muzical, care domină nu nu
mai poezia, dar (teoretici și 
pictura. Cit privește „stilul 
artist", calofil, acesta intră în- 
tr-o eclipsă și decadentă to
tală, ca urmare a tocirii, sim
plificării șl chiar abrutizării 
limbajului, prin totalitatea 
mijloacelor de mass m°dia, 
pentru a nu ma' aminti de ge
neralizarea limbaielor elemen
tare, de tipul basic e-'a’ish. 
Consolidarea cvasi-unanimă a 
convingerii că între realitate 
și cuvînt nu pot exista echi
valente sau concordante ver
bale ; că limbajul nu este si 
nu poate fi pen'ru scriitorul 
modern decît un m'iloc pur 
n-'-sonnt ria (redus a-
desea la o simplă conve”'' 
conduce la aceeași contestare 
și alungare a cuvîntului din sfe

ra artei și a expresiei estetice. 
Deosebit de grave sint și 

efectele profund negative ale 
crizelor sociale și politice 
moderne. Se știe demult și se 
repetă mereu adagiul latin că 
între arme muzele tac. Dar 
niciodată cg In ultimele de
cenii poeții, literatii, oameni 
de cultură n-au proclamat mai 
limpede protestul lor în fata 
atrocitafilor războiului, pierderii 
libertății de exprimare, opre
siunii sociale, prin respinge
rea tuturor formulelor verbale 
care încearcă să justifice a- 
ceste acte anti-umane. $1 
contestarea cea mai radicală, 
cea mai totală, pare a fi me
reu aceasta (Steiner pleacă 
de la experiența occidentală): 
decît inflafie verbală, minciu
nă, sloganuri goale etc. este 
preferabilă tăcerea. Cine nu 
poate vorbi liber mai bine să 
tacă. Dacă nici măcar protes
tul pur verbal n-are vreo va
loare pentru ce polemica, dia
triba satira ? Respingînd orice 
formă verbală la care nu ader, 
îi neg conținutul în esență, 
anihilez în fașă ideea însăși de 
nedreptate, eroarea și abuzul. 
Astlel de declarații utopice și 
depresive pot ii citite mereu 
in presa apuseană (Lettres 
frangaises. 2—8 mai 1968, etc).

Pe plan literar, singurul ca
re ne preocupă deocamdată, 
vom retine un dublu fenomen. 
Pe de o parte, acceptarea te- 
oriei că orice comunicare 
constituie un eșec, o ratare. 
Imposibilitatea păstrării puri
tății originare a expresiei po
etice fiind privită cu resem
nare sau revoltă pasivă, „si
nuciderea" verbală pare a fi 
singura soluție. Poetul alege 
liniștea Ca o fatalitate*, ca un 
refuz al inevitabilei trădări a 
cuvîntului. Rimbaud ar consti
tui simbolul acestei pozifii. 
Dar, în același timp, apare și 
conștiința valorii pozitive a 
liniștii, aspect inedit, dintre 
cele mai Însemnate. Dacă ver
bul pătează, corupe, alterează, 
tăcerea se păstrează pură, în
treagă, creatoare. Dacă dis
cursul exprimă doar o singu
ră idee .liniștea rămîne ori- 
cind plină de virtualități și 
semnificații, adevărat rezervor 
semantic. Dacă cuvîntul spus 
poate fi, uneori, profund, plas
tic și sugestiv, cel nespus râ
mi ne și mai profund și moi 
sugestiv și mai plin de impli
cații, asemenea marilor dureri 
totdeauna mute. Cuvîntul 
spus înseamnă sflrșitul, moar
tea expresiei. Cuvîntul nes
pus tăcerea solemnă a începu
tului, „fenomenul originar" al 
limba’ului. In acest sens, cred, 
ar trebui interpreta'ă mărturi
sirea lui Lucian Bl aga din 
Hmn'cul și cîntecul vîrstelort 
„începuturile mele stau sub 
semnul unei fabuloase absente 
a cuvîntului". ..Lucian Blaga 
e mut ca o lebădă" fiindcă 
sufle'ul Iui se află într-o mută 
si eternă căutare a propriilor 
cuvin'e, care să-l treacă din 
ne iintă >n ființă <Antonortrof).

Reeva’uarea liniștii cuvîntu
lui. a tăcerii ca limbaj, nu ca 
lacună, se numără tn felul a- 
cesta printre idei'e literare 
cele mai moderne, dar și mal 
comp’exe. necesar a fi reluate 
în adîncime. Deocamdată, i-am 
fixat doar un cadru de discuție.

Adrian Marino

In cele ce urmează ne 
propunem să prezentăm cî
teva însemnări pe marginea 
unor materiale grăitoare 
pentru, conștiința națională 
a maselor populare, mate
riale despre care se știu 
încă destul de puține lu
cruri. Chiar dacă ele provin 
dintr-o arie relativ restrînsă, 
din Moldova centrală și 
nordică, au, după cum spe
răm că se va vedea, cali
tatea de a exprima deose
bit de evident o realitate 
care își găsește reflectarea 
și în alte materiale mai cu
noscute șl mai răspîndite, 
însă tangențial referitoare 
la aspectele care ne intere
sează:.

Este vorba de manifestă
rile de teatru popular pe 
tema marilor evenimente 
care au punctat istoria ge
nerală și națională în e- 
poca primului război mon
dial.

Manifestările la care ne 
referim, întrunind caracte
rele curente ale teatrului 
folcloric (adică reprezentîn- 
du-se in felul colindelor, de 
la o casă la alta, numai în 
ajunul Anului Nou și în 
ziua de Anul Nou etc.), a- 
rată fără putință de îndo
ială că masele populare au 
participat activ și conștient 
la făurirea istoriei, în felul 
— dar mai subliniat —

■ creațiilor păstrate de tradi
ție, în cuprinsul cărora a- 
ceastă stare de lucruri este 
remarcată încă pentru epoci 
mai vechi din istoria națio
nală, cum ar fi aceea a lui 
Stefan cel Mare, despre 
care vorbesc pe larg nenu
mărate legende.

Sigur este faptul că în 
Moldova, în județele Neamț, 
Botoșani — mai ales, — 
Iași și Suceava — mai pu
țin, — după primul război 
mondial, ca urmare a unei 
mai vechi experiențe de 
teatru cu subiecte inspirate 
din trecutul istoric, după 
1930 — credem — au în
ceput a fi tot mai frecvente 
spectacole intitulate: în
cheierea păcii, Pacea, Masa 
verde. Luptele de la Mă- 
rășești. Piesa României, 
Hora Unirii etc. Pătrunzînd 
adînc în practica mulțimilor, 
ele pot fi culese și astăzi, 
ca urmare a acestei stări 
de lucruri noi izbutind să 
fim beneficiarii unui nu
măr de 27 materiale pe ca
re ne și întemeiem obser
vațiile de față, materialele 
culese in ultimul deceniu.

Toate aceste piese de tea
tru aparțin la două catego
rii principale de spectacol: 
teatrul cu subiecte de răz
boi și teatrul ce vizează 
direct realizarea deplină a 
statului național român.

Cu aproape patru decenii 
mai înainte, în zona ară
tată devenise curent teatrul 
popular despre Căderea 
Plevnei sau Predarea Ini 
Osman-Pașa. îndată: după 
1877, bărbații tineri, mai a- 
les, închipuiau momente ale 
înfrîngerii turcilor.

Actua’izarea fiind o tră
sătură permanentă a mani
festărilor folclorice, în. zo
na arătată, pe lîngă păs
trarea pieselor amintite re
feritoare la 1877 ,au apărut 
altele despre 1916—1919. 
Dacă în Predarea lui Osman- 
Pașa personajele erau îm
părțite în două grupuri o- 
puse, turcii și românii, gru
puri care se înfruntau, bi
ruitori ieșind cei din ur
mă, în încheierea păcii este 
păstrată arhitectura specta
colului, nemții fiind opuși 
românilor și învinși de a- 
ceștia. Antiteza turc-român 
este așadar convertită acum 
în aceea de neamț-român.

Spicuirea cîtorva din re
plicile lor curente este de
finitorie pentru felul în ca
re jucătorii acestui teatru 

au înțeles faptele la care 
se referă. Din cuvintele 
rostite de rege se vede ho- 
tărîrea românilor de a in
tra în război în virtutea u- 
nel rațiuni sigure : „împăra
te, prea mărite, / Am venit 
să cer la tine / Libertațiu- 
nea lumii, / A ținuturilor 
române, / De sub a ta stă- 
pînire. / Iar dacă tu, împă
rate, / Te opui pentru drep
tate, / Noi cu-ostași victo
rioși / O vom lua prin sin
ge roș 1* Adresîndu-se ge
neralului român, de pe po
ziția unul exponent al na
țiunii, același personaj 
spune: „O, tu, general pri
mat, / Eu astăzi am ordo
nat / Armatei, mobilizarea, / 
Să luptăm cu-Austro-Unga- 
ria. / Și tu ești numit de 
mine / Șefu-armatelor ro
mâne, / Ca să știi să le con
duci, / Printre munți și prin
tre stînci / Și prin bătălii a- 
dînci. / Du-te dar, viteazul 
meu, / $i-mplinește-ți da
toria !'.

In dialogul său cu gene
ralul german, comandantul 
armatei române spune : „Ce 
călcata-i, crunt păgîn, / Pe 
pămîntul meu român ? / Nu 
știi că pămîntul din Ardeal / 
I-au dat numele Traian și 
Decebal ? / Ah, de nu te 
vei retrage, / Praf și pul
bere te-oi face!". Se pare 
că, așa cum rezultă din 
spusele grănicerului român, 
generalul simte sprijinul pe 
care îl poate avea în sol- 
datii săi: „La primul ordin 
ce ni-ți da, / In lup ă ne 
vom arunca. / Iar pentru 
scumpa Românie / Vrem să 
murim în bătălie".

Dîrzenia românilor, spriji
nită pe sentimentul dreptă
ții, îi duce la victoria fi
nală. împăratul aus'ro- 
unqar declară : „După cete 
constatate / Noi nu ne mai 
putem bate".

Deosebit de valoroase ne 
apar din toate aceste ma
teriale ipostazele înțelegerii 
faptelor, comentariile ]a e- 
venimentele trăite, atitudi
nea fată de ele. De aceea, 
stîngăciile lor nu rețin în 
chip insistent atenția.

In afara pieselor de tea
tru referitoare la primul 
război mondial și tributare 
structural teatrului cu su
biecte similare, mai vechi, 
în aceeași perioadă si-au 
făcut apariția și piese radi
cal noi. Dacă cete discu
tate pînă acum poartă o- 
bisnuit numele de încheie
rea păcii, celelalte poartă 
numele de Luptele de la 
Mărășești, Pacea, Masa 
verde.

Dacă în cazul primului tip 
de piese, România este vă
zută în conflictul său ne
mijlocit cu Austro-Ungaria, 
în cazul celui de al doilea 
tip de piese conflictul este 
inclus documentat în ansam
blul european

Trebuie să remarcăm fap
tul că textele se referă în 
special la poziția particula
ră a României în această 
conflagrație europeană, fiind 
enumerate momente ca: 
luptele de la Mărășești, a 
doua mobi’izare, deschide
rea frontului de la Salonic 
de către francezi etc. Re
plicile au adesea elemente 
comune cu pasaje din poe
ziile aflate în caietele unor 
reprezentanți ai mediilor 
populare, care au făcut o- 
biectul — unele din. ele — 
unor broșuri tipărite. De 
pildă, Victor Morarlu pu- 
b’ica în 1922, la Suceava, 
creațiile lui C. Sasu sin 
Vama: Vechi și none: 
George Nistor, într-o tipo
grafie brăileană^ imprima o- 
pera Ioanei Pomohaci din 
Bucovina : Din tragediile a- 
nonlme ale războiului; C. 
Brăiloiu făcea același lu
cru. mai tîrziu, cu Poeziile 
soldatului Tomuț din răz
boiul 1914—1918 ș.a.m.d.

S-a procedat de fapt la 
dramatizarea unor creații 

cronică de război, insistîndu. 
se asupra ideii incriminării 
militarismului prusac, decla
rat răspunzător pentru în
tregul flagel. Căci românul 
îi spune kaizeruhii, în timp 
ce acesta își blestema sa
bia : „Ah, tu, kaizere, kai- 
zere ! / Tu nu vezi că și fie
rul / De război s-a săturat ? / 
Chiar și sabia ta simte / 
Blestemul celor vii, / C-ai 
lăsat femei vadane, / Fără 
tată Ia copii. / Tu n-ai milă, 
tu n-ai suflet, / Ești mai rău 
ca un păgîn I".

In totalitatea lor, piesete 
de teatru popular referitoa
re la participarea României 
în primul război mondial 
sînt probe elocvente ale a- 
deziunii maselor la cursul 
evenimentelor pe care s-au 
străduit să-l influențeze cu 
toată puterea lor și, prin 
faptul că sînt încă vii, sînt 
probe ale memoriei mulțimii.

Arătam, însă, la început 
că în repertoriul teatrului 
popular din zona Ia care ne 
referim, conturată clar în 
Moldova:, intră și piese ce 
vizează direct realizarea 
deplină a statului național 
român. Este drept că aces
tea au putut fi culese mai 
ales din județul Neamț, 
unde — așa cum am ajuns 
să constatăm — școala și 
căminul cultural au jucat un 
rol hotărîtor fn stimularea 
spectacolului teatral folclo
ric.

Indiferent de faptul că a- 
cesțe piese se numesc Hora 
Unirii sau Piesa României, 
ele au o structură similară, 
net poematică. Personajele 
sînt alegorice și reprezintă 

mai ales — provinciile 
istorice românești, in vari
anta de la Vaduri, comuna 
Viișoara, județul Neamț, 
locul chestiunii transilvă
nene este așa de subliniat, 
încît eroina principală — 
poartă replicele ce-1 scot 
în evidentă.

România convorbește în, 
cîntece și versuri pline 
de căldură patriotică, 
luate — cel mai adesea — 
din lucrări literare de largă 
popularitate, cîștigată prin 
intermediul manualului șco
lar și al corului ostășesc, 
încă de la început, Româ
nia își exprimă încrederea 
nestrămutată că • „Va fi a 
noastră Transilvania", pen
tru ca — alteori — această 
fiică a sa să spună : „Măi, 
bădiță din Carpați / $i din 
munții cei bogați, / Intin- 
de-ți frățeasca mînă / Pes
te patria română:, / Ca să 
vadă lumea toată / Hora 
noastră cum sa leagă,!".

Supuse, mai mult decît 
cele'alte tipuri de piese de 
teatru popular pe care 
le-am discutat aici, unor 
prefaceri dictate de inter
venție activă contradictorie, 
textele prezintă uneori pa
saje încîlcite, nu însă, în 
așa măsură încît să nu mai 
poată fi descifrate sensu
rile primare. Jucate și de 
tinere, ceea ce face notă dis
cordantă fată de tradiția 
folcl'oricăț piesele din a- 
ceastă ultimă categorie apar 
ca sigure rezultate ale pro
cesului de folclcrizare. ceea 
ce nu le diminuează. însă, cu 
nimic, larga popularitate de 
care se bucură.

împreună, toate aceste 
categorii de manifestări 
teatrale populare, susțin sl 
prezintă date în funcție de 
care sentimentele și atitu
dinile mulțimii față de u- 
nirea națională prind un 
'contur deosebit de clar.

In acest fel. credem noi, 
încă un document de mare 
autenticitate — din păcate 
nerelevat pînă acum — vi
ne să arate limpede voința 
unei națiuni.

Vasile Adâscâlifei
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orice îndoială că Ia progresul 
contemporan al științei și teh
nologiei, chimia și în prin
cipal una din ramurile sale 
de front, chimia macromole- 
culară, își aduce un aport e- 
ficient și bogat în substanță. 
De altfel, procesului complex 
și deosebit de dificil, — dar 
totodată plin de noblețe — 
de a descifra cît mai în pro
funzime din ceea ce oamenii 
mai numesc încă „tainele na
turii", această tînără mlădiță 
a chimiei și în special cea a 
biopolimerilor, trebuie să-i 
producă contribuția maximă în 
sinteza materiei vii.

S-a crezut la un moment 
dat, și poate în urma marilor 
succese pe care le-a înregis
trat în ultimele decenii sin
teza chimică, că studiul mo
leculelor uriașe din natură, va 
pierde din amploare în profi
tul chimiei macromoleculelor 
sintetice. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît în laboratoare

Practica statornicită, potri
vit căreia conducerea de 
partid si de stat se consultă 
temeinic cu masele largi de 
oameni ai muncii, in cele 
mai importante probleme ale 
politicii interne și externe, 
constituie o dovadă grăitoare 
a democrației socialiste în o- 
rînduirea noastră.

Mergînd. consecvent pe 
această linie, recent a fost 
supus, dezbaterii publice pro
iectul Legii de organizare și 
funcționare a consiliilor po
pulare, judicioasă reglemen
tare a atribuțiunilor organe
lor locale de stat.

Noua jLmpi&rțira 'adminis
trativ- teritorială, eliminînd 
veriaile intermediare, inutile, 
a creat premizele desfășură
rii la tfti nivel superior a 
activității de stat; proiectul 
T.enii do organizare si func
ționare a consiliilor populare 
fiind strîns legat de aceas
tă nouă organizare exprimă 
prin întreaga sa esență prin
cipiile profund democratice 
ale politicii partidului în do
meniul organizării sociale si 
politice.

Legea nr. 6 din 28 martie, 
1957 pentru organizarea si 
lunctionarea sfaturilor, popu
lare, adoptată sub regimul 
Constituției din 1957, nu mai 
corespundea cerințelor etapei 
în care ne aflăm. Din aceste 
considerente, noua reglemen
tare apare ca o cerință a 
necesității modificării activi
tății consiliilor populare și a 
comitetelor lor executive, co
respunzător transformărilor re
voluționare care s-au produs 
pe plan economic, social si 
cultural.

Ceea ce caracterizează pro
iectul noii legi este definirea 
științifică a naturii și poziției 
Consiliilor populare și a comi
tetelor lor executive, crearea 
cadrului legal al creșterii com
petenței lor, sporirea autori
tății acestora, reglementarea 
tuturor formelor prin care ma
sele de muncitori, țărani și 
intelectuali, indiferent de na
ționalitate, pot participa la re
zolvarea problemelor de stat 
si obștești.

Prevederile noii legi lăr
gesc considerabil competența 
consiliilor populare, cărora le 
revine răspunderea pentru or
ganizarea și conducerea în
tregii activități economice și 
sociale desfășurate pe plan 
local.

Pentru îndeplinirea atribu- 
țiunilor, acestea aleg din rîn- 
dul deputaților comitetele lor 
executive, comisiile permanen
te și temporare, care-și des

s-au produs măse plastice, 
cauciucuri sau fibre sintetice 
cu multe proprietăți superioa
re produșllor naturali. Astăzi 
însă ne dăm foarte bine sea
ma că pentru atingerea obiec
tivelor înalte pe care ni le-am 
propus, cele două domenii — 
a macromoleculelor naturale și 
a polimerilor de sinteză — 
sînt de nedespărțit, și că 
progresul unuia determină, 
antrenează nemijlocit și pe al 
celuilalt.

Fie că ne referim Ia reg
nul vegetal sau la cel ani

mal, că ne gindim Ia hidrați 
de carbon sau la proteine, nu 
putem să nu iacem remarca 
că sînt numeroase si mari 
probleme ce se pun și se 
cer rezolvate. Ml-asi îngădui 
să amintesc în cele ce ur
mează doar cîteva din ele.

Se cunoaște rolul funda
mental pe care îl joacă hidra- 
ții de carbon în tehnică Si 
viața omenirii. Orice organism 
viu îi conține sub forma unor 

fășoară activitatea pe perioa
da în care au fost alese.

Pe lîngă comitetele execu
tive, vor funcționa organe lo
cale de specialitate ale admi
nistrației de stat care vor fi 
subordonate atit comitetelor e- 
xecutive cît și ministerelor și 
altor organe centrale de re
sort. Pentru a se realiza co
laborarea organelor centrale 
cu cele locale în rezolva,; 
tuturor problemelor, ministe
rele vor transmite organelor 
locale de specialitate indica
ții și îndrumări în ramurile 
de activitate pe care le con
duc, numai prin intermediul 
comitetelor executive. Even
tualele divergențe ce pot a- 
pare între comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
județene și organul central de 
resort vor fi soluționate, po
trivit proiectului, de către 
Consiliul de Miniștri.

La realizarea în condiții su
perioare a atribuțiunilor ce 
revin consiliilor populare, o 
contribuție importantă o vor 
aduce și comisiile economice 
teritoriale, organe de partid 
si de stat, care fac propu
neri pentru dezvoltarea cu
rentă și în perspectivă a ju
dețului, pentru realizarea pla
nului și bugetului local.

Principiul fundamental pe 
baza căruia sînt organizate si 
își desfășoară activitatea con
siliile populare și comitetele 
lor executive este centralis
mul democratic, în aplicarea 
căruia se realizează îmbinarea 
conducerii unitare și coordo
nate a activității economice, 
sociale și culturale, cu stimu
larea inițiativei creatoare a 
maselor populare.

Consiliile populare dispun 
de autonomie, care se reflec
tă în larga lor competență in 
exercitarea puterii de stat pe 
plan local.

Pe lîngă atribuțiunile ce 
rezultă din conducerea între
gii activități economice, so
ciale, culturale și edilitar- 
gospodărești. consiliilor popu
lare li se atribuie sarcini noi 
cum sînt: aleaerea și revo
carea judecătorilor pentru ju
decătorii și tribunalul județean, 
a asesorilor, a procurorului șef 
al procuraturii județene, îndru
marea activității organelor lo
cale de miliție, analizarea 
problemelor economice și so- 
cial-culturale de interes local 
si republican din cuprinsul 
unității administrativ-teritoria- 
le în care au fost alese, as
cultă dări de seamă din par
tea președintelui tribunalului 
județean și a procurorului sef 
al procuraturii județene etc. 

derivați variați care îndepli
nesc rolul de material de 
construcție, sursă de energie 
substraturi și regulatori spe
cifici pentru diverse procese 
biochimice. Combinați cu a- 
cizil nucleici, proteinele și li
pidele, carbohidratli formează 
complecșii macromolecular! ce 
stau la baza structurilor sub- 
celulale, reprezentînd esența 
materiei vil. In același timp, 
hidrâții de carbon sînt pro
duse primare aie fotosintezei. 
primele substanțe organice a- 
părute în circuitul carbonului 
din natură, servind drept 
punte de legătură între com
binațiile minerale și lumea or
ganică.

Prelucrarea lemnului, obți
nerea celulozei, hîrtiei, fibre
lor artificiale, producerea țe
săturilor de in șl bumbac, in
dustriile fermentative șl pa
nificația — sînt ramuri eco
nomice cunoscute din timpu
rile cele mai vechi, care s-au 
dezvoltat și continuă în per
manență să-și întărească capa
citatea de producție în baza 
valorificării hidraților de car
bon. Este suficient atît pentru 
a prinde în cîteva fraze im
portanța. Perspectivele pri
vesc în primul rînd cunoaș
terea intimităților de biosinte- 
ză. a structurii supramolecu- 
lare a unor polioze (zaharuri) 
mai complicate și în final, 
producerea în uzine pe cale 
sintetică a celui mai impor

Toți cetățenii patriei noas
tre fără deosebire de sex, na
ționalitate, grad de cultură, 
au dreptul de a alege și de 
a fi aleși în consiliile popu
lare, în comitetele lor exe
cutive, comisii permanente sau 
temporare, comitete de cdtâ- 
teni etc.

Consiliile populare au ob
ligația de a promova in în
treaga lor activitate econo- 

■mică, socială și de stat prin
cipiul muncii și conducerii 
colective.

Potrivit prevederilor noii 
Legi, consiliile populare vor 
lucra în sesiuni — formă . de 
bază prin care aceste organe 
exercită în mod democratic 
puterea de stat pe plan local 
și prin care deputății își în
deplinesc mandatul. Sesiunile 
se tin periodic, ele sînt pu
blice, putînd participa în a- 
fara deputaților reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, spe
cialiști în diferite domenii de 
activitate, ziariști etc., creîn- 
du-se astfel premizele ca ma
sele să poată să-și spună 
cuvîntul în toate problemele 
organizării și conducrii trebu
rilor de stat și obștești.

O prevedere importantă în 
cadrul noii reglementări <> 
constituie conținutul articolu
lui 19, potrivit căruia con
siliile populare lucrează în 
prezența a cel puțin jumătate 
plus unu din numărul total al 
deputaților, iar hotărîrile , Se 
adoptă nu cu majoritatea 
simplă a deputaților prezenți 
(jumătate plus unu — ca pînă 
acum —, ci cu majoritatea 
deputaților care compun consi
liul popular.

De asemenea, nouă este si 
reglementarea alegerii și re
vocării membrilor comitetului 
executiv prin vot secret.

Principiul muncii și condu
cerii colective își va găsi 
concretizarea și prin noua 
formă de muncă a comitetelor 
executive, prin birourile lor 
permanente. Alcătuite din pre
ședinte și vicepreședinți, bi
rourile permanente rezolvă 
treburile curente, Informînd 
asupra lor si comitetele exe
cutive respective, care astfel 
sînt eliberate de problemele 
de mai mică importanță.

Un accent deosebit pune 
proiectul noii legi, pe întă 
rirea răspunderii organelor lo
cale ale puterii și administra
ției, precum și a deputatiloi 
în fața celor ce i-au ales. 
Consiliile populare si comite
tele lor executive sînt obliga
te să aducă la cunoștința ce
tățenilor prin afișare și prin 
oricare alt mijloc de publi

tant și de seamă reprezentant: 
celuloza. Aceasta ar însemna 
ieșirea de sub dependența lu
mii vegetale cu unul din corn- 
ponențli săi de maximă pon
dere, un mare triumf al chi
miei biopolimerilor. N-ar fi de 
neglijat nici drumul pe care 
îl poate oferi valorificarea 
celui de al doilea component 
— lignina — pe produse in
termediare de sinteză chimică.

Desigur însă că regnul ani
mal solicită astăzi chimia ma- 
cromoleculară cu o si mai 
mare forță. Problemele funda
mentale ale biologiei, cum sînt 
originea vieții pe pămînt. 
biosinteza și multiplicarea vi
rusurilor. transmiterea carac
terelor ereditare etc., sînt a- 
bordate cu din ce în ce mai 
mult succes din punct de ve
dere biochimic și al chimiei 
macromoleculelor. Practic. în 
ultimii ani. acizii nucleici re
țin enorm atenția oamenilor 
de știință din variate domenii 
ale biologiei si chimiei. Fap
tul este motivat de rolul ho- 
tărîtor pe care aceștia îl de
țin în sinteza proteinelor si 
transmiterea caracterelor ere
ditare sau în infectivitatea in- 
framicrobilor. S-au făcut pro
grese în biosinteza unor acizi 
(ribonucleic ARN și dizoxiri- 
bonucleic ADN), demonstrîn- 
du-se acțiunea lor inductivă 
pentru producerea proteinelor 
corespunzătoare. De o impor
tanță primordială sînt lucrările 
lui Was ion și Crik care au 

citate hotărîrile și deciziile pv 
care le elaborează, dînd ast
fel posibilitatea maselor să 
cunoască și să urmărească ne
mijlocit felul cum sînt rezol
vate și realizate problemele 
de interes local.

Consiliile populare desfășoa
ră o largă muncă de educare 
a maselor, de înfăptnire con
secventă a politicii naționale 
marxist-leniniste a partidului 
și statului de întărire a fră
ției dintre poporul român sl 
naționalitățile conlocuitoare. In 
acest sens, proiectul prevede 
măsuri speciale pentru unită
țile administrativ-teritoriale lo
cuite de populație de altă na
ționalitate decît cea română, 
unde în organele locale alo 
puterii de stat vor fi aleși sl 
oameni ai muncii din rîndul 
acelor naționalități. De ase
menea, aici se vor folosi scris 
si oral și limba naționalității 
respective, numirea funcționa- 
rilor făcîndu-se din rîndul ce
tățenilor care cunosc limba si 
felul de trai al populației lo
cale. dezbaterile din sesiuni, 
hotărîrile si deciziile adoptat” 
aducîndu-se la cunoștința ce
tățenilor si în limba maternă 
a populației respective.

Proiectul rezolvă una din 
problemele controversate Tn 
literatura de specialitate rn 
privire la personalitatea juri
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probat structura în dublu-he- 
lix a ADN, făcînd o oarecare 
lumină în cunoașterea bazelor 
moleculare ale vieții, ale au- 
toreproduceril materiei vii. 
Biosinteza proteinelor și a a- 
cizilor nucleici reprezintă as
tăzi problema fundamentală a 
biochimiei polimerilor și a 
biologiei moderne. Ea are nu
meroase necunoscute, dar se 
poate spune cu deplină con
vingere că teritoriul i-a fost 
deja încercuit. Obiectivele sa
le majore privesc mecanisme 
de sinteză, configurația și 
structura intimă a substanțe
lor proteice și acizilor nu
cleici. modul de transmitere 
a informației genetice, modi
ficarea acizilor nucleici în țe
suturile canceroase, secvența 
acizilor aminici în diverse 
proteine etc.

Aceste obiective impun o 
solicitare maximă pentru spe
cialiștii din numeroase do
menii ale științei- — adevăra
te armate de savanți —. re
clamă printre altele o sporire 

. a eforturilor materiale șl spi
rituale pentru dezvoltarea chi
miei macromoleculare. o di
versificare a acesteia în ur
mătoarele decenii, șl se con
topesc în final în realizarea 
unul vis scump oamenilor, 
cucerirea uneia din cele mai 
importante fortărețe ale na
turii: esența vieții.

Acad. prof. 
Crisfofor I. Simionescu

micro- 
inferviu

CE E 
GN0T0- 
BIOLOGIA ?

dică a consiliilor populare si 
a comitetelor lor executive. In 
sensul că ele exercită dreptu
rile si îndeplinesc obligațiile 
ce le revin ca persoană pj- 
ridică. ■— Județul, municipiu
lui. orașului sau comunei. A- 
șadar, calitatea de persoană 
juridică nu se atribuie nici 
consiliilor populare, nici co
mitetelor lor executive ci uni
tății administrativ-teritoriai» 
în care-și desfășoară activita
tea aceste organe.

Prin ampla dezbatere pre
cum si prin numeroasele pro
puneri de îmbunătățire și de 
completare a proiectului, oa
menii muncii din întreaga țară 
devin colaboratori efectivi, le
gea exprimînd cu adevărat 
voința întregului popor.

In același timp, Legea pri
vind organizarea și funcționa
rea consiliilor populare, pre
cum și dezbaterile care au 
avut loc, oglindesc forța orln- 
duirii noastre, încrederea ne
țărmurită a oamenilor muncii 
în justețea politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, 
reprezintă rezultatul participă
rii efective a maselor la re
zolvarea principalelor proble
me ale societății românești 
contemporane.

Gh. Flip

Prof. H. Lukey de 
ia universitatea din 
Missouri (S. U. A.), spe
cialist in biochimie, se 
află într-o călătorie cil 
de studii, cit de agre
ment în jurul lumii. Din 
l.iban a descins in țtira 
noastră, de aici a ple
cat la V iena. In prin
cipal, urmărește schim
buri de opinii cu spe
cialiștii din ramura sa. 
>>i care scop a purtat 
discuții cu academicieni 
si profesori ieșeni; in 
secundar, îl interesează 
pitorescul și arta țări
lor vizitate. Pentru a- 
ceasta, a ținut să vadă 
tasul, cu monumentele 
sale și mlnăstlrile mol
dovene, a căror lainfti 
a ajuns și In America. 
Le-a vizitat pe în'’" • 
te și, potrivit mărturi
sirilor sale, osteneala 
i-n lost din plin răsplă
tită.

— Cum de puteti lin
și atîta timp de la ca
tedră?

— Pentru că mă aflu 
in ceea ce noi, profe
sorii americani, numim 
anul de sabath. Anume, 
la fiecare 7 ani de ac
tivitate avem dreptul la 
un an liber, cu salar 
plătit, pentru studii s> 
călătorii.

☆
— Ați comunicat în 

fața oamenilor de știin
ță ieșeni despre unele 
rezultate obținute a- 
Dv. în gnoto-biologie. 
Sînteți amabil să pre
cizați ce e această 
gnoto-biologie?

— O știință pe care 
<> putem numi nouă și 
care în America a luat 
avint în ultimii ani. ho 
se referă la viata orga
nismelor în condiții de 
sterilizare totală, adică 
dacă se poa'e trăi lără 
microbi și cum Am reu
șit să avem, la anima
lele de laborator, a pa
tra generație care se 
naște, trăiește. și moare 
fără influentă mlc-obia- 
nă. Mai mult, au apă
rut în SU.A. laboratoa
re specializate care liv
rează oricui ‘animale ste
rilizate la im preț des
tui de modic.

V-
— Latura practică a 

problemei?
— Din punctul nostru 

de vedere, în primul 
rînd se poate stabili 
precis ce datorește mi
crobilor organismul, curr. 
acționează ei etc. De 
pildă, imediat dispar 
ganglionii limfatici-adică 
cetatea de apărare a 
corpului. Invers, intro- 
dueînd. în mediu micro- 
bian un animal care 
niciodată nu a avut 
ganglioni limfatici, în 
termen de 48 de ore ei 
apar sl cresc pînă la 
dimensiuni normale. Fo 
adevărată explozie de 
înmulțire celu'ară, de
prived cu mult viteza 
cancerului. Organismul 
îsi ia măsuri urgente 
de apărare.

Desigur că acest nou 
domeniu, o dată des
chis, oferă un c'imp ne
închipuit de vast pen
tru studii si experiențe 
pe care orice specialist 
le poate întrevede cu 
ușurință.

Rep.

V

<



U

Bustul de bronz al lui Racoviță de la Banyuls, operă a sculptorului român Anghel.

EMIL RACOVIȚĂ ÎN DOCUMENTE
Erail Racoviță s-a născut 

Ia Iași, în casele părintești 
din str. Romană, case pe 
care tatăl său le cumpăra
se în 1867, deci cu un an 
înainte a avea primul său 
născut. Actul de naștere 
original aflat la Arhivele 
Statului Iași înlătură, deci, 
prezumția că viitorul sa
vant atr fi fost născut în 
Păcurari, unde familia sa 
locuise înainte de a se 
muta în str. Romană. E 
adevărat însă că el a ur
mat la școala primară din 
Păcurari, potrivit dorinței 
tatălui său ca Emil să-1 ai
bă dascăl pe Ion Creangă. 
In fiecare dimineață, 
Creanqă trecea din Țicău 
spre Păcurari și își lua e- 
levul. mergînd împreună 
De altfel, pe portretul lui 
Creanqă aflat la casa me
morials din Surănești, a- 
fectuoasa dedicație a lui 
Emil Racoviță amintește a- 
cest fant.

Asa cum arată Gh. Ghi- 
bănescu în „Surete și iz- 
voade” — voi. VIII — 1914,

5
familia Racovițeștilor co
boară pînă în secolul XVI, 
fiind una din cele mai 
vechi familii din Moldova 
Ea a dat tării numeroși 
demnitari și un voievod. 
Ei sînt fondatorii Epitropiei 
Sf. Spiridon din Iași. Gb 
Ghibănescu evocă, în pre
fața studiului său, blînda 
figură a lui Cheorghieș Ra- 
rovită, tatăl savantului, de
cedat la 3 februarie 1913 
si înmormîntat la Șură- 
nesti, după care ține să 
precizeze:

„Astăzi lucrarea apare 
prin bunăvoința fiului lui 
Gheorqhies Racoviță, D. E- 
mil Racoviță, cunoscutul 
savant care a dus peste 
hotare humele si fala de 
român și care s-a grăbit a 
îndeplini voințele defunc
tului său tată. îmbogățind 
volumul și cu chipul așa 
de senin al bătrînului 
Gheorqhies Racoviță".

Corespondenta lui Emil 
Racoviță, aflat atunci la 
Paris, cu Gh. Ghibănescu 
atestă că el a subvențio

nat publicarea volumului 
de documente privind fa
milia sa. (Arh. St. Iași).

Deși departe de țară, el 
a menținut tot timpul le
gătura cu cei din Iași și 
Șurănești. In martie 1900 
fiind ales membru cores
pondent al Soc. de medici 
și naturaliști din Iași, în
tr-o scrisoare de mulțumi
re (arhivele societății) a- 
sigură :

Mă voi sili in limita pu
terilor mele a contribui la 
prosperarea acestei însem
nate societăți ce a înfăp
tuit deja atît de mult pen
tru deșteptarea spiritului 
științific în țările de lim
bă românească.

Reproducem în continua
re două scrisori inedite ale 
savantului, prima oferită de 
prof., dr. doc. Margareta 
Poni, secunda pusă Ia dis- 
ziție de institutorul pen
sionar I. Popovici din 
Vaslui. In special cuprinsul 
ultimei nu necesită nici un 
fel de comentariu.

A. LN.

Domnule Istrati,
Fiindcă am avut, am și 

voi avea preocupările stu
diilor și cercetărilor cărora 
mi-am închinat viata, pentru 
mine, după cum știi și ti-am 
mai spus, moșia Șurănești 
urmează să fie în total 
trecută sătenilor. Pînă voi 
avea putință să vin in 
tară. D-ta te rog să te pre
zinți în fata comisiei de 
expropriere și împroprietă
rire și să faci declarațiile 
In sensul că Întreaga su
prafață arabilă de moșie, 
fînefe și pășune se pune 
la dispoziția comisiei fără 
nici o pretenție sau rezer
vă decît una: acele 12 
hectare șl 80 ari ce apar
țin de împretmuirile parcu
lui.

Osebit de această decla
rație, vel prezenta o a 
doua, ară'lnd că pădurea 
din Fundături șl cea din 
Gol ia să fie trecute la stat 
ii sub reaimul silvic, ru
gind — dacă e posibil — ca în 
fiecare an. prin rot a tie. să 
se exploateze cile 5 hec
tare pentru a satisface ne
voile sătenilor. Cele 50 
hectare din Dumbrava Tei- 
șanilyr, care e in creștere 
șl iară multă nădeide de a 
se iorma o pădure cum 
trebuie, să fie defrișate și 
sa completeze Iodurile sau 
să se iacă teren de pa- 
sunat.

Mai doresc mult și chiar 
te rog să insiști ca lanu
rile să nu fie fărimitate; 
sfătuiește pe oameni sa 
se unească frățește într-o 
cooperativă de exploatare

rațională și dă în seama 
cooperat'ivtei moara, ma
șinile de treer. cele două 
standoale de adăpostit ce
realele; apoi havuzurile- 

adăpătoare din Dolhu, Hu- 
ceaq și Fundătura.

De va fi nevoie, vc/t 
mai da și alte unelte 
materiale spre folosința 
lor.

îmi vei comunica ce ai 
făcut și eu î(i voi con
tinua noile instrucțiuni de 
urmat.

Iți doresc sănătate și 
noroc.

ss. EMIL RACOVIȚĂ 
Banyuls în 29 martie 1918

*
Din „jurnalul" savantu

lui ieșean Petru Poni, a- 
flat în arhiva familiei, re
producem :

„Foștii mei școlari, îm
preună cu alți învățători 
români, care lucrează din 
răsputeri la Universitatea 
și în Societatea de științe 
din Cluj, la progresul 
științei, la răspîndirea lu
minii și la întărirea con
științei naționale în po
porul român din Ardeal 
și-au adus aminte de mine. 
Zilele trecute am primit 
de la Cluj următoarea 
scrisoare :

Cluj 28 noiembrie 1922 
Onorate domnule Profesor,

Oamenii de știință din 
Cluj, împreună cu repre
zentanții științelor aplica
te, cu studenții și simplii 
iubitori de știință, au în
ființat acum 3 ani Societa

tea de științe din Cluj. Șe
dințele Societății sînt ur
mărite cu interes și de 
publicul clujean, iar ac
tivitatea sa științifică se 
poate judeca din cele 
două fascicole ale „Bule
tinului", pînă acum apărute. 

In una din ultimele sale 
ședinfe, Societatea de ști
ințe din Cluj v-a propus 
ca primul său membru de 
onoare și, conform statu
telor, adunarea generală 
anuală a consfințit prin a- 
clamatii această propunere.

Vă rog să binevoiți a ne 
înștiința dacă ne face fi o- 
noarea de a primi această 
alegere, prin care Societa
tea de știinte din Cluj o 
voit să aducă respectuoa
sele sale omanii atît omu
lui de știință desăvîrșit, cit 
și marelui educator și ce
tățean.

Cu ocazia proclamării 
Dumneavoastră ca membru 
de onoare, am constatat cu 
duioșie că toți conducătorii 
actuali ai Societății și toți 
oamenii de știință mai în 
virslă prezent! la acea șe
dință, fuseseră cindva e- 
levii Dvs., că prin urmare 
aveau sădită în sufletul 
lor săminla rodnică a cu- 
vîntuiui Dvs. p.in de înțe
lepciune. de patimă pen
tru știință și de iubire 
pentru datorie.

Vă rog să binevoiți a 
primi asiguiarea respectu
oasei mele considera/iuni, 
Președintele Societății de 

Știinte,
Emil Racoviță

LA CENTENARUL NAȘTERII 
LUI EMIL RACOVIȚĂ

In atmosfera lașilor, asemuită cindva de doctorul N. 
Leon cu aceea a orașului german Jena, a văzut lumina zilei 
Emil G. RACOVIȚĂ, unul dintre cei mai iluștri învățați ai 
țării noastre.

El s-a format sub influența lui Ion CREANGA la școala 
primară, și a lui Grigore COBĂLCESCU, la Institutele Unite, 
cel mai renumit liceu particular din Moldova de pe atunci, 
unde erau și alți profesori iluștri : Anton Naum, Nicolai 
Culeanu, elevul astronomului Leverrier, de la Observatorul 
din Paris, Petre Poni, Alexandru Lambrior, A. D. Xenopol.

La Paris, unde a fost trimis de tatăl său, Gheorghieș 
RACOVIȚĂ (1839-1918), ca să urmeze dreptul, el a împlinit 
dorința acestuia, luîndu-și licența în această materie (1889). 
Dar a urmat în același timp cursurile Școlii superioare de 
antropologie, al cărui director era L. P. MANOUVRIER. Maeștrii 
săi în cariera de naturalist, au fost, însă, Henri de LACAZE 
DUTHIERS, George PRUVOT și Yves DELAGE, sub conducerea 
cărora a lucrat la Sorbona și la Stațiunile de biologie marină 
de la Roscoff și Banylus, întemeiate de LACAZE.

încă de pe băncile școlii, Racoviță, ca și colegul său de 
clasă Dimitrie VOINOV, au fost cîștigați pentru ideile socialiste 
ai căror protagoniști erau C. Dobrogeanu-Gherea, fancu Nă
dejde, Sofia Nădejde, Gheorghe Nădejde, din jurul revistei 
„Contemporanul". Așa se explică adeziunea lui Racoviță la 
P. S. D. din România și la partidul socialist francez u- 
nificat, și împărțirea, în 1918, a pămîntului moștenit de la 
părinți, sătenilor din Șurănești (jud. Vaslui). Aceasta a dove
dit că Racoviță a fost un socialist de fapte, nu de vorbe. El 
a semnat la Paris cunoscuta moțiune pentru instituirea zilei 
de 1 Mai ca sărbătoare a muncii (1889).

Cînd l-am cunoscut întîia oară la București — sînt peste 
patruzeci și trei de ani de atunci — avea 57 de ani și era un 
savant de renume mondial, membru al Academiei Române 
unde fusese promovat corespondent încă din 1905, după re
comandarea lui C. I. ISTRATI. Era președinte de onoare al 
Societății zoologice a Franței. Se încununase cu nimbul stră
lucitor de explorator al Antarcticii și al pampaselor Argentinei, 
al țărmurilor strîmtorii lui Magellan și insulei Statelor. Inte- 
meiase Biospeologia prin celebrul său „Eseu asupra proble
melor biospeologice” (Paris, 1907), fondase împreună cu e- 
levul și colaboratorul său Rene JEANNEL (1879—1965) „Bio
speologia”, ca istorie naturală a domeniului subteran, începuse 
să publice monografiile speologice „Enumerarea grotelor vi
zitate", continuate după moartea sa de JEANNEL (1879—1965) 
și P. A. CHAPPUIS (1891-1960).

Din ținuturile dezolante ale Antarcticii, îmbarcat pe ves
tita corabie Belgica (1897—1899), Racoviță a adus un material 
științific de o importanță considerabilă, care a fost studiat 
de o seamă de mari specialiști, iar rezultatele — publicate sub 
direcția sa în peste șaizeci de memorii. De notat : cu opt ani 
înainte de a veni Racoviță și Jeannel în țară, cel care a făcut 
studii biospeologice metodice la noi a fost Dr. C. N. IONESCU 
1878—1935), un elev foarte distins al prof. Paul Bujor (1862— 
1952) la Universitatea din lași, și al lui Ernst Haeckel (1834— 
1919).

Lucrarea lui Racovrță despre „Cetacee” (Anvers, 1903), din 
care un rezumat a fost publicat și la Washington (1904), în 
limba engleză, l-a trecut în rîndurile marilor cetologi ai timpu
lui. In imensitatea oceanului Antarctic, Racoviță a descoperit 
o insulă căreia, din recunoștință, i-a dat numele lui Cobăl- 
cescu.

Intr-o serie de conferințe ținute, între 1900 și 1901, la 
Bruxelles, Paris, București și lași, el a descris maiestatea în
fiorătoare a peisajului antarctic biologia focelor și pinguinilor, 
îmbinînd în modul cel mai fericit știința cu literatura.

Dar, în curînd, cercetările lui Racoviță, se avîntă în altă 
direcție. In 1904 vizitează o peșteră din insula Malorca (Baleare) 
unde găsește un crustaceu mărunt, orb, rahitic și complet 
depigmentat (Typhlocirolena Maraguesi). Acest animal suferise 
o evoluție regresivă prin adaptarea lui la mediul cavernicol, 
caracterizat prin umezeală, frig și întuneric veșnic.

P.rintr-o intuiție subită, Racoviță și-a dat imediat seama 
de importanța ființelor cavernicole în legătură cu problema 
evoluției.

Pentru explicarea mecanismului evoluției, Racoviță a îm
binat în mod original concepția lamarckiană — după care 
variațiile ființelor vii sînt condiționate de mediu și activitățile 
funcționale ale acestor organisme - și concepția darwinistă, 
potrivit căreia variațiile apar la întîmplare și nu subsită decît 
cele triate de selecția naturală. Racoviță nu respinge selecția 
naturală, însă o consideră ca un factor secundar în evoluția 
speciilor ; aceasta este ortogenetică, se face într-o singură 
direcție, și este ireversibilă în aceeași speță.

In cărțile lui Racoviță : „Speologia” (București, 1926) — 
discursul său magistral de recepție la Academie, cu răspunsul 
lui Gr. Antipa și „Evoluția și problemele ei" (Cluj, 1929) — 
despre care cu dreptate a spus Jeannel (1948) că este mare 
păcat că nu au fost traduse în limba franceză — sînt expuse 
pe larg și în mod critic amîndouă curentele evoluționiste care 
separă pe biologi în două tabere.

Racoviță a venit la Cluj, ca profesor de biologie gene
rală,. în 1920, părăsindu-și situația științifică și cariera atît 
de bine începută în Franța. El a creat primul Institut de speo
logie d:n lume la Cluj și „Lucrările" acestui institut. A fost 
promotorul mișcării pentru ocrotirea naturii, împreună cu co
legii săi, profesorii Al. Borza și Andrei Popovîci-Bâznoșanu, al 
dezvoltării drumeției, cu un cuvînt mai tehnic, al turismului. 
A- propus o reformă a învățămîntului împreună cu prietenul 
său Dragomir Hurmuzescu.

A luptat o viață întreagă pentru dezvoltarea culturii, pen
tru biruința păcii. A dus o luptă aprigă împotriva birocratis
mului. Ca prorector și rector al Universității din Cluj, ca pre
ședinte în două rînduri al Academiei, Emil Racoviță a dat 
dovadă de virtuți cetățenești rare și de calități de organi
zator inegalabile. S-a stins din viață în ziua de 19 noiembrie 
1947 la Cluj. După moarte, i s-au ridicat monumente ; a fost 
copleșit de onoruri postume. Numele său îl poartă un vas de 
cercetări de pe lacul de acumulare de la Bicaz. al stațiunii 
„Stejarul” de la Pîngărați, apoi comuna Șurănești, o școală 
medie din București, un cămin studențesc de la Cluj, un liceu 
din lași. Pe casa natală de la lași s-a așezat de curînd o 
placă comemorativă.

La colocviul de speologie care s-a ținut la București și 
Cluj, numele marelui naturalist a fost din nou pe buzele tu
turor. Biologi români și străini au adus omagiul lor memoriei 
și activității multilaterale acestui savant român de prestigiu 
mondial.

C. Motaș

In colecția „Le champ freu- 
dien", pe care o conduce la 
editura „Seuil", Jacques La
can a publicat recent volu
mul „Psychanalyser" al lui 
Serge Leclair.

Considerată ca o încercare 
de apropiere a freudiștilor 
așa-ziși „ortodoxi" de laca- 
nieni, cartea e rezultatul 
cercetărilor întreprinse prac
tic de autor o dată cu re
luarea unor teme ale anti- 
lacaniștilor ca Flasche („A 
partir de Freud“) sau Derrida. 
După Robert Higgins („Le 
Monde" din 2 nov. crt.), ori
ginalitatea lui Leclăire ar 
consta în utilizarea rezulta
telor obținute de Lacan pen
tru a ajunge la concluzia că 
„semnificativul în psihanali
ză nu trebuie extras dintr-un 
fel de logică matematică, ci 
din datele pe care le obținem 
legînd inconștientul de rea
litatea corporală. Limbajul 
inconștientului e scris cu li
tere de carne pe marea car
te a corpului".

Pe plan mondial, însă, a- 
depții ortodox! ai lui Freud 
desfășoară o adevărată ofen
sivă pentru apărarea doctri
nei integrale a maestrului. 
Astfel, revistele Italiene ne 
relatează despre congresul ți
nut în octombrie la Triest, 
cu scopul de a pregăti con
gresul Asociației internaționa
le a psihanaliștilor care ur
mează a avea loc în iulie 
1969 Ia Roma. Congresul de 
la Triest a fost, de fapt, un 
simpozion Freud. E intere
sant șă menționăm că, ana- 
lizînd în mod psihanalitic 
timpul petrecut de Freud în 
Italia, adepții săi cons’deră 
că ezitarea Iui de a veni la 
Roma, oprirea la Traslmene 
și ale orașe de provincie, 
printre care și Triestul, sînt 
de fapt expresia unui com
plex. Congres® șt^i denumesc 
acest complex al maestrului 
„complexul lui Hanibal*.

★
Filozoful polonez Adăm 

Schaff, care a s+ndiat drep
tul la Lwow, științele eco
nomice la Paris și fi’ozofia 
la Leningrad, în nrezent di
rector al Institutului euro
pean de știinte sociale din 
Vîena, s-a dedicat în ultimii 
ani studierii „umanismului 
integral" al lui Karl Marx. 
Bazîndu-se în snecial ne cu
noscutul manuscris din 1844, 
Schaff contrazice unele afir-

diorama
mâții ale Iui Althusser și se 
preocupă de latura filozofică 
a operei lui Marx. Pe această 
linie se situează și cartea sa 
„Marxismul și individul" a- 
părută în 1965 la Varșovia si 
tradusă de curînd în limba 
franceză. II vom găsi în acest 
studiu pe Marx în toate 
ipostazele cunoscute : econo
mist, om politic, soc olog. 
Autorul insistă însă asupra 
unui Marx pasionat de pro
blemele personalității umane, 
luptător pentru fericirea o- 
mului, gîndirea sa politică fi
ind centrată tocmai pe con
cepția despre indiv'd.

Care e baza acestei con
cepții ?

După Schaff, Marx găsea 
că „esența umană nu e o 
abstracție inerentă a unui 
individ izolat . e un ansam
blu de raporturi sociale. Nu 
există o „natură" umană 1- 
muabi’ă și neinfluențabilă, o- 
mul f ind un produs al so
cietății. Structura raporturi
lor sociale și, în primul 
rînd, raporturile de produc
ție (ceea ce justifică un 
structuralism limitat) sînt 
cele care determină ce va 
fi omul în anumite condiții. 
Dar individul e. în același 
timp, o existență act'vă la 
modul rațional. Munca e un 
veritabil nroces de autocra
ție. Modificîndu-și condițiile 
de existență, omul se modi
fică pe el însuși. De aceea, 
Individul trebuie studiat din 
triplu unghi : biologic, so
ciologic și produs al propriei 
lui autoșlefuiri".

★
El vorbea cu mamiferele, 

păsările și cu peștii e titlul 
ultimei cărți a zoologului 
austriac Konrad Lorenz, pro
fesor la Universitatea din 
MUnchen.

Se pare că, în adevăr, au
torul. care a fost pe rînd 
crescător de animale, natura
list și om de știință, nu se 
laudă. Pe baza anatomiei 
comparate a comportamente
lor diferitelor animale, fil
mare cu mare răbdare, el 
reușește să pătrundă în tai- 
ne’e vieții pensionarlor săi. 
Desigur că partea cea mai 
senzațională a studului e 

cea privitoare la memoria și 
limbajul animalelor (în spe
cial păsările), dar la fel de 
interesante sînt relatările pri
vind moravurile diferitelor 
specii. Astfel, aflăm că a- 
tunci cînd un peș'e puternic, 
deci respectat de ceilalți 
masculi, își alege o femelă, 
oricît ar fi fost ea de „ano
nimă", imediat urcă la ran
gul soțului. E respectată la 
fel cu dînsul și. conștientă 
de noul rang, ea își permite 
libertăți pe care mai înainte 
nu le-ar fi îndrăznit.

In lupta dintre un cîine și 
un lup, învinsul își oferă 
resemnat beregata colților în
vingător’. Dar, niciodată în
vingătorul nu prof tă de si
tuație, ci — mărinimos, cruță 
beregata învinsului.

Toate aceste comportamente 
sînt studiate și explicate pe 
baze științifce și, bineîn
țeles, prin comparare cu pro
priile noastre comportamente.



Frescă de Rodhe Lennart (Suedia)

Comentariul nostru
DUPĂ ALEGERILE PREZIDENȚIALE 
DIN S. U. A.

Așadar, „confruntarea dramatică” din 5 no
iembrie 1968 a adus la Casa Albă pe Richard 
Nixon, candidatul Partidului Republican. 
Rezultatele scrutinului sînt cunoscute. EI 
este deznodămîntul, exprimat cifric, al unei 
curse extrem de strînse sub raportul nume
ric al voturilor exprimate. Succesul lui Ni
xon asupra lui Humphrey, candidatul de
mocrat, apare dincolo de limita necesară: 
30.446.028 de voturi pentru Nixon., iar pen
tru Humphrey — 30.122.715. In schimb, în 
ce privește numărul electorilor, după cum 
se știe, victoria candidatului republican este 
concludentă. El dispune de 302 mandate, cu 
32 peste limita necesară, în timp ce candida

tul partidului democrat de numai 181 manda.
te. Neconcordanța între numărul de voturi 
obținut și cel al electorilor se explică prin 
aceea că în mod automat candidatul care a 
obținut majoritatea în alegerile dintr-un stat 
sau altul beneficiază de întregul număr de 
electori de care dispune statul respectiv.

Deci, deși n-a întrunit majoritatea de 50 
plus 1 a voturilor exprimate de alegători, 
Richard Nixon reușește totuși să preia func
ția de președinte al S.U.A. Faptul nu este 
fără precedent. In 1912, fostul președinte 
Woodrow Wilson a cîștigat doar cu 41,9 la 

sută din voturile exprimate. Ca și atunci, 
prezența unui al treilea candidat în cursa 
pentru președinție pare să explice de ce 
Richard Nixon nu a obținut decît 43 la sută 
din voturile exprimate.

I.a 16 decembrie, Colegiul electoral se va 
întruni pentru a confirma oficial desemna
rea președintelui care va fi instalat la Ca
sa Albă la 20 ianuarie 1969.

In presa internațională și îndeosebi cea 
nord-americană. scrutinul de la 5 noiembrie 
continuă să fie larg comentat; se fac diferi
te prognoze cu privire la direcțiile viitoare 
ale politicii americane, se încearcă să se 
explice eșecul democraților și victoria re
publicanilor. De pildă, trimisul special al 
Agenției France Presse, Francis Lora 
(într-o corespondentă din Mineapolis) expli
că în felul acesta cauzele care au determi
nat înfrîngerea democraților în actualele 
alegeri prezidențiale:

„Războiul din Vietnam, criza rasială din 
S.U.A., defectuoasa organizare a campaniei 
electorale si sprijinul slab primit de la 
președintele Johnson și senatorul Eugene
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Mc Carthy constituie factorii determinant! 
ai înfrîngerii lui Hubert Humphrey".

In același timp, candidatul partidului re
publican, după părerea multor observatori, 
este, în primul rînd, beneficiarul unei stări 
de spirit prevalente astăzi în S.U.A., care 
se manifestă în favoarea unei schimbări în 
mentalitatea politică, în soluțiile și meto
dele reclamate de problemele interne șl 
externe cu care este confruntată țara.

Intr-adevăr, în fata noii administrații re
publicane stau unele probleme care se cer 
urqent rezolvate. In primul rînd problema 
vietnameză. care afectează toate laturile 
vieții politice și economice ale S.U.A 

Desigur, încetarea bombardamentelor asu
pra Vietnamului de nord marchează un mo
ment important în evoluția problemei viet
nameze. Se cere însă angajarea unor tra
tative de fond între părțile interesate și 
efectuarea primilor pași pe calea spre re
stabilirea păcii în Vietnam.

Cunoscuții economiști americani Walter 
Heller și John Perry, într-un recent raport 
dat publicității, subliniază că dacă ar înceta 
războiul în Vietnam, visteria americană ar 
dispune în 1970 de 15 miliarde de dolari în 
plus, iar în 1973 de 43 miliarde, sume 
ce ar putea fi folosite pentru înfăptuirea 
programelor interne de luptă împoriva să
răciei și pentru reconstrucția orașelor a- 
mericane, făcînd inutile Ieqlle de majorare 
a impozitelor. Această idee este îmbrățișată 
Si de alți expert! economici americani, care 
consideră că numai după ce se va fi pus 
capăt agresiunii din Vietnam, guvernul 
S.U.A. va putea declanșa în interiorul 
țării mult așteptatul „război împotriva 
sărăciei".

Economia americană. în ciuda măsuri
lor excepționale adoptate, este amenin
țată în continuare de pericolul inflației. 
Transpunerea în practică a „programului 
de economii" afectează milioane de fa
milii americane, iar restrîngerea activi
tății economice va atrage după sine 
creșterea armatei șomerilor. In prezent, 
potrivit statisticilor oficiale, 3,6 la sută 
din populația activă a S U.A. nu are de 
lucru. „Wall Street Journal", ziarul cercu
rilor de afaceri, prevenea nu de mult că 
„în anul viitor creșterea șomajului va 
continua".

Există o adevărată criză în învățămîn- 
ful american ce se desfășoară pe fundalul 
luptei rasiale. Cu cîteva excepții, proble- 
ma rasială se pune în întreg sistemul de 
învățămînt cu cei aproape 45 de milioa 
ne de elevi șl eleve.

Desigur că aceste elemente, ca și alte
le ale vieții americane din bilanțul de 
guvernare al democraților, au cîntărit în 
ochii alegătorilor atunci cînd și-au dat vo 
tul. Richard Nixon a mizat pe aceste sen
timente generale și a concentrat critica 
discursurilor sale electorale pe „dezor
dinea de acasă și lipsa de securitate în 
străinătate", neîncrederea în Casa Albă, 
divergențele dintre instituțiile executive 
și legislative.

Ce a promis în schimb ? Remedierea 
tuturor acestor stări de fapte. „O nouă 
politică externă", revenirea la lege și or
dine, oprirea creșterii prețurilor și impo
zitelor, noi slujbe etc.

Nu trebuie însă omis un fapt esențial: 
în îndeplinirea programului său, cel de 
al 37-lea președinte al Statelor Unite va 
avea de înfruntat un Congres advers, 
unde democrații dețin majoritatea.

Radu Simionescu

critica și creația
In epoca în care se vorbește 

curent de Tarîuffe-ul lui 
Planchon sau de C'îd-ul lui 
Vilar, cred că nu mai este ne
voie să se demonstreze că tea
trul este altceva decît un text. 
Se va admite, cred -— cu ușu
rință, că partea scrisă a unei 
piese este un ansamblu de vir
tualități a căror realizare numai 
reprezentația o asigură. O ope
ră teatrală nu e încheiată decît 
atunci cînd e jucată : regizorul 
este cel care, printr-o optică 
specifică, prezintă publicului 
un text, limitat poate 
de ... această optică, în
să ini orice caz finisat. 
Deci, o sociologie a receptării 
artistice, cu referire la operele 
dramatice, nu se poate realiza 
decît la nivelul spectatorului. 
și nu la acela al cititorului.

Cum, practic, este imposibil 
să fie anchetați spectatorii, mai 
ales atunci cînd spectacolul a 
avut loc cu mai mult de 30 
ani în urmă, am preferat să 
examinez criticil'e cotidienelor. 
Acest studiu este, de fapt, mal 
avantajos. Pe de o parte el ne 
permite să aflăm cum a fost 
primit și judecat un spectacol. 
(Este logic să presupunem că. 
în măsura în care orientează o- 
pinia spectatorului, criticul o 
si reflectă). Pe de altă parte, a- 
cest studiu ne-a edificat asupra 
locului pe care îl ocupă cri
tica din presa cotidiană în 
istoria și în lumea teatrului, 
asupra rolului pe care ea vrea 
să-l joace, precum și... a- 
supra celui pe care-1 joacă e- 
fectiv.

Piesa „Barabbas" de Michel 
de Ghelderode ne oferă, în a- 
ceastă privință, un exemplu 
deosebit de elocvent. Acest 
autor, născut la Bruxelles în 
1898 și decedat în 1962, șl-a 
scris toate piesele în franțu
zește, însă, în general, se con
sideră că ele exprimă un spe
cific flamand. Teatrul său se si
tuează de obicei în Fiandra 
secolului XVI, fantezia lui o 
amintește pe aceea a lui Breu- 
gel și d'Ensor, iar limba este 
presărată și cu expresii bruxe- 
lleze.

Piesa a fost scrisă în fran
țuzește în 1930, dar, tradusă 
imediat, a fost jucată de Tea
trul Popu'ar Flamand, care 
a reprezentat-o în toată Fian
dra. Barabbas a fost mult juca
tă, mai ales în Franța șl 
Finlanda, dar aici m-am oprit 
doar la trei spectacole montaro 
de trupe belgiene.

Primul a fost dat în 1934 la 
Bruxelles de o trupă de ama
tori condusă de Albert Lepage, 
al' doilea în 1954 de trupa 
Teatrului National al Belgiei 
în regia lui Maurice Vanneau, 
care a jucat-o la Bruxelles, 
apoi în provincie. In fine, în 
1956. Teatrul National a reluat 
piesa într-o nouă montare, 
datorată Iui Jacques Huys- 
mans, care a jucat-o odată la 
Bruxelles, apoi a înfățișat-o 
cu ocazia celui de al III-lea 
festival, la Paris. Deci, evan
taiul meu de critici „merge" 
de la Bruxelles la Paris, tre- 
cînd prin provincie, în Belgia, 
și acoperă mai mulți ani: 
1934, 1954 și 1956.

Mai întîi trebuie să spun 
că toate criticile sînt constru
ite pe același plan: cea mat 
mare parte este conferită po
vestirii subiectuluise anali 
zează apoi personajul iul 
Barabbas și, în fine, se spune 
un cuvînt (foarte pe scurt) 
despre punere în scenă și 
distribuție. In cele din urma 
se citează, adăugîndu-i-se u- 
neori un adjectiv, decoratorul 
și comDozitorul muzicii de 
scenă. Abia în 1956 se merge 
ceva mai departe cu analiza 
punerii în scenă. Jacques 
Huysmans a consemnat-o la 
modul expresionist (este păre
rea criticilor) și, în general, 
ziariștii s-au mirat s-o vadă pe 
Maria-Magdalena în chip de 
femeie fatală, sau pe Pilat din 
Pont ca ofițer englez. Belgie
nii admiră sau critică îndrăz
neala regizorului, francezii îi 
reproșează că este cu totul 
demodat. Niciodată, nici un 
critic nu se întreabă de sensul 
acestei puneri în scenă, de 
spiritul în care e realizat acest 
spectacol, nici chiar criticii 
ziarelor din Paris.

Chiar dacă gazetarii teatrali 
își construiesc toate articolele 
pe aceeași canava, ei sînt to
tuși deosebiți în ceea ce pri
vește conținutul. Sînt și une
le opoziții amuzante, de amă
nunt, dar e prelerabil să ana
lizăm trei laturi distincte ale 
criticii din ziare, referitor la; 
1) Ce se spune despre faptul 
programării piesei ? 2) Cum 
este apreciată piesa ? 3) Cum 
a fost primit și analizat per
sonajul Barabbas ? Mă voi 
mulțumi să expun succint cîte
va concluzii pe care le-am ou- 
tut extrage din studiul arti
colelor.

In lucrarea sa Socioloale du 
theatre, Jean Duvignaud afir
mă că rolul criticii astăzi este 
total schimbat față de 
sec. XIX : In loc să fie „un 
om de gust" care interpretează 
o operă, urmînd niște norme 
care sînt ale grupului căruia 
îi aparține, criticul întîmpină 
operele cu un spirit radical 
diferit de cel al „elitei tra
diționale". Această observație 
este valabilă pentru personajul 
Barabbas: dacă aspectul exte
rior al piesei, construcția dra-

corespondentă din 
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matică, nu evocă un teatru 
nou, tematica ei conduce la a- 
cest lucru. Amestecul de ge
nuri care-1 caracterizează pe 
Ghelderode, colorația flaman
dă pe care a conferit-o teatru
lui său, limbajul uneori exage
rat, fac ca opera să se detașe
ze net de tot ceea ce criticii 
considerau ca norme stabilite.

Astfel, ei au fost surprinși 
de piesă și în 1934 ca și în 
1954. Toți vorbesc de îndrăz
neala trupei care montează o 
asemenea lucrare. Aprecierea 
apare stranie sub condeiul 
criticilor din 1954 care totuși 
ar fi trebuit să audă de un oa
recare Samuel Beckett și de 
piesa lui: „Așteptîndu-1 pe 
Godot". Lucru și mai curios, 
niciodată ei nu consideră ca 
îndrăzneață tematica lui Ghel
derode, care totuși se învîrte 
în jurul unui subiect modern . 
alienarea omului în raport cu 
o lume în care el nu se inte
grează și cu care nu comunică. 
Barabbas nu înțelege nimic 
din ce i se întîmplă și moare 
rămînînd victimă a unei supre
me neînțelegeri. Această situ
ație nu pare a fi frapat pe nici 
un critic; dimpotrivă, îndrăz
neala, pentru ei, rezidă pur si 
simplu în faptul de a se fi pro
gramat o piesă dificilă, plină 
de îndrăzneli verbale și vizu- 
afe, o piesă paroxistică, abso
lut jipsită de rationabilifate 
Sîntem departe de misiunea 
criticii așa cum a conceput-o 
Duvignaud.

Din acest punct de vedere, 
criticii cotidienelor dezamă
gesc : niciodată ei nu încearcă 
să desprindă o viziune despre 
lume, nu caută măcar o semni
ficație a piesei. Criticii de la 
ziarele cotidiene rămîn mereu 
superficiali, ei nu acordă a- 
tentie decît formulării, chiar 
dacă au dreptate cînd vorbesc 
de îndrăzneala limbajului sau. 
cînd încearcă să califice pie
sa. Criticul din 1934 este, fără 
îndoială, cel care a presimțit 
mai exact (fără ca totuși să 
poată explica) profunzimea o- 
perei, cînd a numit-o „trage- 
gedie plebeiană", dar ceilalți, 
mai tîrziu, n-au reținut decît 
latura plebeiană a spectacolu
lui. In 1954 piesa a fost califi
cată ca o dramă populară, dar 
fără semnificația politică pe 
care această expresie a do- 
bîndit-o astăzi, cînd se vor
bește curent de case de cultu
ră si de teatru popular. Cînd 
expresia este utilizată de zia

rele progresiste, ea vrea sa 
însemne că lucrarea poate să 
placă unui public larg, pentru 
că aduce în scenă oameni din 
popor. Cînd o găsim în alte 
ziare, ea vrea să arate că 
spectacolul e plin de viață, de 
căldură, suculentă și instinct. 
Ceea ce e adevărat, deși — o- 
prmdu-se aici — criticii nu 
pot aprecia mesajul veritabil al 
piesei. Opinia nu se schimbă 
nici în 1956, căci, atunci cînd 
vorbesc de teatru expresionist 
sau de teatru de experiență, 
comentatorii spectac®lu)ui nu 
se preocupă decît de punerea 
în scenă, în ceea ce ea are nou, 
fără să studieze spiritul textu
lui.

La Paris, criticii par să ia în 
considerare mai mult aspectul 
în parte regionalist al specta
colului, care, pentru ei, se re
zumă la fantezia flamandă. 
Or, piesa reprezintă mai mult 
decît atît, și, nedescoperind 
sensurile majore, criticii ziare
lor cotidiene nu-și ating scopul. 
Astfel, este suficient să vedem 
cum a fost primit jrersonajul 
Barabbas. .După Duvignaud, 
criticul trebuie să fie informat 
înaintea publicului, pentru a 
putea face legătura unei oj>ere 
noi cu un public neavertizat.

Barabbas este o operă care, 
în ciuda aparentelor concrete 
nu are nimic din spec; .cil 
unei piese psihologice. Atît d? 
fundamental omenesc cum a- 
pare, teatrul Tui Michel de 
Ghelderode nu are nimic indi
vidual, personajele nu se defi
nesc niciodată decît în rela
țiile lor cu jumea care le în
conjoară. Dar criticul nu a în
țeles inovația, psihologizînd. în 
1934 ca și în 1956, personajul 
principal. Astfel, critica nu se 
situează în „avans" fată de pu
blic și rolul ei de informator 
se reduce la o funcție publici
tară, Pentru că fiecare critic are 
propriii săi cititori,- cei care ci
tesc ziarele de o anumită orien
tare nui le citesc pe celelalte 
In consecință, ziaristul nu vede 
necesitatea detașării de convin
gerile lui ideologice, pentru ca 
ele le vor întîlni sigur pe cele 
ale cititorilor. Dovada : Barab
bas este, în general, considerat 
ca un criminal insensibil, dar 
cu o inimă dreaptă. Pentru 
criticii catolici, această bunăta
te nu există înainte de întîlni- 
rea cu Crist, Crist l-a 
iluminat pe Barabbas. Pen
tru ceilalți, Barabbas a- 
vea dinainte un senti
ment al dreptății, pe care eve
nimentele n-au. făcut decît să-1 
scoată la suprafață. Pentru 
unii el moare fiindcă a vrut 
să instaureze domnia transcen
denței, pentru alții el e un 
martir al Absurdului. In mod 
fățiș, criticii se tem să anga 
jeze cititorii, să-i îndemne a 
vedea o piesă care va putea 
să-i șocheze. Se simte mai pu
țin acest lucru la criticii pari
zieni, pentru că ei utilizează o 
metodă oarecum istorică. Ei au 
în vedere că Barabbas a fost 
scris pentru teatrul popular fia- 
mand, că piesa a fost jucată 
pe estrade de bîlci. Ca atare, 
se conchide că spectacolul este 
destinat unui public necioplit, 
piesa e neciopiită și frizează 
vulgaritatea. Nu numai că toți 
criticii parizieni rămîn aposto
lii gustului pe care Duvignaud 
îl condamnă pe drept cuvînt, 
dar ei par să vadă într-un 
spectacol mai mult faptele 
tangențiale decît opera propriu- 
zisă.

Critica cotidienelor apare 
deci conservatoare, timorată și 
superficială. Dacă această si
tuație se explică prin operativi, 
tatea cu care ziariștii trebuie 
să-și redacteze articolele sau 
structurii însăși a industriei 
gazetărești, rămâne să se 
stabileasscă ulterior. In orice 
caz, în urma analizei de fată 
se poate spune că rolul criticii 
din cotidiene în raport cu crea
ția literară este ineficient.


