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Lucrări de IOAN CHIȘU și IOAN GBIGORE (Bienala de artă plastică)

Pusă istoric-concret pro
blema creației filosofice va 
releva acțiunea pozitivă sau 
negativă, stimulatoare sau 
fremătătoare a unui șir în
treg de factori sociali și psi
hosociali cum sint: tipul de 
orînduire socială, clasa so
cială ale cărei interese și 
năzuințe le împărtășește fi
losoful, relațiile și contra
dicțiile sociale obiective care 
dinamizează dezvoltarea so
cială, disputele ideologice, 
stadiul de dezvoltare a ști
ințelor, matricea culturală 
specifică societății și națiu
nii respective, climatul poli
tic intelectual și moral, ni
velul general de cultură și 
gradul de liberta'e de expre
sie și comunicare spirituală. 
Personalitatea creatoare a filo
sofului — care este cel pu(in 
tot atît de importantă ca și în 
cazul artistului — se exercită 
asupra unui material de fapte 
și de idei, de stări de spirit, 
(inclusiv spiritul epocii), de ju
decăți și prejudecăți, de tra
diții și mentalități, de condu
ite și opinii, de aspirațiile e- 
pocii, zămislite, transmise și 
transformate într-un context 
social istoric determinat. An
samblul condițiilor social-cul- 
turale și al celor psiho-sociale 
actuale împreună cu moșteni
rea ideologică a trecutului, 
reinterpretată și asimilată con
tinuu și selectiv după criterii 
de valoare socialmente deter
minate, intervin in alegerea 
temelor de reflecție filosofică, 
in modalitatea principială de 
a le soluționa, in atitudinea 
expresă sau implicată față de 
problemele cardinale ale epo
cii, în concluziile social-politi- 
ce formulate sau abia schifate 
de către gînditor. Cufundat ca 
intr-o „baie" în mediul social 
și psihosocial în care trăiește 
filosoful nu-și va refuza „pri
vilegiul" (în fapt îndatorirea) 
de a da expresie teoretică 
conștiinței de sine a epocii 
sale, a clasei sale, a națiunii 
sale. In însăși țesătura intimă 
a operei filosofice vor intra, 
sub cele mai variate forme, 
uneori transfigurate, elemente
le și condițiile social-psiholo- 
gice ale epocii în care autorul 
trăiește. Aspirația filosofică 
către universal și peren a 
fîșnit și s-a bazat întotdeauna 
pe concretul social și psiho
social. Căci, problemele cardi
nale ale Umanității, implicate 
în orice sistem de gîndire fi
losofică, sint — așa cum o 
demonstrează marxismul — în 
primul rînd ale unor colectivi
tăți sociale determinate și de
terminabile sub raportul ca
racteristicilor istorice, sociolo
gice și psihologice ca și sub 
raportul esențial al sistemelor 
de valori.

Epoca actuală, a cărei prin
cipală caracteristică din punct 
de vedere social-economic și 
politic este trecerea revoluțio
nară de la capitalism la so
cialism, este și sub raport fi
losofic și psihosocial o perioa

DIMENSIUNEA 
PSIHOSOCIALĂ 
A FILOSOFIEI

dă dintre cele mai complicate 
de ciocnire și schimbare ra
dicală a sistemelor de valori, 
care sînt apărate sau respinse 
de clase sociale determinate. 
„Sistemul de valori acceptat 
de societate—spunea A. Schaff 
în comunicarea prezentată la 
Congresul de la Viena : „Marx 
și umanismul contemporan* — 
este produsul și expresia unor 
raporturi sociale definite, a- 
cestea constituind in același 
timp baza care garantează sta
bilitatea lor. Este suficient ca 
modul de producție să fie 
zdruncinat pentru ca să se 
producă repercusiuni privind 
acceptarea socială a sistemului 
de valori care îi este atașat 
și invers, schimbarea sistemu
lui de valori admis se reper
cutează imediat asupra întregii 
vieți sociale". Or, atît în schim
barea radicală a unui sistem 
de valori traditionale, jucînd 
rclul de frînă în dezvoltarea 
socială, cit și în elaborarea și 
instituirea unui .nou sistem de 
valori consecvent umaniste, un 
rol foarte important revine 
concepției filosofice, așa cum 
a dovedit-o nemuritoarea o- 
peră marxistă și o probează în 
zilele noastre opera construc
ției socialiste.

Stringente nevoi și aspirații 
ale epocii contemporane, ale 
majorității covîrșitoare a ome
nirii care luptă pentru progres 
social, pentru contracararea a- 
menințării cu distrugerea ato
mică generală de imperialism, 
explică „renașterea" problema
ticii teoretice, filosofice, socio
logice politice a umanismului 
în general, a celui marxist în 
special. Apare astfel de înțeles 
că tocmai în condițiile sociale 
obiective ale construirii unei 
lumi noi, socialiste, cu adevă
rat umane, filosofii marxiști 
și-au anqa/at și își reunesc 
forțele teoretice în tratarea a- 
profundată a acestei teme în 
spiritul unei concepții auten
tic marxiste conținute în tota
litatea operelor lui Marx, în- 
cepînd cu manuscrisele econo- 
mlco-filosofice și terminînd cu 
operele de maturitate ale cla
sicilor. Desigur, aceste eforturi 
pot fi rodnice dacă unii fi
losofi marxiști vor reuși să se 
elibereze de o veche meteahnă 
a „filosofiei exeaetice", care 
socotea că stabilirea adevăru
lui se rezumă la cercetarea și 
extragerea sensului unor texte 
autentice și cu autoritate, la 
disputa pe marginea textelor.

Ca și cum adevărul ar fi dat 
în text iar filosoful n-ar avea 
chipurile altceva de făcut de
cît de a-1 pune sub ochii con
temporanilor și eventual de a-1 
comenta I Acest procedeu îm
pinge spre scolastică și poate 
chiar oferi noi mostre de dog
matism.

Extrăgînd spiritul consecvent 
revoluționar și însușindu-și e- 
sența metodei materialist-dia- 
lectice și istorice, proprie con
cepției clasicilor, este prefera
bil ca filosofii marxiști să se 
simtă atrași către problemele 
vii ale realităților contempo
rane. Cu instrumentele teore
tice și metodologice elaborate 
de marxism și perfecționate 
în cadrul marxismului, pot și 
trebuiesc analizate problemele 
omului din ziua de azi, care 
trăiește în condiții economieo- 
sociale, politico-culturale con- 
cret-istorice foarte diverse și 
în rapidă schimbare. Atît în 
problemele cardinale ale uma
nismului, cit și în alte proble
me teoretice de bază nu poate 
fi decît salutară integrarea or
ganică în cadrul gîndirii filo
sofice a dimensiunilor sale 
sociologice și psihosociologice, 
care sint întotdeauna vii, con
crete, actuale.

In privința influenței gîndirii 
filosofice asupra conștiințelor 
și acțiunilor umane, rolul fac
torilor sociologici și psihosoci
ali apare și mai tranșant ca a- 
vînd o pondere considerabilă 
dacă nu decisivă. Despre ce 
este vorba în esență ?

In principal este vorba de 
faptul că valoarea unei gîndiri 
filosofice se poate aprecia după 
măsura în care ideile ei direc
torii se încorporează mai de
vreme sau mal tîrziu în spiritul 
epocii, influențează pozitiv 
conștiința comunităților umane, 
dinamizează acțiunea socială, 
politică, stimulează creația 
științifică, artistică, cultural- 
educativă, fermentează gîndi- 
direa creatoare, novatoare. 
„Există sisteme filosofice—no
ta Diltey — care sînt imprima
te mai adînc decît altele în 
conștiința umanității și la care 
s-a recurs întotdeauna pentru 
a se face o idee despre filoso- 
fie" (Le monde de l’tsprit, 
Aubier-Montagne vol. I, 1947, 
pag. 347). Unul dintre aceste 
sisteme filosofice este neîndo
ielnic marxismul, fapt relevat

(Continuare în pag. 11)

Petru Pânzaru

condiția 
romanului
Amatorii de butade ar putea spune că romanul, ca specie 

literară, a fost creat anume pentru a pune în încurcătură pe 
teoreticienii literaturii .Romanul, nota nu fără o secretă ma
liție, un cercetător, Michel Raimond, e ca omul în filozofia 
existențialistă, - existența îi precede esența (Michel Raimond : 
La crise du roman du lendemain du Naturalisme aux annees 
vingt, Paris, Librairie Jose Corti, 1966). Nu există astfel o 
definiție mulțumitoare asupra romanului, iar diferențierile ope
rate între roman și alte specii literare înrudite ale genului 
epic, nuvela și povestirea sînt, îndeobște, superficiale, avînd, 

cel mult o valoare utilitară și strict didactică. Nu ne duce 
prea departe, pe calea elaborării unei definiții, nici seman
tica cuvîntului. Ea ne convinge, mai de grabă că, în cursul 
multisecularei sale evoluții, romanul a însemnat, adesea, 
altceva. însuși apariția termenului în Franța secolului al 
Xll-lea, în plin Ev Mediu, marchează o ciudățenie. Prin 
roman se înțelege, acum, o povestire adevărată sau ima
ginară, scrisă în versuri sau în proză, în limba romană, 
adică într-o limbă inexistentă, dar prin care trebuiesc înțe
lese limbile romanice derivate din latina vulgară. Un roman 
e, în orice caz, prin această caracteristică, o scriere accesi
bilă tuturor, spre deosebire de operele „culte*, „nobile”, 
scrise în latina clasică. Romanul deci, dacă mi-e îngăduită 
și mie o butadă, se naște ca roman populist și, pînă în epoca 
contemporană, una din trăsăturile sale distinctive este aceea 
că el răspunde nevoii de fabulație, de povestire, o năzuință 
străveche a imaginației omului. De aici, între multele pre
judecăți ale teoriei literare privind romanul, să amintim una 
dintre cele mai stăruitoare. Romanul a fost considerat vreme 
îndelungată ca o specie literară inferioară dacă nu de-a 
dreptul neserioasă și frivolă, o specie căreia, de nenumă
rate ori — nu a trebuit să se aștepte apariția „noului roman" 
a „anti-romanului* — i s-a decretat moartea. încă Boileau, 

in dialogul său Les Heres du Roman, scrie ironic, după moar
tea domnișoarei de Scudery : „Enfin la mort l’a rayă du 
monde des humains / Elle est tous les autres compositeurs 
des romans". Mefianța mentorului clasicismului francez față 
de „genul proteic', era, de altminteri, firească. Nesupunîn- 
du-se nici unei reguli, romanul nu putea apare, în ochii lui 
Boileau, decît ca o scriere minoră, haotică și hibridă.

Ceea ce teoreticianul clasicismului francez, și alții după el, 
au denunțat ca principalul neajuns al romanului, lipsa de 
reguli, devine, în evoluția acestei specii literare, o calitate. 
Profitînd de împrejurarea că nu e legat, prin ni- 
mic, nici de spațiu nici de timp, romanul și-a
luat față de spațiu și fața de timp, toate liber-
tățile. Dar nu numai față de ele, ci șî față de conți-
nutul operei literare. Romanul este, în același timp, confe
siune și eseu, reflexie filozofică sau comentariu moral, do
cument istoric sau anchetă socială. „Epicul pur — afirma 
polemic Mircea Eliade — este o prostie ca și poezia pură. 
O mare creație epică reflectează, în bună parte și mijloacele

(Continuare în pag, 9)

Traian Liviu Birâescu
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SF1RSJT

DE AN
Ultima lună, ultimele zile 

din acest an. Se consumă ca 
Întotdeauna in iarnă și totul 
pare pur, asociat fiind cu ză
pada proaspătă. Ești tentat să 
uiți tot ce înjosește demnita
tea umană, ; tot noroiul îm
proșcat peste ea, intr-un coif 
sau în altul al lumii, ameste
cat nu o dată cu singe' nevi
novat. Nu, sfîrșitul anului și 
nici zăpada lui nu pot aco
peri moarte și nici disperare. 
Zăpada nu le poate acoperi, 
după cum nu poate aduce, 
o dată cu albul ei pur, li
bertatea celor asupriți și nici 
nu poate opri, prin frigul ei, 
glontul care străpunge o 
Frunte de Om. Absurdul răz
boi din Vietnam continuă, în 
Nigeria moartea seceră, prin 
foamete, copii și bătrîni, plu- 
toanele de execuție își des
carcă armele în carne de om, 
în nopțile Africii; străvechi
le popoare, ai căror înaintași 
au lăsat minuni în fata că
rora ne aplecăm și astăzi, se 
amenință pe malurile Nilului 
șt Iordanului; pe toate con
tinentele mai există popoare 
oprimate ale căror gemete nu 
contenesc... Zăpada cu al
bul ei este nefolositoare, nu-mi 
poate alunga tristețea și în
grijorarea, nu-mi poate da 
acel calm în care să 
aflu răspuns la atît de ba
nala întrebare: cum mintea și 
inteligenta Omului, aceeași 
mină care ne-a dăruit Pietă 
și Gioconda și aceeași inteli
gentă care ne-a sedus cu 
Simfonia a IX-a, sau cu teoria 
relativității, poate să înjo
sească demnitatea umană ? 
Nu, nu-i cred pe aceia care 
susțin, aducînd toate aceste 
argumente despre crimele o- 
mului împotriva umanității, 
că fiinfa umană, pe plan mo
ral, n-a Înregistrat nici un 
progres. Cred însă că ne-am 
apucat să cucerim cosmosul, 
înainte de a rezolva proble
mele „pămîntești".

In acest an, al douăzecilea de 
la Declarafia Universală a Drep
turilor Omului, s-a conti
nuat înjosirea demnității u- 
mane, dar, In același timp, 
s-au Înregistrat și pași si
guri, de la un capăt la altul 
al lumii, spre aspirația cea 
mai legitimă și cea mai sfîntă, 
de împlinire și apărare a ceea 
ce numim Om și Demnitatea 
lui. 1968 se va înscrie în istorie, 
cred, din această perspectivă, a 
imensei aspirații de înlătu
rare a tot ce ne poate trans
forma In neoameni, a tuturor 
uneltelor de distrugere a se
colului nostru, asemănătoare, 
dar infinit mai cumplite ca 
cele pe care le întîlnim în 
istorie și le spunem inchi
ziție sau altfel.

Nu, optimismul nu mi-a 
venit niciodată de Ia anotim
puri, de la podoabele lor. 
Iarna nu reușește, ca și a- 
cum, Ia sfîrșit de an, să mă 
învioreze prin răceala ei. 
Optimismul mi-a venit întot
deauna de la Oameni, în ca
re n-am să pot nici o clipă 
să nu cred: în rațiunea șl 
inima lor. Și în primul rînd 
de la Oamenii țării mele, ca
re îmi dau certitudinea, 
prin tot ce înseamnă ei, că 
pe toate meridianele sînt Oa
meni, zeci și zeci de milioane 
care gîndesc asemenea lor, la 
Demnitatea Omului. Pentru 
că nu faptele potrivnice care 
s-au consumat în lume în a- 
ceșt an și pe care cu toții le 
știm, nu ele vor lumina is
toria, ci această siîntă aspi
rație a omului de a fi tratat 
ca Om, de a fi respectate 
toate glodurile lui de ome
nie, oriunde s-ar afla, de 
orice limbă, neam sau rasă 
ar fi.

Cred că tot ce este potriv
nic omului se va lăsa ca 
drojdia la fundul istoriei și 
cred că in nopțile și zilele 
anului care va veni voi auzi 
din nou pașii Demnității u- 
mane, pe toate meridianele, 
îndreptați spre împlinirea 
ei.

Corneliu Ștefanache

ȘTIINȚA IN VIAȚA 
COTIDIANĂ

Despre pătrunderea științei în 
mase se ocupă prof. univ. dr. 
Pavel Apostol într-un interesant 
și documentat articol din „Ro
mânia liberă". Pătrunderea ști
inței în mase nu trebuie privită 
numai sub aspectul difuzării 
cunoștințelor, ci și sub acela al 
aplicării lor. Prin urmare, titlul 
mai potrivit al articolului citat 
ar fi : Știința în viața cotidia
nă. In adevăr, exemplele citate 
de autor deschid o perspectivă, 
dacă nu inedită, cel puțin ne
glijată în soluționarea diverse
lor activități cotidiene specifice 
aglomerărilor urbane. Discutăm 
mplt despre electronică, ciberne
tică, despre automatizare, dar în 
rezolvarea celor mal presante 
cerințe ale activității zilnice 
(transport în comun, aprovizio
nare, culegere de informații etc. 
etc.), se consumă încă inutil o 
mare cantitate de timp, — timp 
social ireversibil și nerecupera
bil. Iată un domeniu în care 
mai avem multe de făcut. Cine 
trebuie să ia inițiativa, însă ? 
Noi credem că nu numai oa
menii de știință, ci și organele 
direct interesate.

TRAVESTI LITERAR
in „Informația Bucureștiului", 

citim o... informație, bineînțeles, 
intitulată „Travestiuri în fami
lie". Aflăm de aici că un profe
sor joacă rolul Aftimiei (sic !), 
iar fiica sa pe acela al lui Va- 
silică din piesa „Ochiul babei" 
prezentată la bienala amatorilor 
de formație artistică din Frumu
șica (Botoșani). Foarte interesant. 
Totuși autorul citatei știri își 
dezinformează cititorii atunci 
cînd recomandă piesa drept „dra
matizarea povestei (sic !) lui 
Creangă „Ochiul babei**. Vom 
preciza deci că la mijloc este 
mai curînd un... travesti de is
torie literară deoarece : 1) Crean
gă nu a scris nici o poveste cu 
titlul „Ochiul babei" : 2) piesa
cu acest titlu nu este o dra
matizare, ci o comedie origi
nală, datorată lui George Va- 
silescu ; 3) Punctul de plecare
al intrigii, dar numai acesta se 
află în cele cîteva pagini ale 
povestirii lui Ion Creangă : „Soa
cra cu trei nurori". E bine să 
se știe și să se rețină corect in
formațiile de acest fel. Mai a- 
les că ziarul se cheamă „In
formația...**

FORMIDABIL!
„Formidabil" — anunță^ un ziar 

_ „la ora aceasta a apărut Al
manahul magazin". Revista 
„Flacăra" de asemenea, consa
cră o casetă specială cu aer de 
seriozitate, pentru ca la sfîrșit 
povestea inclusă în chenar să 
se dezvăluie la fel de „senza
țional” : a apărut almanahul 
„Flacăra”. Și au mai apărut, 
de asemenea, multe altele... O 
abundență de almanahuri, o

supraproducție demnă de un 
final de an avid să se... ispră
vească, în sfîrșit „o lume de 
almanahuri” — cum ar spune 
un glumeț sau un cititor ango
asa!. Am numărat cel puțin 13 
titluri... și investigațiile conti
nuă ! Dar nu aici e baiul. In 
fond, să fie cît de multe 
(hîrtie avem berechet), dacă fie
care ar avea, cum se spune, u? 
„profil" al său... Din păcate ele 
repetă, cu neînsemnate variații, 
aceeași formulă... Oare ceva mai 
multă fantezie a publicațiilor și 
a respectivilor redactori — unde 
s-ar putea . . . achiziționa ?

UN TURNEU
Teatrul de Stat din Bacău des

fășoară o bogată activitate în 
deplasare. De curînd a repre
zentat și la iași „Conacul sin- 
guratlc“ de Agatha Christie. Pes
te cîteva zile va juca, tot la 
lași, x,Micul infern" de Mircea 
Ștefănescu. Să recunoaștem că, 
în comparație cu Brecht, Ion 
Omescu și Ștefan Oprea — ale 
căror piese anunțate de afișele 
Naționalului în aceeași perioadă, 
pretind o anumită tensionare in
telectuală a spectatorilor, repre
zentațiile . băcăuane apelează la 
dispoziția spre destindere șl di
vertisment a publicului. Nu pro
nunțăm cuvîntul nepotrivit „con
curență" — însă ne gîndim că o 
mai judicioasă armonizare a re- 
pertoriilor de turneu devine tot 
mai necesară.

In orice caz. spectacolului „Co
nacul singuratic" îl vom recu
noaște calitățile de profesionali- 
tate, dar numai parțial. De pil
dă, dacă am apreciat interpretă
rile lui N. Roșloru (maiorul 
Metcalf), Florin Gheuca (Para- 
vlclni) sau a lui Andrei Ionescu. 
(Giles Ralston) nu ne imaginăm 
în ce mod se acceptă înlocuirea 
în spectacol a unul actor ce de
ține un rol principal (Ovidiu 
Schumacher) cu un interpret ce 
ar putea cu îngăduință să joace 
același rol într-un ansamblu de 
amatori (Const. Constantin).

Nu e vinovat actorul, nici că 
e distribuit într-un rol care nu-i 
convine, nici că e obligat să 
facă un adevărat „tur de forță" 
spre a memora șl a debita un 
rol într-un timp extrem de 
scurt. Se impune însă mai multă 
exigență artistică din partea ce
lor care acceptă dublurile și 
permit improvizația chiar și în 
cazul turneelor.

N. Irimescu

SĂPTĂMiNA LITERARĂ
Frecvent în universul poetic 

actual, motivul pămîntului bă- 
trîn, al copacului, al cîmpiei 
dezvăluie, fără a forța demon
strația, o atitudine existențială 
comună generației tinere, care 
merge spre o tematică tensiona
lă, cu iradieri filozofice. Lirica 
peisagistă, de pildă, a depășit 
cert limitele pitorescului, susți- 
nîndu-se nu prin tehnica pictu
rală, prin metafora ornamenta
lă, ci prin deschiderile largi 
spre valori subtextuale : dezvă

luirea unei experiențe de viață. 
Astfel, Olga Caba solicită pei
sajul ca pretext descriptiv pen
tru adînciri în ideatic. Tablou
rile sale (Zodia, Unu, România 
literară), percepute cu simțuri 
dilatate, ceea ce le conferă re
zonanțe cosmice, constituie ca
drul unei mișcări sufletești. Pen
tru Miron Scorobete (Reînviere, 
România literară), aflat sub in
fluența folclorului magic, sosirea 
cocorilor în peisajul rural se 
transpune într-un moment sim
bolic. Purtîndu-1 spre hotarul 
nelămurit al misterului nașterii, 
apariția lor îl face pe poet să 
audă voci tainice, supraindivi- 
duale.

Psalmul lui C. Abă’uță („7. 
omul : / din umbra copacului
trage țărînă / și e ca o lăsare 
de sînge", R. L.) poate deveni 
motto pentru un anume tip de 
poezie parabolă cultivată la noi, 
construită pe idei regizate cu 
îndemînare. Creatorii ei relevă 
o zestre ancestrală, sedimentată 
adînc. Din acest depozit instinc
tual străvechi se iscă în poezii 
lui Ion Sofia Manolescu (Echi
nox, R. 1.) un dialog între for
țele tainice din univers și cele 
din propria-i ființă, tulburător 
prin cadența sa aspră si prin- 
tr-o undă de tristețe desprinsă 
din teluric. Iosif Naghiu (Xeno- 
fon, IX. R. 1.) se dovedește a 
fi tăinuitorul unei memorii cu 
rădăcini într-un îndepărtat tre
cut istoric. Un tablou de luptă, 
trăit de cine știe ce generație 
anterioară, este reînviat în vers 
cu intensitate de viziune lăun
trică.

In strînsă apropiere cu moti
vul țărînei se află repetata in
vocare a mamei, cuvînt cu pu
teri magice care simbolizează 
legătura cu pămîntul, amintind 
versul lui Blaga despre părinții 
coborîți în lut ; „Ei vor să fie 
rădăcinile / nrin care ne pre
lungim pe sub pămînt". Prezen
ța mamei exprimă dorința ex
pansiunii în timp și spațiu a 
poetului, o revenire în geneză 
semnificînd întoarcerea din ma
turitate din nou spre cop’lărie. 
La Gh. Anca (Ne aplecarăm... 
r. n. mama, surorile, frații se 
tălmăcesc ca tot atîtea legături 
cu o lume rustică de senzații 
primare, din care alunecă trep
tat, poetul mărturisindu-și în
cordat și neliniștit. în imagini 
întunecate, un început de în
străinare nedorită. Răscolind ce
nușa războiului, debutantul Ion 
Măr îineanu are prilejul să re- 
deștepte din amintiri chipul ma
mei (Ita. Tribuna). Notînd în
tr-un vers eliptic ce trădează 
încordări interioare tablouri cal
cinate de dramele și spaimele 
trecutului, pentru poet moartea 
tragică a acesteia semn’fică o 
curmare bruscă a. ciclului vital.

Uneori însă desl contac+ul an- 
teic este exnr’mat categoric, me
tafora ostenește prin tenta dis
cursivă datorată unui verbiaj 
nestănînit. La Ion Nicolescu (Ca
valeria Română, R. 1.) tema e 
net superioară exprpsiei. poetul 
riereusind să se sustragă gesti
culației retorice.

Ioana Cosmin
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CASA DE
CULTURĂ
A TINERETU
LUI Șl STU
DENȚILOR

Duminică 22 dec. ora 20: 
concert de muzică „beatles" 
prezentat de formația .Roșu și 
neqru" în sala de spectacole.

Marți 24 dec. ora 20 : seară 
de dans la Student club bar.

Miercuri 25 dec., ora 20: 
concert coral prezentat de for
mația corală „Inimoșii" a Con
servatorului de muzică „Geor- 
ae Enescu' la Clubul artelor.

Joi 26 dec., ora 20: seară 
de poezie cu grupul „Alfa" 
format din Daniel Lascu, G. 
Lupu, N. G. Mărășescu, Emil 
Nicolae, C. Popel și M. Ur- 
sachi la Clubul artelor.

Vineri 27 dec., ora 20: ex
poziția de pictură a studentu
lui Mircea Boiță de la Facul
tatea de arte plastice Iași, la 
Clubul artelor.

Sîmbătă 28 dec., ora 20: 
seară de dans pentru elevi în 
sala de dans.

Duminică 29 dec. ora 20: 
preludii la revelion la Student 
club bar.

ACTIVITĂȚI ALE CERCU
RILOR:

Arte plastice, joi între o- 
rele 18—22 și duminică între 
10—14.

Foto, marți și vineri între 
18—22.

Radio, miercuri și vineri în
tre 18—21.

Dans modern, marți și joi 
ora 20.

Cineclub, zilnic între 18—22.
Cenaclul literar, duminică la 

ora 10.
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OPERA DE STAT IAȘI
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Opera de stat din lași prezintă, miercuri, 25 de
cembrie 1968, o nouă premieră. Este vorba de opera 
MIREASA VÎNDUTÂ de Smetana.

Conducerea muzicală - Cornelia Voina, regia artistică
- Dumitru Tăbăcaru, scenografia - George Doroșenco, 
maestru de cor - Anton Bișoc, maestru de balet — Bela 
Balogh.

Din distribuție fac parte : Zvetlana Ionescu, Berna- 
deta Simon, Ion îorgulescu, Dumitru Popa, Nicolae Sasu, 
Laurian Nicolau, Octav Ambrozie, Nicolae Prescornițoiu, 
Ion Prisăcaru, Bruno Ghilcuș, Maria Toma-loanițescu, 
Ileana Cojocaru, Gheorghe Bădulescu, Visaricn Huțu, 
Lidia Rusu, Sofia Chivu.

Pe scena lirică ieșeană vor mai fi prezentate în 
zilele următoare spectacolele :

— SINGE VIENEZ de J. Strauss (sîmbătă, 21 decem
brie, ora 19,30 la Casa sindicatelor) ;

- COASTA DIAVOLULUI și POVESTEA SOLDATULUI
- spectacol de balet (duminică, 22 decembrie, ora 19,30, 
sala Teatrului).

- TRAVIATA de Verdi (duminică, 29 decembrie, ora 
19,30, sala Teatrului).

CE MAI
DORESC
IEȘENII

Cînd vine vorba despre 
sport, ieșenii sînt gata să 
mărturisească o serie întrea
gă de dorințe. Subiective la 
început, dorințele acestea se 
suprapun într-un stoc la un 
moment dat destul de apreci
abil.

E plăcut să ai dorințe. E 
un semn de sănătate.

Care e prima ? Vai, dum
nezeule, dar sînt atîtea I

Iată, de pildă, ieșenii tre-

cuți de prima tinerețe își 
amintesc (de parcă ieri a 
fost) de niște meciuri de ho
chei disputate pe gheața ștran
dului, mai în jos de Palat. 
Palatul a rămas, ștrandul a 
rămas și el, gheață se mai 
găsește dacă anotimpul bine
voiește s-o aducă, numai de 
hochei nici urmă. lașul e 
lipsit de un spectacol îneîn- 
tător, eventualele talente ră- 
mîn nedescoperite, filigrane
le patinelor rămîn nescrise. 
Deci ieșenii doresc hochei. 
Fie și pe un patinoar artifi
cial.

Stadionul din Copou are o 
pistă acceptabilă. La urma 
urmei, pe o astfel de pistă 
se pot doborî și recorduri. 
Dar pentru aceasta e nevoie 
de concursuri și concursuri 
atletice nu.se prea fac. Mă. 
gîndesc la îmbinarea unor 
reprezentații fotbalistice cu 
alte reprezentații, atletice, 
înaintea meciurilor de divizia 
A și în pauza lor, publicul

ar avea prilejul să facă cu
noștință cu atleți. Ar fi o 
cunoștință care ar face plă
cere și unora și altora. Deci 
ieșenii doresc atletism, fie și 
de performanță.

La meciurile de baschet și 
volei (și ce voleibaliste avem 
la Iași !), ne înghesuim cu 
stoicism într-un hangar de 
seîndură. Stăm spînzurațj de 
pereți pentru a lăsa puțin loc 
și jucătorilor pentru că, ori- 
șicît, li se cuvine și lor ceva 
loc în arenă. Ne călcăm pe 
pantofi, facem cîrcei și ne 
aciuăm sub scaunul sus-pus 
al arbitrului, visînd la o sală 
vastă, încălzită, cu tribune și 
vestiare, de mare capacitate 
și atracție. Deci ieșenii do
resc o sală de sport.

Ce mai doresc ieșenii ? 
Poate concursuri hipice, poa
te curse cicliste și automobi
listice. Pentru că e plăcut să 
ai dorințe. E un semn de să
nătate.

Ăndi Andrieș



3 CRONICA IN actualitate

îmbătrînirea: 
un flagel?
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Se pare că în ultimii ani omul „și-a adus aminte" că fată 
de tot ce creează în toate domeniile de activitate, perioada 
de existență în care se poate bucura de munca lui și de i- 
mensele comori ale artei materiale și spirituale este prea 
mică. Mulți, confundînd noțiunea de existență biologică cu 
cea de viață biologică activă, se antrenează în discuții pri
vind prelungirea vieții peste 100 de ani, deși nu s-a rezolvat 
încă problema ca viața pe care o trăim, cifrată în jurul a 
65—80 de ani, să fie ordonată de așa manieră, încît partea 
ei activă să fie mult mai mare decît în prezent.

S-a afirmat că „în anul 2020 francezii vor trăi 130 de ani". 
După părerea mea, este o afirmație lipsită de un suport ști
ințific, aș putea spune de-a dreptul fantezistă. Măi sprijin 
cînd afirm acest lucru pe opinia marelui savant Alex Comfort 
care afirma că prelungirea vieții este „cea mai veche și 
cea mai insesizabilă dintre ambițiile umane", cît și pe re
zultatele deosebit de palide obținute pînă acum în acest 
domeniu. Există însă și o serie de entuziaști, chiar din 
rîndurile oamenilor de știință, ca Hans Selye, V. A. Engel
hardt ș.a., care consideră acest lucru posibil și chiar într-un 
timp relativ scurt.

Prin prisma celor afirmate se desprinde ideea că viața 
omului actual trebuie studiată sub două aspecte, și anume : 
coițibaterea cauzelor îmbătrînirii la vîrsta medie pe care o 
trăim în prezent și posibilitățile prelungirii acestei vieți. 
Problema care se pune este de a scurta cît mal mult și de 
a ameliora pe cît este posibil acea parte finală a vieții, 
acea stare de „existență" inactivă în care fenomenul im
placabil al îmbătrînirii schilodește, urîțește și descompune 
fenotipia, modificînd astfel și genotipul. Studiile efectuate de 
către Brown Sdquard, Alex. Bogomolet, Mecinicov, Alexis 
Carrel, Gerhart Domagk, soții Hackmann, Alban Becker, 
LSbel, Hans Selye, cît și „acele efectuate în cadrul institu
tului „Dr, C. I. Parhon” din București sufy conducerea 
prof- dr. Ana Aslan dovedesc interesul oamenilor de ști
ința pentru aceastăi problemă. Aceste studii ce au un ca
racter profilactic s-ar rezuma la următoarele :

— injectări cu extract testicular (B. Sequard, 1889) sau 
grefe de testicule de maimuță Ia om (Voronov, după 1945) ;

— dezinfectarea intestinului gros infectat de către floră 
microbiană sau chiar extirparea lui parțială (Mecinicov);

folosirea produșilor ferici și a vitaminelor de tip 
DHT în scopul opririi calcifierii țesuturilor articulare, pul
monare, arteriale și renale (H. Selye) ,•

— combaterea tendinței de sclerozare a țesuturilor con
junctive (Bogomolet) ;

— folosirea unui tip de antibiotic, denumit Debenal, în 
scopul reversiei unor procese chimice considerate irever
sibile care duc la degradarea țesuturilor ectodermice, ca: 
pielea, părul, cristalinul ochiului (G. Domagk și soții Hack- 
mann);

produse chimice cu rol ameliorator în cazuri de arte- 
riosclerozăj, hțpertensiunei, insuficientă cerebrală etc.t (A. 
Becker șl Lobel) ;

— produs chimic cu efect biocatalitic asemănător pro
ceselor oxidoreducătoare din celulă : Gerovitalul (A. Aslan).

Dintre toate metodele și produsele citate, se crede că 
Gerovitalul prezintă cel mai mare interes.

Cercetările efectuate privind împiedicarea apariției îm
bătrînirii, încetinirii și scurtării ei s-au dovedit a fi deosebit 
de complicate. Spun acest lucru pe motivul că îmbătrînirea 

nu se face simțită uniform la o anumită vîrstă, la diferite 
grupe de oameni, rase, sau popoare. îmbătrînirea este un fe
nomen strict individual, determinat fiind de un întreg și 
complicat complex de factori, o variație individuală în con
textul unui proces general. Se știe că sînt indivizi care se 
simt bătrîni la o anumită vîrstă, în timp ce alții, de aceeași 
vîrstă cu ei, sînt și se simt în deplinătatea puterilor. Sînt 
cazuri de indivizi care, deși nu aratăi a fi bătrîni, îți dai 
seama de acest lucru după cum aceștia gîndesc, judecă sau 
se comportă în societate.

Un factor care duce la o îmbătrînire prematură este 
starea psihică a individului care, de la o anumită vîrstăi, mă 
refer la organismele normale, este subordonată total indivi
dului. Insuccesele repetate, persecuțiile, neînțelegerile din 
familie, insuccesele de la locul de muncă constituie tot a- 
tîtea motive de îmbătrînire. Calamități naturale de mari pro
porții : cutremure, inundații, erupții vulcanice, incendii ca
tastrofale, războaie etc., luate sub raport psihic, pot declanșa 
în masă procesul de îmbătrînire. Nu trebuie să uităm că 
lipsa unor condiții social-economice echitabile, urmare a 
„îmbătrînirii” modului de producție, a relațiilor de producție, 
cît și a celor sociale în general, poate duce )a îmbătrînirea 
psihică a indivizilor ce formează gruparea respectivă, dar 
totodată la o întinerire a conștiinței sociale, la o trezire la 
viață.

Un alt factor care influențează! apariția și ritmul în care 
se desfășoară procesul de îmbătrînire este cel material, con
dițiile sociale sub aspectul lor material în care se naște, 
crește și se dezvoltă fiecare individ. Hrana sub aspectul ca
lității, cantităiții și compoziției ei, îngrijirea medicală sub 
aspect profilactic și curativ, igiena generală etc., au o mare 
influență asupfa procesului de îmbătrînire. Un individ care 
va consuma zilnic în jurul a 2.500 calorii rezultate din carne, 
uleiuri vegetale, pește, brînzeturi, fructe, legume, sucuri de 
fructe și nu va face exces de băuturi alcoolice și tutun, se 
va simți mult mai bine și va îmbătrîni mult mai tîrziu de
cît un altul care nu urmează acest regim. Dezvoltarea me
dianei, a rețelei medicale, tratarea sau eliminarea unor 
boli cardio-vasculare, a cancerului, t.b.c.-ului etc., ar contribui 
la mărirea duratei de viață a indivizilor, la amînarea pro
cesului de îmbătrînire calculat pe ansamblu.

Procesul de îmbătrînire, nu este determinat de climă, rasă, 
grad de civilizație, însă poate fi influențat sub raportul apa
riției, a ritmului de desfășurare, cît și a perioadei pe care se 
poate întinde. Toți îmbătrînim, dar fiecare îmbătrînește sin
gur, fiecare are o bătrînețe a lui determinată de un meca
nism pe care-1 poartă fiecare individ și asupra căruia factorii 
citați, sau chiar alții, îl pot pune în funcție mai devreme 
sau mai tîrziu. iar dacă l-au pus, îl pot accelera cu ritmuri 
diferite.

Dar să vedem ce reprezintă îmbătrînirea ?
S-ar putea afirma că fenomentul îmbătrînirii este un 

proces de stagnare treptată a unor funcții, dar și rezultatul 
unor erori, interferări, suprapuneri sau inversări de funcții. 
Toate acestea fac ca omul să nu să se mai simtă în de
plinătatea puterilor sale, verticalitatea perfectă a mersului 
cedează, părul se rărește și cade, văzul și auzul cedează, 
mușchiul limbii devine mai puțin flexibil, piciorul nu „calcă", 
ci „pășește" etc. Aceasta este ceea ce se poate vedea — 
fenotipia organismului, — căci ceea ce nu se vede — geno
tipul, — cît și organele și aparatele interne nu se deosebesc 
prea mult, bineînțeles privite prin prisma anatomiei, structurii 
și funcției lor. *

Ipotezele cu privire la cauzele care declanșează acest 
proces al îmbătrînirii sînt multiple. Așa, spre exemplu, „teoria 
membranelor" susține că pe măsură ce membranele celu
lare, aceste „filtre biologice selective”, se învechesc, feno
menele și procesele biochimice ce au loc în citoplasmă se 
modifică, se abat de la normal, dînd naștere unor procese 
care concură la îmbătrînirea organismului respectiv.

Legat de această primă ipoteză se cunoaște în prezent 
cea formulată de Macovski, care susține că natura viului 
este în funcție de biostructura conținutului intraceîular, con
ținut caracterizat printr-o structură specială care se des
tramă o dată cu moartea, punînd în libertate componentele 
din care este alcătuită. Această structură de natură biolo
gică, și nu chimică, din protopl'asmă, îmbătrînește cu timpul, 
determinînd o dată cu ea și îmbătrînirea celulei.

Trebuie cunoscut însă un lucru, șl anume că pentru a 
se ușura elucidarea problemei privind îmbătrînirea și pre
lungirea vieții, era necesar în primul rînd să se știe dacă 
celulele corpului au o. viață și o capacitate de a se înmulți 
nelimitate. Cercetările efectuate au dovedit că celula este 
muritoare, iar înmulțirea ei — limitată. S-a constatat că o 
celulă normală poate trăi și se poate înmulți în mod normal 
o anumită perioadă de timp, după care diviziunea poate 
continua, însă rezultatele sînt eu totul altele.

La oamenii sănătoși, pînă la o anumită vîrstă, meta
bolismul este coordonat în mod regulat. Deck apariția aces
tor microdefecțiuni, sau chiar macrodefecțiuni, în procesul 
de fabricare a proteinelor, materia de bază a procesului de 
metabolism șl care duce cu sine la modificarea enzimelor 
constituie cauza îmbăitrînirii și, în ultimă, instanță, a morțli 
celulei, a organismului.

Din cele menționate se desprinde ideea că viața celulei, 
capacitatea ei de a se reproduce, cît și metabolismul el nor
mal sau chiar anormal sînt „dictate", determinate de o 
sursă existentă în mod obiectiv în fiecare celulă, respectiv 
nucleu, și care de regulă este mereu aceeași. Această sursă 
este de natură genetică și constituie în totalitatea ei materia
lul genetic caracterizat printr-o compoziție și structură bine 
determinată (ADN — acidul dezoxiribonucleic).

Dacă viața fiecărei celule este determinată, sub rapor
tul „vîrstei cronologice" și a celei „biologice" de mate
rialul genetic (ADN) care trece și se multiplică în timpul 
diviziunii celulare în mod egal în cele două celule fiice 
rezultate și tot așa mai departe, neintervenția vreunui 
factor modificator pe traiectoria acestor diviziuni va face 
ca „vîrsta biologică" a celulei respective să corespundă 
celei „cronologice", și anume, organismul să moară fără 
să fi îmbătrînit. Aceasta ar fi „calea ideală". Realitatea 
este însă cu totul alta. Celulele, organismele trăiesc în 
anumite medii, sub influența diverșilor factori care pot fi 
favorabili, indiferenți, defavorabili sau chiar nocivi.

După savanții Orgel și Hayflick, acești factori (mă 
refer la cei defavorabili și nocivi) pot produce defecțiuni, 
erori în sursa genetică — la nivelul ADN-ului — erori 
care vor avea repercusiuni asupra desfășurării normale 
a proceselor biochimice, a fabricării normale a proteine
lor și respectiv a enzimelor. Aceste „greșeli de comandă", 
urmări ale modificărilor survenite Ia nivelul sursei, denu
mite mutații și care pot fl viabile sau letale, înmagazi- 
nîndu-se din ce în ce mai mult în organism ca urmare a 
multiplicării lor în progresie geometrică (mă refer la cele 
viabile), vor duce cu timpul la alterarea funcțională a 
organismului, la dezechilibrarea lui, la îmbătrînire. Apa
riția mutațiilor letale care pun capăt unor șiruri de di
viziuni celulare sau chiar vieții întregului organism, nui 
fac decît să accelereze și să adîncească acest proces de 
îmbătrînire.

Procesul vieții fiecărui individ, cu părțile lui compo
nente, sînt determinate genetic j fiecare individ poartă 
moștenit de la părinți programul vieții sale sub aspectul 
ei calitativ și cantitativ. Datorită însă, faptului că omul își 
trăiește viața din momentul conceperii sub formă de primă 
celulă (zigotul) și pînă la maturitatea șl moartea sa (în
treaga sa ontogenie) într-un anumit mediu, caracterizat 
prin prezența unui număr considerabil de factori, este fi
resc ca acești factori să influențeze, sau chiar din mo
mentul acționării lor să determine această dezvoltare. Mo- 
difieîndu-se astfel sursa, pe fondul determinismului genetic 
inițial (moștenit de la părinți) se creează un alt determi
nism propriu individului respectiv, fapt ce contribuie ca 
fiecare dintre ei să trăiască și să îmbătrînească după un 
„program" propriu.

Datorită faptului că bătrînețea apare pe nesimțite și 
nu în salturi, omul de obicei o suportă pentru că a fost 
educat s-o aștepte. Ceea ce se cere de la fiecare individ 
care nu vrea însă să îmbătrînească este lupta pe care trebuie 
s-o ducă împotriva acestui „flagel", deoarece armele cu 
care putem lupta și care ne stau la dispoziție în momen
tul de față sînt mai numeroase ca orieînd.

dr. Corneliu C. Zolyneak

„a da viață 
anilor"

Paralel ai cercetarea cauzelor senescenței, problemă 
foarte complexă bineînțeles, să încercăm a reduce deocam
dată „viteza Îmbătrînirii". Este posibilă rezolvarea unor ase
menea cerințe legitime pentru ora prezentă, în afara existen
ței unei rețele de specialitate ? Noi credem că nu. A aborda 
problema îmbătrînirii prin medicul de medicină generală 
înseamnă de fapt a diminua, în cunoștință de cauză, impe
rativul situației create prin creșterea numărului populației 
vîrstnice, care realmente ridică 0 nouă problematică sani
tară.

Bineînțeles, pentru asigurarea cercetării și asistenței pe 
această linie este nevoie în primul rînd de luarea unor mă- 
suri de ordonare și coordonare a unei rețele care deocam
dată ar trebui specializată măcar Ia nivelul „Institutului de 
Geriatrie București". Par, aceasta n-ar rezolva decît parțial 
problema, printr-o instruire ce ar rămîne cu siguranță la 
suprafața nevoilor reale de cercetare și asistență medicală.

Prin urmare, o asemenea situație ar putea fl acceptată 
tranzitoriu. Este necesar a răspunde acestei noi problema
tici sanitare prin luarea unor măsuri hotărîte, prin crearea 
de specialiști gerontologi. Altfel cum am putea face asis
tență calificată ?

Optica prin care nu puțini specialiști privesc gerontolo- 
gia șl gerlatria (ramură a medicinii) este greu de explicat 
Mă gîndesc ia faptul că în țară nu există un serviciu spe
cializat în afara „Institutului de Geriatrie București" ; că la 
Iași, de exemplu, singurul centru universitar care, concomi
tent cu cercetarea, dă asistență medicală vîrstnicilor, s-au 
realizat cîteva lucruri, cu foarte mare greutate. Este nevoie 
oare să demonstrăm un lucru deja demonstrat? Populația vîr- 
stnică a crescut numeric și va crește mereu pentru că statul 
nostru socialist creează condiții de viață din ce în ce mai bune. 
Nu este norma] oare a ne gîndi ce vom face cu bătrînii?

Orașele mari creează condiții deosebite de cele existen
te în trecut ; locuințe lip (blocurile) traumatizează oarecum 
prin lipsa grădinii, curții etc. pe care bătrînii s-o îngrijeas
că după ieșirea la pensie. Viata citadină, totdeauna mal 
agitată, nu Iasă timpul necesar tinerilor angrenați în diverse 
activități să se preocupe de bătrîni sub aspectul întreținerii 
unei cointeresări spirituale comune, a unor preocupări co
mune concrete. Sentimentul de inutilitate dăunează bătrî- 
nului aiuns Ia o vîrstă înaintată (de cele mal multe ori cu 
o sănătate bună datorită celorlalte condiții create, condiții 
de viață și de asistență medicală în general).

Ne întrebăm atunci ce trebuie făcut pentru a menține 
„tonusul psihic" și optimismul atît de necesar unei vieți 
lungi în sensul cunoscut, acela de „a da viață anilor".

Cred că o rețea gerontoloqică specializată ar putea în 
mare parte rezo’va și această problemă. O consultație Ia 
cabinetul de medicină internă care dă asistență preferențială 

pentru vîrstnici durează întotdeauna mal mult, bătrînnl este 
mai dificil și mat susceptibil decît adultul, indiferent dacă 
este sănătos sau bolnav.

Cine garantează că medicamentul prescris bolnavului 
vîrstnic este folosit ? Este foarte posibil ca medicamentul 
să fie eliberat de farmacie și să rămînă săptămtnl de zile 
în camera vîrstnicului care ori se teme să-l ia (suspectează 
adesea doza), ori uită, ori îl ia în doze necorespunzătoare, 
chiar dacă prescripția medicală este corectă. De aici nevoia 
de cadre medii care să urmărească aplicarea tratamentului 
la domiciliul vîrstnicilor. care să-i sfătuiască întreținîndu-Ie 
astfel „tonusul psihic" despre care aminteam mai sus. Sînt 
destui autori care susțin că bătrînului ar trebui să i se reco
mande medicamentele în raport de vîrstă, de greutate corpo
rală etc. așa cum se administrează la copii de exemplu, și 
ciim este bineînțeles științific. S-ar putea face o asemenea 
asistență în afara specializării medicilor ? Credem că pe 
lîngă formarea de medici gerontologi, dintre specialiștii de 
medicină internă eventual, este necesară introducerea geron
tologie! și în facultăți.

S-a ajuns astăzi la concluzia că absolvenții, medici tineri, 
trebuie să lucreze un an de zile în spitalele din orașe mai 
mari sau mai mici pentru a-și consolida cunoștințele și a 
cunoaște problemele din teren, problemele circumscripțiilor 
sanitare arondate spitalului respectiv. Una din aceste pro
bleme este bineînțeles și cea a vîrstnicilor. Absolvenții 
n-au beneficiat pînă în prezent de o preqătire în acest sens, 
de aceea credem că a venit timpul ca problema să fie pusă 
cu toată seriozitatea, această atitudine fiind justificată de 
nevoile contemporane.

conf. dr. Gh. Crejeanu
Șeful Clinicii a V-a medicale — Iași
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Vi s-au pregătit pun
gi cu cărți dintre cele 
mai solicitate, albume 
de pictură și fotografii, 
reproduceri după opere

de artă celebre, stilo
uri, discuri, iar pentru 
copiii dv. cărți cu bas
me și povești, jucării 
variate, indigene și din 
import, articole și po
doabe pentru pomul de 
iarnă etc. etc.

Vizitați zilnic libră
riile !
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DIRECȚIA REGIONALĂ C.F.R. IAȘI
Pentru a facilita cu

noașterea frumuseților 
patriei și utilizarea plă
cută a concediului de 
odihnă, calea ferată 
oferă următoarele a- 
vantaie : BILETE DE 
CĂLĂTORIE ÎN GRUP 
la care se acordă o re
ducere a taxei tarifare 
ce poate ajunge pînă la 
50 la sută.

BILETE DE CĂLĂTO
RIE ÎN CIRCUIT

cu acordarea a 12 în
treruperi în timpul că
lătoriei, nelimitate în 
timp, în cadrul terme
nului de valabilitate a 
biletului (care este de 
una lună), modalitate 
de călătorie avantajoa
să sub aspectul costu

lui întrucît, cumulîn- 
du-se distantele par
curse, rezultă o sub
stanțială reducere a 
taxelor tarifare. .

Economisiți timp, 
procurîndu-vă bilete
le de călătorie pe orice 
distanță de la Agenți
ile de voiaj din Iași, 
strada Lăpușneanu nr. 
22, precum și de la cele 
din orașele Bîrlad, Su
ceava, Roman, Bacău.



„Echilibru" — compoziție de PETRE PETRESCU

IAȘI: ANUALA 1968

E
xpoziția din acest an 
este extrem de inega
lă. Se produce o se
lecție firească și să
nătoasă a valorilor, 
încep să strălucească 

tot mai clar culorile învin
gătorilor.

Juriul a fost sever. In anii 
viitori sperăm într-o exigen
tă și mai accentuată spre bi
nele artei noastre.

Dacă ar fi să-i grupăm pe 
artiștii plastici după afinități, 
am începe cu elevii lui To- 
nitza ; ei mărturisesc pînă azi 
afinitatea pentru maestrul lor. 
Așa, de pildă, Petru Hirtopea- 
nu cu imaginile sale din Si
ghișoara, care revin în atenția 
pictorului sub o altă lumină, 
de înserare. Aceeași patină a 
luminii care agonizează, fără 
nici o strălucire, acoperă o 
„Scoarță moldovenească și 
flori", în care păsările moti
vului popular ne amintesc sti
lizări persane și brîncove- 
nești. Victor Mihăilescu-Craiu 
l-a înglobat în șinț^Eg Să de 
tradiție și pe Luchian, dar 
sensibilitatea și tușa sa diferă 
mult în „Flori de toamnă" 
dens obiectuale, ori în at
mosfera de lumină liric fil
trată din „Cerdac la Vă
ratic" — guașă care rezis
tă foarte bine lîngă uleiuri. 
O altă lucrare a sa, de gra
fică, merită atenția Muzeului 
de istorie a literaturii, este 
vorba de „Vatra cu moto
cei" o replică plină de far
mec humuleștean la celebra 
„Bucătărie călugărească". E- 
ugen Stefan Boușcă este un 
componist de mare fantezie 
în viziunile sale multiple a- 
supra cetății de scaun a 
Moldovei, din care acum a- 
duce un fragment intitulat 
„lașul cu mere". Ilustrațiile 
sale la Minulescu ni se 
par încă departe de va
loarea ciclului emines
cian. „Prăsitorii" lui Mihai 
Cămăruț sînt o reluare se
nină, în tonuri roz, iar com
poziția cu „Hribi" o demons
trație reușită de virtuozitate. 
Unul din meritele sale in
contestabile rămîne acuare
la, de la care au învățat 
Constantin Radinschi și A- 
drian Podoleanu. Măiestria în 
acest gen și-o demonstrează 
cu tristețea tonalității din 
„Iarna la Cirie", „Dealul liu- 
măriei", „Pe înserat" și mai 
ales cu înclinația dramatică, 
aproape diagonală, a planu
lui compozițional. In fața a- 
cestor imagini profund sensi
bile te cuprinde frica solitu
dinii. Călin Alupi organizea- 

zează dens, nuanțat spre 
tragic, pata de culoare din 
„Peisaj" și moartea „Tufă- 
nele'-lor, apropiindu-se ca 
factură de pictura lui Ghiată. 
In maniera sa optimistă, ro
bust constituite și colorate 
în tonuri tari, ne încîntă o- 
chiul, de la distanță, lucră
rile lui Costache Agaii/ei 

„Panorama din Bucium" și 
„Merele" din natura statică. 
Cele „Două viori" ale lui 
Leandru Popovici sînt evi
dent din lemn, cu oarecare 
rezonanță în culoare. Grigo- 
re Popovici expune două lu
crări frumoase, datate 1966.

O altă grupare ar începe 
cu Adrian Podoleanu care 
este veșnic nemulțumit de 
sine, înfrigurat asupra teh
nicii uleiului așa cum bine se 
vede din „Peisaj în alburi", 
o iarnă splendid pictată în 
manieră proprie, fu grisaje 
savante. Căutare este „Pei
sajul în brun* în care cu 
excepția primului plan opac, 
prea puțin gîndit în compo
ziție, se rezolvă problemele 
complexe ale unei armonii 
monocromatice dificile. Cea 
mai frumoasă, echilibrată în 
construcție și culoare, rămî
ne „Fructiera" în albastru. 
Din acest grup de artiști ai 
generației mijlocii, care fo
losesc un filon sau altul al 
tradiției pentru a dezvolta 
independent, original, valen
țele lor de expresie, face parte 
și Aurel Bălan, cu un re
marcabil simț al frumosului 
ornamental, dovedit în dis
poziția radiară a „Florilor 
albe" și în tonalitățile su
plimentare bine vibrate, ori 
în valorațiile greu de rea
lizat în roșu și albastru com
plimentare așa cum apar în 
„Peisaj". Gruparea aceasta 
nu este deci structurată după 
vîrstă, ci după afinitățile 
pentru obiect și modalitățile 
accentuat individuale ale in
terpretării lui plastice. Pic
torița Niculina Bozga se do
vedește hedonică în tratarea 
unor tente ușor senzuale ale 
„nudului" dar mai ales prin 
voluptatea tonalităților de 
roz contrapunctat năstrușnic 
cu un verde mineral, în prim 
plan la un „Peisaj" bine a- 
dîncit în perspectivă. „Si
biul" lui Vasile Istrate este 
o construcție de rigoare ger
manică, văzută cu un ochi 
meridional, fără fantezia din 
anii trecuți. Dintre cei care 
compun pornind de la obiect, 
sau temă, de remarcat Ilie 
Boca, abil în așezarea culo-

perpendicu- 
sumbru rup- 
gîndit la

la patima

„O muză".

rilor în casete 
lare, accentuînd 
tura în ^M-am y.uu,,
Horia". El știe să vibreze 
culoarea pînă 
bronzului chiar în grafica e- 
figiei întitulată
Gheorghe Velea interpretea
ză dramatic un - • -
care galbenul cîmpului este 
ondulat lin ca o oglindă 
pentru a reflecta un cerc de 
furtună siniliu, aproape ne
gru. Merită menționați inter

Peisaj" în

pret! ai naturii ca Gh. Mo- 
canu, „Ceața" lui fiind un 
peisaj de atmosferă autenti
că. Petre Buzatov, care face 
dintr-o „Inserare tăcută' un 
joc de pete de culoare densă, 
complementare, reflectate în- 
tr-un cer care aduce lumina 
din planul îndepărtat și, în 
sfîrșlt, Viorica Balan intere
santă prin modalitatea ei de 
a desena în ulei „Toamna",
fără să picteze.

Portretiștii și mai ales au
torii de portret compozițional 
sînt foarte diferiți ca viziu
ne, stil și tehnică de lucru, 
dar mai ales ca valoare. 
Dacă ne-am imagina o a 
treia sală aceasta ar fi do
minată valoric de Dan Hat- 
manu, capabil de introspecții 
și analize ușor ligibile, într-o 
tehnică supusă virtualității. 
„Autoportretul" cu o figură 
răsturnată în planul doi este 
un mod de a spune că lu
mea aparține subiectului; în 
pictură ea poate fi interpre
tată multiplu, pictorul ră- 
mînînd mereu în picioare. Și 
mai este aici un pamflet as
cuțit împotriva oratoriei, in
clusiv în folosirea mijloace
lor de expresie plastică. Dan 
Hatmanu dovedește din nou 
simțul autoironiei — acea u- 
șurință cu care se mișcă în 
lumea absurdului, și umorul 
său tandru privind un „Vechi 
cobzar". Alături de el, un 
alt elev, la fel de indepen
dent, al lui Corneliu Baba 
este Francisc Bartok, adîn- 
cit acum în autoanaliză. 
„Autoportret" în roșu, pe 
fonduri cenușii, aduse pînă la 
perfecția patinei, ne trădează 
un suflet surprins, preocupat de 
explicarea unei tristeți, a 
sensului meditației la o vîrstă 
de cumpănă. „Arlechin"-ul 
alb, autoportret de adolescent 
melancolic, ne explică tempe
ramental starea sufletească de 
mai tîrziu. Artist talentat, ne
obosit în elaborarea paletei 
sale, Bartok mai are un uni
vers întreg de investigat. In
terpretările lui dovedesc apro
pierea față de model, deși 
pornește de la o detașare dia

metral opusă. Aceată intenție 
de a exprima cu tot dina
dinsul voința subiectului con
vine temperamentului vulca
nic al lui Nicolae Constantin. 
Pictor de fantezie și vivaci
tate, autor al unor portrete 
istorice cunoscute publicului, 
el vine în această sală cu 
ce i-a mai rămas de la bie
nală. Un portret al ziaristu
lui Vaier Mitru sintetic ca
racterizat, în culori dominate 
de roșu și două compoziții 
mărturisind sincer influențe 
bine asimilate, mai ales de 
la Chagall. Gh. Mattel este 
în progres vizibil, prin meș
teșugul acumulat, prin aceea 
că fată de factura lui Bartok 
el aduce un plus de culoare 
locală, de specific, evident 
în compoziția „Maternitate". 
Dovedește adîncime a anali
zei în „Portret"-ul de țăran
că tînără, unde surprinde o 
fizionomie contrariată, plină 
de neîncredere și chiar de o 
frică resemnată. Caracteriza
rea candorii este complexă 
și bine nuanțată. Ca tema
tică și sensibilitate specific 
națională se apropie de el 
„Portretul" semnat de Maria 
Lazăr, păstrîndu-și totuși un 
aer generic de asceză. Pic
torița este gravă atunci cînd 
își împletește desenul por
tretelor cu firul de lînă al 
penelului, muiat de obicei în 
seve vegetale. „Surorile" au 
tenta de suferință fizică, de 
foame disperată a anilor de 
secetă. Ochiii sînt muribunzi. 
Un portret de atmosferă is
torică încearcă Iulia Hălău- 
cescu în „Țara lui Horia".

Sala a patra ar aparține 
ornamentaliștilor. Unii se re
vendică de la Matisse, alții 
din surse folclorice, sau pur 
și simplu din gustul jocuri
lor geometrice și al stiliză
rii decorative. Dintre primii, 
Nicolae Matyus, nonfigurativ 
convins, ar avea dreptul să 
fie considerat și în grupul 
„abstracților", dacă s-ar pre
ta la speculație filozofică, dar 
el preferă să rămînă pur și 
simplu pictor. Este sincer cu 
culorile din „Grădină" și do
minat de viziuni monumenta
le cînd imaginează „Dans 
popular", „Căluți", probabil 
sub influența ultimei sale 
lucrări — mozaicul de la 
Cotnari. Un alt îndrăgostit de 
culoare este Gh. Brădățeanu. 
El construiește riguros, con- 
ducînd cu siguranță seva co
loră în „Arborele" istoric al 
Sucevei, desfășurare de vis 
albastru pe fond de pămînturi 
calde. Reușit este și antropo
morfismul florii-fecioară din 
„Natură statică". Ion Burdu- 
joc, mult mai sigur acum pe 
mijloacele sale de componist, 
a renunțat la lumină în fa
voarea unor geometrii mono
crome, dar clar figurative în 
„Toamna* și „Peisaj din Să- 
vinești", numai în tonuri de 
roșu. Parcă s-ar mai cere 
temperat. Leonard Ghifă este 
furat de simetria „Stejari
lor", în negru și albastru, și 
de „Miracolul codrilor" pe 
care-i vede amplificați de 
ecou cristalizînd prismatic pe 
un cer verde, mai mult de 
grafică decît de pictură. Fără 
a dovedi o evoluție, Frăsina 
Vlad ne convinge din nou, 
cu panoul ei de pictură pe 
sticlă, că și-a păstrat naivi
tatea voită în „Meșterul Ma- 
nole" și „Povestea porcului". 
Dar neglijează unele supra
fețe.

In grupul novatorilor care 
pornesc mai ales de la fic
țiune, sau de la speculația 
abstract filozofică, s-au cris
talizat cîteva personalități. 
Altele rămîn încă nedefinite, 
fluctuante în sine și mai 
ales indescifrabile. Printre 
primii care reușesc frumuseți 
originale se impune acum 
Val Gheorghiu. El a cîștigat 
lumină și claritate, acuratețe 
în compoziția pelerinajului 
triplu intitulat „Unitate", de 
o frumusețe stranie în alter
nanța tonurilor de verde-al- 
bastru-lila-gri pe un fond 
alb-opac, de porțelan japonez. 
Să fie oare de vină asimila
rea desenului oriental, care 
l-a fascinat pe Manet, apoi 
pe Zola ? Cred că o gesta
ție mai îndelungată a com
pozițiilor, evitarea oxidării, 
grisajul mult mai atent, au 
ajutat mesajul să se purifice 
pînă la imaginea „Zburăto- 
rul"-ui. „Nopțile de Sînziene" 
sînt o replică nordică, reți
nută, Ia „Scăldătoarea din 
Alger", și au calități aprecia
bile de culoare. Nu străbat 
de nicăieri lumini de ultim 
plan și nici încercări de 
unghiuri prismatice, de aceea 

imaginea suferă de o anumi
tă aplatizare. Ion Neagoe ar 
părea un poet al naturii 
privind „Pădurea", dacă nu 
am ști că la aceste forme, 
perfect similare cu structu
rile vegetale vii, a ajuns 
prin experimentarea culorii în 
succesiunile ritmice, prin qeo- 
metriile duse pînă la forme 
perfecte. Lucrarea este de o 
mare acuratețe a liniilor du
rabile. Mai ales alternanța de 
lumini din planurile doi si 
trei ne convinge de marile 
calități de colorist și compo
nist pe care le-a neglijat în 
mod paradoxal autorul 
„Nud"-ului îmbrăcat și ce
nușiu. Corneliu Ionescu și-a 
schimbat viziunea plastică a- 
proape cu 180° fată de lucră
rile pe care i le cunoșteam. 
O singură nocturnă, cu to
nalități de Chopin al difuzu
lui, nu ne poate convinge că 
în „Peisaj urban" este ol. 
Vom aștepta cu încredere. 
Ionel Gînju reia detalii gro
tești din desenul medieval 
(larve și viermi), colorează 
bine și transfigurează anec
dotic o istorie hazlie cu popi 
de țară, bacante și soldați. 
Pretinzînd că face suprarea- 
lism, de fapt îl concurează, 
fără succes, pe caricaturistul 
distins care este C. Ciosu. 
inteligență sclipitoare și in
ventivitate frenetică, exprima
te lapidar.

O atenție deosebită merită 
Dimitrie Gavrilean, personali
tate aparte prin viziunea și 
măiestria sa picturală. El a 
asimilat sensibil o mare tra
diție, a iconarilor Moldovei 
de sus, și a îmbogățit-o cu 
tehnica picturii în a cărei 
gamă sînt contopiți Durer si 
Bosch, Breugel și Goya, reu
șind să desfășoare în fața 
noastră un univers al fante
ziei populare românești de o 
culoare halucinantă. Nu ne 
putem opri aici la toate sem
nificațiile mitologice ale com
poziției aproape perfecte care 
este „Vis de Anul Nou". 
S-ar cuveni stăruit asupra 
censului psihologic pe care-1 
are dublul portret „Fetita cu 
păpușa", o fizionomie tristă 
și alta veșnic zîmbitoare. De
ocamdată subliniem calitatea 
de culoare și desenul excep
țional al lucrărilor de grafică 
„Inmormîntare la țară", „Noap
tea", „Peștii" și celelalte, care 
relevă, sub o fațetă necunos
cută publicului, un pictor a- 
proape desăvîrșit.

Graficienii consacrați își 
demonstrează aceleași virtuți 
ca și în expozițiile prece
dente, fără să vină cu prea 
multe argumente noi. Ne-a 
convins demult, și definitiv, 
prin virtuțile picturalității 
sale Ion Petrovici care expu
ne acum „Seara", „Natură 
statică", „Flori", „Peisaj", 
„Compoziție" deopotrivă de 
închegate ca desen și culoare. 
O prezență mai masivă decît 
de obicei are Petre Petrescu 
care demonstrează cu „Flori 
albe", „Păsări de noapte" și 
mai puțin cu „Echilibru* o 
tehnică bine stăpînită, în con
sens cu școala Iui Dorian. 
Zenaida Mădescu prin tușu
rile sale „Icar*, „Poem", „Fe
mei*, ne aduce aminte de tipar
nițele din lemn de tei de la 
mănăstirile ascunse în Carpați, 
de puritatea tipăriturilor 
vechi. Desfășurarea liniilor 
pretinde monumentalitate, ca 
viziune și proiect. Mihai Mă
descu are un unghi de ve
dere ascuțit dramatic, o acui
tate de bisturiu în scena 
„Jocuri de copii" sau sur- 
prinzînd solemnitatea falsă a 
„Inghițitorilor de săbii*. Ște
fan Hotnog și Constantin Ra
dinschi dispută problema în
cadrării acuarelei în desen 
(primul) sau a subordonării 
desenului față de fluiditatea 
culorii (cel de al doilea). Nu 
mai revin asupra pictorilor 
care expun și grafică, remarc 
doar senzația tactilă pe care 
o introduce în desen Ecate- 
rina Petrovici prin „Compo
ziție", „Case roz", ca un ta
pet de moliciunea lînei pu
foase. Theodor V. Moraru 
propune o viziune neobișnui
tă a treimii Horia, Cloșca șl 
Crisan, dar nu găsește încă 
mijloacele plastice adecvate.

Sculptorii au și ei prefe
rințe picturale. Doar Dumitru 
Căileanu se detașează prin- 
tr-o sculptură al cărui gest 
ține de mijloace strict volu
metrice. El a ajuns la o mare 
claritate și frumusețe înălțînd 
„Toamna", o cariatidă româ
nească de lemn. Și „Furca", 
detaliu folcloric adus la for
ma monumentală, conține o 

figură umană neexteriorizată 
în desen sau lncrustație. Vla
dimir Florea a reușit, în e- 
fortul de autodepășire, o 
splendidă „Adolescență", pu
ritate resemnată în fața unui 
destin de jertfă iminentă. 
Marea elocvență a acestei 
sculpturi în lemn poate fi a- 
semuită cu aceea a portrete
lor de taciturne ale lui Cor
neliu Baba. Pe lftimie Blr- 
leanu îl recunoaștem mai ales 
în viguroasa compoziție „E- 
pilog 1907", mai puțin în 
bronzul foarte pretențios al 
„Maternității", sau în efigia 
„Doina", care, micșorată de o 
mie de ori, ar putea fi o 
reușită insignă a concursului 
internațional George Enescu. 
Profilul pur, frumusețea se
nină a frunții lui Nicolae 
Bălcescu, sau Mihai Eminescu, 
au o anumită sfințenie înălță
toare, dar sînt prea liniștite, 
lipsite de zbuciumul geniu
lui, pe care Alexandrina Du- 
mitriu nu l-a conferit eroilor 
săi preferați. Mai sînt în ex
poziție și alte portrete isto
rice bine realizate sub aspec
tul similitudinii, cu eficientă 
didactică-educativă, insuficient 
susținută de fiorul artistic. 
Dramatic, prin excesul de fră- 
mîntare al volumelor, ca o 
mască de teatru, este „Dela- 
vrancea", frumos în înălți
mea lui „Pârvan". Ciemeht 
Pompiliu compune două fru
moase capete de „Dac" și 
„Dacă", într-o reușită a pro
totipului masculin și feminin, 
cu puritatea cerută de mar
mură. Troița lui Gh. Crîșmaru. 
Intitulată „1907" este o meta
morfozare prea convențional- 
romantică si nu corespunde 
tensiunii intenționate. In lu
crările de ceramică, ion 
Antonică face din nou scuip-* 
tură și reușește cu compo
ziția „Maternitate", grup mo
nolit, deși distinct. Lucretia 
Dumitrașcu expune două lu
crări grotești și un „Ecou" 
expresiv prin forma plastică 
șl prin cromatica adecvată. 
Petre Nechita este de o ț • 
tezie burlescă atunci > ud 
compune „Petrecerea", dar 
„Mireasa" este urîtă ca un 
robot. In expoziție mai figu
rează și un vitraliu de pro
porții reduse, frumos și ne
semnificativ. Artiștilor deco
ratori le sînt necesare con
diții tehnice elementare, un 
cuptor, unelte moderne care 
întîrzie să fie folosite la Iași. 
Se pierde astfel un filon fol
cloric bogat care s-ar cere 
valorificat grabnic.

O singură remarcă finală. 
In ultimii patru ani am asis
tat la căutări frenetice de lim
baj nou, la experimente a- 
deseori reușite. Cu această 
bogăție nouă se cere aborda
tă mai curajos tematica ma
joră a omului contemporan, 
problematica adîncă a por
tretului, a dezvoltării unor re
lații sociale și etice noi. Pu
blicul pretinde o gîndire plas
tică fecundă în sinteze.

Radu Negru

FR. BARTOK:
„Arlechin" (detaliu}



ION SĂLIȘTEANU : „Compoziție"

deea organizatorilor bi
enalei de pictură și 
sculptură de a grupa 
lucrările în iuncție de 
afinitățile stilistice poa

te că-1 derutează pe vizita
torul deprins, de mul fi ani, 
să-i regăsească pe artiști a- 
proximativ în aceleași săli, pe 
panourile conventional rezer
vate consacrării, promisiuni
lor, debutului îndoielnic. Dar 
calitatea unui asemenea cri
teriu este că, astlel, diversi
tatea modalităților de expre
sie dobîndește un sens con
cret, ea este demonstrată prin 
însăși prezenfa operelor de 
artă intr-un context stilistic 
definit cu o anume precizie.

Ceea ce mi se pare a con
stitui una din trăsăturile ca
racteristice ale actualei expo
ziții este tocmai adeziunea 
mai lucidă Ia o modalitate 
sau la alta, impresie accen
tuată în primul rînd, cred, de 
această alcătuire mai clară 
a antologiei de opere de pic
tură și sculptură. Bineînțeles, 
însușirea mai mult sau mai 
puțin accidentală a unei di
recții stilistice nu lipsește din 
expozifie; preluarea unor su
gestii insuficient decantate 
(mai cu seamă din arta mo
dernă universală) se răzbună, 
însă, și senzația de epigonism 
mai stăruie in unele lucrări.

Multi dintre artiștii al cărora 
prestigiu s-a constituit încă de 
multă vreme, mai ales cei din 
generația mai vîrstnică, se în
fățișează cu o consecvență 
care e pilduitoare ori de cîte 
ori ea urmărește adîncirea ex
presiei sentimentu'ui sau a 
ideii. Maes'rul C.atargi apro
fundează, de exemplu, o mo
dalitate de construcție fermă, 
a unei arhitecturi lăuntrice ri
guroase ; pictura lui se orga
nizează pe o armătură puter
nică, ce subsumează toate 
impulsurile lineare unor di
recții ordonate precis. Culoa
rea e, parcă, și mai austeră, 
are ceva aspru și, în același 

timp, aerian în gamele de al
bastru și de verde. Catargi 
este, iără îndoială, un ratio
nalist în tradifia lui Poussin 
și a lui Cezanne ; dar o undă 
de căldură învăluie aceste 
structuri stricte, geometriile 
lor — implicate și în distri
buirea culorii în registre — 
nu ating niciodată rigiditatea. 
La Ghiață, pictura împletește, 
parcă, un ritual străvechi al 
înțelepciunii și al simplității; 
e o lume a bucuriilor calme 
pe care artistul o întîlnește 
din nou cu o inalienabilă con
secventă. Culoarea are, și de 
această dată, acea lipsă de 
transparentă ca în olăria ță
rănească, integrîndu-se într-un 
ritm cordial, liniștit.

Corneliu Baba expune trei 
lucrări în care pasta e mai 
suculentă, cromatica prezentînd 
unele imprevizibile întreruperi 
de ritm ca, de pildă, în ta
bloul infățișînd niște crini roșii 
izbucnind de pe un fundal 
negru, un negru nocturn, care 
participă la armonia coloristă 
șl nu rămîne doar o „condiție 
neutră" cum îl numea Dela
croix. Un peisaj cu ziduri 
albe, strălucind, compacte, în- 
tr-o lumină febrilă, care sub
liniază straniu contururile; un 
protil feminin cu puritate pre- 
renascentistă, dar cu o trăire 
lăuntrică intensă care-i amin
tește pe spanioli, Întregesc 
prezenta lui Baba, prezentă 
puternică și de o mare densi
tate a ideii. Ion Musceleanu 
a rămas credincios materiali- 
tătilor impresioniste ; dar tusa 
lui. estompată — mărturisind 
o tehnică a contururilor in
certe care descinde din Re
noir, — este, parcă, mai pu
țin agilă ca de obicei. Domi- 
rante'e cărămizii sînt reliefa
te. poate, prea stăruitor, lip
sind pictura lui Mvsceleanu 
de o însușire pe care i-am 
admirat-o întotdeauna : strălu
cirea plină de vervă. Un alt 
reprezentant al impresionismu
lui nostru, Aurel Ciupe, s-a în

dreptat pe neașteptate spre o 
formulă expresionistă care 
tinde să simplifice energic ga
ma cromatică. Așteptăm cu in
teres legitim evoluția artei lui 
Ciupe în această direcție 
nouă care — așa cum preci
za cîndva W or ringer — e ne
voie de o anume structură 
temperamentală, precis delimi
tată, capabilă să descopere, 
printre altele, elementele dra
matice ale existentei cotidie
ne.

„Fata în negru" a lui Fran- 
cisc Bartok evocă intr-o ga
mă rafinată a grlurilor, în 
care o pată de un verde mo
latec pune un accent poetic, 
calm, un chip suav, de o de
licată visare. Aceleași infle
xiuni lirice se deslușesc și în 
„Noaptea" lui Nicolae Matyus, 
în care (într-o măsură mai 
mare decit în tabloul său in
titulat „Paleta") formele co
lorate sînt înscrise într-un 
ritm plin de căldură.

Adrian Podoleanu ne de
prinsese cu transparenta, cu 
fluiditatea acuarelelor sale în 
care îi afirmaseră încă de 
multă vreme însușirile artisti
ce ; de data aceasta, o „Natu
ră moartă" — într-o domi
nantă de un albastru catife
lat — face dovada calităților 
sale de pictor.

De altminteri, această o- 
rientare expresionistă pare 
să-i fi ispitit și pe aiți artiști 
ale căror opere anterioare îi con
sacrase ca adepti ai unor ati
tudini estetice diferite. Iată-1, 
de pildă, pe Dan Hatmanu, 
preocupat în permanență de 
dobîndirea unor mijloace mal 
energice de expresie, care să 
rezolve raporturile spațiale în
tr-un chip mai lapidar. Am 
văzut, în urmă cu doi ani și 
ceva ,într-o sală ieșeană de 
expoziții, cîtevă portrete sem
nate de Hatmanu, în care se 
integra — într-o viziune în- 
trucîtva monumentală — a- 
ceastă duritate a liniei; și, de 

aceea, nu m-a surprins ac
tuala sa concepție despre 
portret. El urmărește (cu mij
loace care amintesc, cîteoda- 
tă, „Noua obiectivitate" și, 
mai ales, pe Grosz) să releve 
caracterul modelului, violența 
înscrierii formelor rezultind 
din comentariul unui tempe
rament pasionat, despre o per
sonalitate cu o certă tensiune 
sufletească. Și Aurel Cojan, 
artist de mare rafinament, îm
brățișează, de data aceasta, o 
tehnică a separării energice 
a formelor colorate. Ceea ce 
era pînă acum delicată flu
turare a unor cromatisme de 
o stranie distincție devine pă
trunzătoare putere de analiză 
a unor stări sufletești, senza
ție de încordare și de dra
matism. Dar celor care au 
știut să deslușească, în unele 
acuarele mai vechi ale lui 
Cojan, în aglomerările Iui ur
bane, în peisajele invadate de 
o vegetație exuberantă, sen
timentul existential al mate
riei, actualele lucrări nu Ie 
apar decît ca o împlinire, în- 
trutolul explicabilă, a unei 
tendințe latente în opera lui.

In organizarea compoziționa
lă a picturii istorice (în chip 
semnificativ, foarte bogat re
prezentată în expoziție) se 
descifrează, foarte adesea, nă
zuința de a exprima, nu la 
simplul mod constatativ, ci 
într-un comentariu patetic, un 
moment al trecutului acestui 
popor. Artiștii încearcă să de
finească participarea sufleteas
că a eroilor la actul pe care-1 
săvîrșeșc ; este. într-un fel, 
răsturnarea unei cerințe ro
mantice (formulată, cîndva, șl 
de Aii red de Vigny) de „a 
așeza personajul istoric în 
unghiul de perspectivă al ar
tistului". De această dată, c- 
fortul pictorilor se concentrea
ză în sensul dobîndirii unei 
perspective sentimentale și ra
ționale care să fie aceea a 
eroului, ceea ce se definește, 
în plan estetic, tot ca o ten
dință expresionistă. Aceasta 
nu înseamnă, evident, că do
minanta compozițiilor istorice 
este de factură expresionistă ; 
la urma urmei, această direc
ție a artei moderne se întru
pează atît de divers în ex
presii individuale, iar momen
tul istoriei apare atît de rar 
în compozițiile acelor artiști, 
îneît o informare a dominan
tei stilistice expresioniste, in 
cazul de față, ar ii de o fla
grantă inexactitate. Vreau doar 
să sugerez că pictura istorică 
se dezvoltă, în cele mai multe 
cazuri, sub semnul suprem al 
pasiunii răscolitoare a artistu
lui, că sentimentul participării 
dă operelor de pictură care 
tratează generoasa tematică a 
trecutului de luptă și de 
jertfă a poporului nostru, care 
se însuflețește de idealurile 
pline de dăruire ale eroilor 
de odinioară, o căldură sufle
tească. o intensitate și o a- 
cuitate a observației ce mi se 
par a fi de bun augur.

Iată pictura de o autentică 
densitate a culorii, de o greu
tate, aș spune telurică, a struc
turilor, pictura lui Brăduț Co- 
valiu. Ecouri din dragostea Iul 
Petrașcu pentru materialitatea 
cromaticii, din ratinamentul 
trust al simplității lui Ghiață 
se întregesc aici cu o lucidă 
analiză a arhitecturii interioa
re a compoziției. Brăduț Co- 
valiu e un temperament pu
ternic, arta lui se împletește 
tot mai coherent în direcția 
unui raționalism care, însă, nu 
respinge de fel aportul sub
stanțial al sensibilității. Sau 
Șetran, urmînd — așa cum 
constatam și cu alt prilej — 
sugestiile „actualismului", a- 
sociind falsul colaj și. simili- 
serigrafia (realizate cu o teh
nică simplă, dar de efect), toc
mai pentru a reliefa partici
parea sentimentală a omului 
contemporan la faptele istori
ce de altă dată. Artistul a 
știut să desprindă din expe
riența Iui de afișist, acele e- 
lemente de compoziție surprin
zătoare care realizează șocul 
vizual; dar, folosite echili
brat, ele nu constituie scopul 
tabloului, ci doar o modali
tate de a fixa atenția privito
rului. Și dacă vizualismul și 
noul figurativ se dovedesc 
apte să cuprindă (și Ia Șetran, 
Si la Mihai Rusu, la Dorian 
Szăsz sau Bițan) expresia e- 
motivă, aceasta se întîmplă 
pentru că acești artiști nu cau
tă un subiect căruia să-i a- 
plice o anume formulă stilis
tică, ci încearcă să demon
streze valabilitatea procedee

lor lor de expresie în cazul 
unor teme istorice, sau (pre
cum la Ion Bițan) în acela al 
unor subiecte contemporane. 
Pentru că Bițan este unul din
tre acei pictori care au desco
perit în faptul cotidian di
mensiunile lui de epopee și, 
astfel, existența unui zooteh- 
riician, de exemplu, se poate 
încărca de aceleași înțelesuri 
adinei pe care le cuprinde și 
evenimentul istoric

La Vasile Celmare, pictura 
istorică este o împlinire fi
rească a unor aspirații mai 
vechi ale acestui artist care 
le-a consacrat și ample opere 
murale. Ceea ce și explică, 
într-o largă măsură, tratarea 
subiectului în tente plate, spe
cifice frescei. De altminteri, 
întîeaga compoziție destăinuia 
preocupările de mura/ist ale 
lui Celmare, viziunea sa des- 
cinzînd, negreșit, dintr-o înțe
legere adecvată a tratării si
luetelor umane într-o perspec
tivă frontală. Simptomatică 
este, după părerea mea, în
toarcerea artistului la unele 
procedee figurale, care — ca 
și în cazul Iui Tipoia, — pic
tor de puternică interiorizare, 
iși dovedesc încă inepuizabi
lele însușiri de a exprima o 
atitudine sufletească.

Dintre compozițiile istorice 
ale lui Nicolae Constantin cea 
mai convingătoare mi s-a pă
rut „Avram Iancu și moții", 
In care culoarea e mai densă 
Iar verticalele lăncilor impri
mă dinamism întregii construc
ții. Lucrarea dedicată Iui Mi
hai Viteazul și mai ales cea 
înfățișîndu-1 pe Bălcescu (în
tr-o culoare galben-spectrală. 
în compartimentare arbitrară 
a suprafeței) nu comunică sen
zația de mișcare învolburată, 
de trăire intensă pe care de
sigur artistul voia s-o atri
buie ilustrelor sale modele.

Lumea lăuntrică, vastele miș
cări sufletești au atras, parcă 
într-o mal mare măsură decît 
In precedentele expoziții, a- 
tenția pictorilor. Artiștii aspi
ră la exprimarea personalită
ții interioare; și dacă între 
linia sensibil modulată a iui 
Catul Bogdan și vehemența 
interpretărilor Liei Szasz sînt 
incontestabile diferențe, cînd 
ccei doi artiști se consacră a- 
celeiași fulgurante figuri care 
a fost Nicolae Iorga, deslușim 
în fiecare dintre lucrările lor 
Cite o latură definitorie a sa
vantului cu temperament de 
profet șl cu sfîrșit de martir. 
Interiorizarea meditativă Ia u- 
nul, gestul amplu, arderea ca 
de flacără la celălalt comple
tează o imagine patetică a a- 
cestui cărturar patriot. La Cor- 
neliu Ionescu, portretul are 
semnificația unei reflexii poe
tice ; artistul definește indivi
dualitatea modelului într-o ma
nieră decisă, cu fermitate și 
cu distincție a regimului cro
matic. De altminteri, într-un 
unic peisaj praghez, pictorul 
face și mal deplina dovadă a 
Științei de a organiza compo
zițional culoarea, în tonuri 
calme, cu o delicatețe auten
tică a sentimentului). In com
poziția intitulată Paganini. 
Paul Lambert consemnează o 
viziune demoniacă, simptoma
tic Înrudită cu aceea pe care 
Heine o consacra vrăjitorului 
violonist.

O reminiscență poetică din 
stilul iconografic tradițional 
românesc relevă portretul in
titulat Țăranul zugrav al lui 
Vasile Baboie j gestul, cu- 
prmzînd dramatismul plin de 
demnitate al pictorului de 
frescă (pentru care arta în
semna credință și actul de 
creație — inițiere într-o mare 
taină) dar și pe acela din zgu
duitorul Zugrav al Iui I.u- 
chian. De altminteri, referi
rile la arta folclorică se fac, 
parcă, mai nuanțat decît al
tădată, ele nu mai înseamnă 
simple „citări" de subiecte 
sau de procedee. Pictorii în
cearcă să pătrundă sensul, 
spiritualitatea artei populare 
și nu să-i mimeze expresia sti
listică. La un pictor tînăr (cum 
este Vrăneanțu) această înțe
legere a folclorului se expri
mă într-o concepție a tensiu
nii interioare ; atît Datinile 
sale (compoziție realizată din 
mici panouri, cu subiecte a- 
parent autonome, amintind sti
lul picturii traditiona’e sau al 
vechilor xiloqrafil care împo
dobeau tipăriturile veacurilor 
XVII și XVIII), lucrare vastă 
In care amintirile bruegheliene 
se contopesc, într-o sinteză 
Plină de farmec, cu inflexiuni 
ale picturii românești pe lemn. 

cit și în Călugăreni (reinter- 
pietare a Judecății michelan- 
giolești, în care Mihai Vitea
zul împarte dreptate, împli- 
mndu-se răzbunător, în aer, lo 
hotarul acestei lumi cu veș
nicia), Vrăneanțu dă dovada 
unei capacități reale de a con
cepe opere de respirație lar
gă

Uneori, aluziile la stilistica 
folclorică sînt mai directe ■ 
Teodora Stendl — amintind e- 
moția reținută a vechilor icoa
ne — sau Paul Neagu (într-o 
etapă nouă a evoluției sale) 
cu un tablou în care linia de
corativă sugerează inițialele 
din capul paginilor cărților de 
odinioară, se integrează, prin
tre alții, în această viziune 
care leagă arta modernă de 
îndepărtatele ei izvoare. Altă 
dată, atmosfera e reconstituită 
în elementele ei de adîncă 
poezie : Constantin Blendea 
pictează o legendă a Mește
rului Manole în care nu inte
resează detaliul epic, ci sen
timentul tragic, unduirea îndu
rerată a visării; fantasticul 
are, astlel, un înțeles profund 
uman, întregului epos i se res
tituie delicatețea originală a 
sentimentului. La Aurel Aca- 
sandrei (care, în Dansatori, no
tează ingenios diagrama miș
cării) al moșiera e încă insufi
cient relevată, rămîne întru- 
cîtva la nivelul impresiei vi
zuale, fără să izbutească a de
fini convingător sentimentul pe 
care-1 comunică ritmul năval
nic al jocului popular. In 
schimb, la Val Gheorghiu (în 
Noaptea miresei) visul febril 
se tălmăcește în forme ardente, 
mișcarea tainică a sentimentu
lui se încheagă în flăcări, par
că ritmînd bătăile unei inimi. 
(De altfel, artistul e preocupat 
de traducerea sincretică a u- 
rior stări sentimentale în for
me concrete ; Clepsidra sa 
fiind nu doar o reprezentare a 
scurgerii ceasurilor, ci un co
mentariu îndelung gîndit al 
simțămlntelor omului modern 
în fața acestei realități drama
tice a timpului). Artistul vă
dește limpede predispoziții 
pentru pictura de idei, în linia 
școlii lui Kandinsky ; dar, așa 
cum recomanda însuși maes
trul Călărețului albastru, el nu 
dă acestor reflexii filozofice 
forme prestabilite, ci „le in
vestește cu propria sensibili
tate".

Folclorul e interpretat în 
direcțiile sale de jovială exu
beranță in compozițiile lui 
Dimitrie Gavrilean. Simțul mi
niaturii (în tradiție bruegheli- 
ană), al recompunerii detalii
lor aparent disparate, într-o i- 
magine unitară, acordînd fan
tasticul și realul cu grafie 
frustă, afirmă visări picturale 
certe. După cum „Odihna" Iul 
Gh. Maftei evocă procedee ale 
străvechii picturi pe lemn, re- 
interpretate cu simțul modifi
cărilor de perspectivă și de 
culoare, în spiritul artei popu
lare. In vreme ce foarte tînă- 
rul Ionel Gînju desprinde din 
spiritul folcloric expresia sa 
dramatică susținută cu aplomb 
într-o foarte concentrată con
strucție a culorii, „Dansul ml- 
resli", pictat de el este un ve
ritabil poem de forme și cu
lori. La Gh. Brădățeanu moti
vul folcloric se integrează în
tr-o viziune decorativă cu ac
cente ritmice imprevizibile ale 
alternanței cald, neutru, rece.

N-aș vrea să închei aceste 
sumare notații fără să mențio
nez aportul de artă adevărată 
pe care doi pictori, în plină 
maturizare a gîndirii lor ar
tistice, îl consemnează în a- 
ceastă expoziție : Virgil Almă- 
sanu și Ion Nicodim. Cel din
ții, rafinat poet al gamelor 
stinse, creînd o stare de spi
rit de acut lirism, meditînd 
asupra spiritualizării materiei. 
Celălalt, dobîndind o transpa
rență Inefabilă a culorii, în rit
muri ce Iasă (ca la Nicolas de 
Stael, de exemplu) să se ci
tească unele aluzii figurative, 
dar prelucrîndu-le cu o inten
să înțelegere a sensurilor lor 
sentimentale. In biografia lor 
artistică, expoziția din decem
brie 1968 va însemna o dată 
dintre cele mai importante care 
va atesta o etapă pe un drum 
permanent ascendent.

Din păcate, nu în întregi
mea ei Bienala înseamnă o ho- 
tărîtă afirmare a gîndirii ar
tistice originale. Dar, despre 
unele aspecte ale epigonismu- 
lui, poate într-un articol vii
tor.

Dan Grigorescu
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URCUȘ FINIT
Fratelui meu

Haide, Mihai, să-mpingem cerul mai departe,
Zile și nopți albe, Ia o parte !
Și dacâ vezi că e soare, hai să ne frigem la miini
Și-o să trecem pe multe pietre de riuri, prin livezi păzite 

de cîini.

Drumul se-nnoadă și urcă mereu,
Dar o să lăsăm in urmă atîtea izvoare
Și praful culcat pe umeri n-o să fie prea greu
Și-o să urcăm zgiriați de păsări călătoare.

Și-o veni și ziua cînd bătută de crucea mireselor
O să-mi semăn pașii pe altă cărare
Și-o să ne culegem chipul din porțile viselor
Și-n năvoadele ploii vom căuta leacuri pentru uitare.

Pe colina părinților va fi greu să urcăm,
Cu fruntea lipită de piatră vor striga îndelung in adincuri 
Și-n fiece totem cu aripi spălate de lacrimi o să-i căutăm 
Dar cerul e mut și-o să plecăm spre alte pămînturi.

Vom rămine in Piatra Dorului, și-n Piatra Copiilor, în fața 
zorilor ce vin 

Și-n Piatra Durerii, pe treptele anilor puțin cite puțin. 
Și cînd între cele două lumi nu va mai fi nici o punte 
Spălați de lucruri, vom intra, Mihal, și noi intr-un munte.

SEMIOBSCURITA TE

Mi-e frică de portul cu bărci roase de rechini,
Deși cerbii cu licori in coarne mi-au bătut în poartă, 
îmi caut dira din lucruri stringîndu-mi glasul din spini 
Și fug, fug de cea dinții corabie spartă.

Mă pîndesc după ziduri și-nfigindu-mi mina în ginduri 
mă-ntreb

Dacă am brațe pentru toate apele dragostei,
Dacă pot să string din păianjeni lumina cu chip de efeb, 
Și fug, fug mai departe de geamătul pașilor mei...

Trec goală prin mine și sufăr de frigul nopților stinse, 
Aezii orbi plîng pentru ochii tăi de monedă calpă 
Și moartea strigătului ce-n treacăt m-atinse,
Și cît aș vrea să-mi smulg stânca aceea din talpă I

Pe frânghiile ude, primele spaime coboară,
In părul tăcerii mai moare, d'n cînd în cînd, cite-un corb, 
Simt in mine zorile imbătindu-se iară.
Și stau să mă-ntreb de ce ochii mătrăgunii mă roagă 

să-i sorb.

POPAS OBSCUR

Suerte de varas

Din talgere soarele mi se scurge pe mînă,
Atlas intrat în cărămidă geme sub cerul crestat.
Picioarele mușcă nisipul cu sete pagină
Și trec cu foșnet de ape peste-oglinzile pe care le-am spart, 
Căutătorii de aur aruncă din coline blesteme,
Cu ochii șireți săbiile la colțuri pindesc.
Pe trepte-ndoielile stau gata să cheme.
Ochi cu lacăt de ape căzut peste semnul ceresc. 
Clopote-aleargă pe drumul cel drept,
Fată ascunsă, fată ascunsă, ai o pată roșie-n piept I

Suerte de banderullias

In mănăstirile goale, orele se preling în icoane 
Și lupii cu capul în ghiare, urlă marele gol.
Pămîntul, cu buze uscate-n frisoane,
Mușcă umerii tăcerii venind rostogol.
Cămășile bărbaților miros a iarbă udă și-a noapte
Și creierii verzi ai pădurii zvîcnesc de-ncordare,
Dar drumul spre ape trece prin burguri înnegrite de șoapte 
Și ceasul vecernie: picură-n cetini rășini de-așteptare. 
Bărbații trec pe cai cu năframe furate.
Șerpii îmi beau din palmă să-mi deie noroc 
Și-n gură-mi coboară zilele toate.
Fată fugară, fată fugară cu rochie de foc...

Suerte suprema

E-un murmur în sînge și-o lacrimă-n glas de satir,
E-un ciclop strângând de gît lumina în peșteri,
E-un țărm pentru Nimeni și eu nu mă mir,
E-un umblet ucis înfierat în palme de meșteri - 
Fintina asta nu s-a hrănit cu fecioare nicicând. 
Pentru că taurii nopții dorm cu coarnele-n poartă, 
Doar călătorii pornesc cu rugi rostite în gînd.
Fată tristă, fată tristă, ești singură intr-o pasăre moartă I

I-am bătut la ușă. Era întu
neric peste tot și-n univers 
era atîta liniște de auzeai lu
na gîfîind printre nori. Alerga 
nebuna pe un drum fără în
toarcere și se căznea să iasă 
la un oarecare liman. Am mai 
bătut o dată și mi-a răspuns 
aceeași tăcere de pămînt o- 
bosit. Pesemne, moșul dormea. 
II văzusem pentru prima oa
ră în aceeași dimineață. îmi 
spuseseră oamenii că-i plecat 
la deal, să taie. Urcam dealul 
mai mult în patru labe, era 
înclinată panta, mustea pă
mîntul Ia fiecare călcătură, 
mă prindeam de smocurile abia 
răsărite și ele cedau repede, 
smulse sau rupte, utît erau 
de fragede. Iau cîteva fire si 
Ie amestec, un sol de acreală 
plăcută îmi pătrunde în sto
mac, stomacul parcă se împo
trivea, dezobișnuit cu un a- 
semenea tratament. Copacii 
nu-mi erau nici obstacole, dar 
nici de ajutor nu-mi puteau fi. 
Poate de aceea îi și negli
jam, uitîndu-mă mai mult Ia 
pantofii îmbibați de apă și 
clisoși. Urcpfit cu încăpățîna- 
re, distingînd icniturile brazi
lor forțați de fierăstrău și 
secure să-și înfigă fruntea în 
tină. Bufneau surd brazii. A- 
colo trebuia să fie. Mi se pă
rea o aberație, ce să caute în 
pădure, ce va zice ia aflarea 
unei asemenea vești ? Sigur 
va hăul șl brazii se vor lu
mina, auzind că le voi lua 
un tăietor. Și încă i nul care 
Izbește rj sete, în dușmănie. 
Ca o răzbunare. Dar ce vină 
au brazii ?

Moșul se îndreaptă, ține 
încă toporul în mîini, mă mă
soară și-mi trece un fior prin 
tot trupul. Mă măsoară ca pe 
un brad, ochind bine locul 
tmde-i de lovit. Prima lovi
tură este un meșteș1 g întreg. 
Lama trebuie să se înfigă cît 
mal adtnc. oblic șl ră nu în- 
tîlnească noduri. Atunci el 
bate cu palma în coadă și 
cind începe să picure, zvîc- 
nește brusc și lama udă lese 
ușor, ca ghimpele din rana 
puroindă. Scuipă în palme și 
Izbește drept, triunghiul sare 
cît colo, în brad rămîne «» 
gaură de bagi pumnul. Cu fie
care lovitură, una oblică, alta 
dreaptă, bradul tresare. De-a- 
bia acum îi pare rău că în loc 
de rășină, din el nu curge un 
lichid care să cimenteze orice 
lamă înfiptă în el. Am vede3 
atunci păduri întregi de brazi 
— închisori ale tuturor to
poarelor și fierăstraielor lu
mii. Dar nimeni nu are inte
res să învețe brazii, cînd sînt 
încă puieți, cum și cu ce să se 
hrănească pentru a nu muri 
sfîrtecați de oțeluri. Moșul mă 
privea lung și se vedea că-mi 
ghicește gîndurile.

— Vi se face urît prin atîta 
lume, veniți aici, gîfîiți de se 
sparg foalele, vă mînjiți de 
tină și spuneți că-i fain...

Nu știam ce-i cu bătrînul, 
lăsase toporul jos, dar acum 
mă izbea mai al dracului, nu-mi 
permiteam să mă așez în fata 
lui, stătea ca un pălimar lînqă 
ciotul de brad, ca o prelun
gire în amintirea celui pe 
care-1 doborîse.

— Uită-te bine... Urcă frun- 
za-n deal 1 Mîine, poimîine 
începe sîmbra...

Acum dormea, sigur dormea. 
Știam că-i singur, își îngropa
se nevasta mai an. împing ușa, 
ea scîrțîie, înăuntru e frig și 
întuneric. Doar el îmi spuse
se să vin cînd pică noaptea, 
că pînă atunci are treabă, că 
eu i-am dat de treabă. Aprind 
lanterna și fac roată. Lumina 
se izbește de cerguri și icoa
ne și șterguri și străchinl- 
pereți tapetați. Pe masa joa

Desen de CONST. CIOSU

să nu poate să fie, învelită 
în alt ștergar înflorat, decît 
o bucată de pită și slană ro
ză, cărnoasă. Lavița-i goală, 
patul, de asemeni, neumblat. 
Scapăr chibritul, dau foc fiti
lului. I-am spus să facă iar 
oale și străchini. Nu m-a cre
zut și și-a îndreptat privirea 
spre topor. Din '52 a lăsat 
lutul, a fugit de el. A fugit în 
pădure și taie și taie. Tre
cea din cînd în cînd pe lîngă 
coastă, privea malul și se ui
ta țeapăn acolo, fără să în
drăznească să-l ia în mîini, 
dar și fără să poată pleca. 
Și se făcea că încurcă dru
mul și se pierde uitîndu-se în 
malul clisos. Și-a urcat roa
ta în pod, și-a cumpărat țapi- 
nă și topor. A vrut să-l as- 
cută, s-a tăiat pînă la os. Urca

LUTUL
fierbințeala și noaptea i s-a 
arătat malul. Plîngea malul și 
picura sînge vîrtos, era acolo 
mîna lui, el nu era acolo și 
n-avea cine s-o înfigă în lut. 
Era tot o fierbințeală, curgea 
sudoarea pe el și mîna din 
umăr n-o simțea, era ca o pe
rină umplută cu prea mulți 
fulgi. Nu apucase să se spar
gă noaptea, a luat-o pe dru
mul numai de el știut; se-n- 
fășura dealul în lumină, cînd 
și-a scos brațul din pămînt. II 
băgase pînă la cot. A dat 
cu-n pumn de apă peste clisa- 
mănușă și rana nu mai exista. 
De atunci își ascuțea cu grijă 
toporul, să nu mai fie nevoie 
să ceară ajutor pămîntului 
trădat. Nu m-a crezut pînă nu 
i-am arătat hîrtia. Despre el 
era vorba și despre blide. Și 
despre alții, dar mulți dintre 
ei plecaseră care la mină, care 
Ia pădure, care la feciori în 
oraș.

Nu I-am spus bătrînului cîte 
semnături mi-au trebuit pînă 
să-i... găsesc. A clătinat a 
spaimă din cap, s-a uitat la 
mîini și sîngeie i-a pierit din 
obraji. N-am înțeles, dar le-am 
privit și eu. Butucănoase. Cum 
scoarța de brad erau palme
le. Și degetele numai noduri.

— Vină dumneata desară, că 
trăbă să videm...

M-am coborît. Se auzea mai 
slab și tot mai rar plesnitu
rile toporului... „Urcă frunza-n 
deal!". In jur, ceva livezi și 
pîlcuri de foioase, un soare 
ce se vroia cald, o palmă de 
iarbă uscată. Cobor pe sub 
crengi golașe, apoi sub altele 
mijînd în vedere, chiar înmu
gurite. Ajung în sat și mă în
torc să văd pe unde-am ve
nit. Aici este mai bine, e 
cald și bine. Rup o creangă 
înghimpată de salcîm; acele 
sînt de un an, numai de cîte
va zile, frunzele. Mici șl 
verzi. Plăpînde ele, ghimpii 
sînt clinii lor mereu treji, ga
ta să sfîșie. Noi am învățat 
să ne ferim de ei. Nici sal- 
cîmii, nici brazii nu ni se 
mai pot împotrivi. Cînd au 
flori arominde, rupem crean
ga din îmbucătura tulpinei, a- 
colo sînt mai bătrînî și știrbi 
cîinii... Se înverzește dealul 
de la poale; încet, încet, se 
sule primăvara pînă la brazii 
din creștet și numai atunci se 
Încheagă In trunchi noul cerc. 
Asta vroia să-mi spună olarul 
devenit tăietor.

Mă așez la masă, lîngă pită 
și slană-i și brișcă. Tai și 
mănînc. Așa-i pe-aici. Știa 
bătrînul că mi-i foame. Cin-să 
te creadă, de nu flămîndul ? 
Și ceapă. Palinca-i la piciorul 
mesei, să soarbă din răceala 
pămîntului. Unde-o umbla? 
De-ar fi rămas în pădure, 
printre țapinari, atunci cine 
mi-a pregătit cina? Cinez si 
tac. Furnică palinca pînă la 
măduvă, coboară în oase. O 
beau cu cana de apă, ei nu 
cunosc păhărelul, păhăruțul, 
ceșcuța, îți umplu cana, se» 
zguduie mărul lui Adam, în- 
ghiți anevoie si închizi ochii, 
te scuturi ca de friguri și ei 
se miră de-atîta domnie sau 
rîd ascuns, chiar dacă știu 
că al plecat dintre ei sau 
poate tocmai d-aia. Beau șl 

mă scutur. El e. Rămîne-n 
tindă, îi aud respirația gre
oaie, chiar gîfîie bătrînul, se 
Îndepărtează iar, cu toate că 
știe că sînt aici, și-l simt 
pașii deasupra mea. Ridic pri
virea, seîndurile saltă ușor, e- 
lastic. Acum, în celălalt colț. 
Apoi coboară. Intră în casă 
într-o rînă, după ce a des
chis cu cotul. In brațe ține 
roata. O lasă lînqă masă.

— Sara bună I
E parcă un om al nopții. A 

adus cu el pete de întuneric. 
E plin de noroi negru pe 
mîini, pe picioare pînă la ge
nunchi, roata-i înfășurată în 
giulgiuri de păianjen. A ieșit 
iar. Se întoarce trecînd prin 
ușă tot Intr-o dungă. Acum 
poartă în brațe un fel de hlr- 
dău mare, cu doagele cariate 
și strînse în chingi de lemn. 
Pînă-n virf cu pămînt negru, 
lucios. II lasă încet, ca pe-un 
cocon mumă-sa. Se trage lîn
gă masă, îi torn palincă, o 
dă pe gît.. Și cana-i acum 
neagră. S-a întors cu scaun cu 
tot în fata roții și a rămas 
așa, ca la spovedanie. Cu 
dreapta îndepărta neqrăbit 
pînzele urîte, stînga ținînd-o 
pe genuncni. Avea un spate 
atît de lat că umbra-1 arun
cată făcea să trosnească pe
retele. Respira greu, privea 
cînd rota, cînd pămîntul a- 
dus, îl simțeam cum nu se 
hotărăște, Intîrziind clipa. A- 
tinse roata cu piciorul, ea 
scîrțîi, se învîrti puțin. Pla
tanul de deasupra cerea pă
mînt, si mîinile cereau pă
mînt, si ochii cereau pămînt. 
Mai mult ca toate cerea su, 
fletul. Eu nu mai existam, cu 
toate că mă sculasem In pi
cioare și îi vedeam fața. O- 
chii nu vedeau decît lutul lu
cios, acea pastă uniformă, greu 
de mînuit pentru cine nu se 
pricepe, ușoară ca fulgul în 
mîini de olar.

Mîini de olar ?
Cioturi și scoarță de copac. 
Mîini de olar ?
Ani de topor și țapină.

Mîini de olar ?
Degeraturi și degete strivite.

A luat un calup. Cît capul 
de pisică. L-a pus pe platou. 
L-a bătut ușor pe toate fețele. 
L-a așezat în mijloc și picio
rul a dat prima rotație. Se în- 
vlrtea încet. Și-a dat jos bo
cancul; uitase că nu simte roa
ta prin încălțări, placheuri, 
ținte, talpă. A rămas piciorul
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gol. O altă rotație. Pămîntul 
începe să crească. Crește. Se 
ridică încet, se subțiază ca
lupul, dar degetele nu mai fac 
buze, nu mai găsesc rotunji
mile. Strînge din dinți și su
duie. Strînge pămîntul în mîini 
și el îi iese printre dege
tele boante. II face din nou 
calup. II mîngîie, parcă sau 
nu știu, se roagă sau îl roa
gă. Și suduie cumplit. Ii um
plu cana cu palincă, mi-o 
smulge din mînă, o duce la 
gură și gata, nu-i. Pe buze, 
și-n păr, pe față, ochii sînt 
plini de pămînt clisos. Bate 
ușor cu palma și iar pămîn
tul se face calup, îl pune în 
mijloc, se rotește mai repede 
roata, se-nvîrt și sobă, pereți, 
icoane, ștergare, străchini, se- 
nvîrt casa și eu, el, pămîntul

schiță de
VALENTIN
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din hîrdău, masa, palinca. Pi
ciorul lovește cu furie în tal
pa roții, platanul vibrează, 
pămîntul se urcă, se răsfrîn- 
ge, dar degetele se înfig gre
șit, nu simt lutul care vrea 
s? vibreze, palmele zgîrîie lu
tul și el cade în bucățele și 
platanul le aruncă cît colo, 
mă aplec să le culeg si aud 
o bubuitură. Pînă-n tavan au 
sărit așchiile, noroiul s-a îm
prăștiat pe masă, scaune. 1- 
coane, pereți, cergi.

Bătrînul zace cu fața peste 
ce-a mai rămas din roata lui 
de olar. Mîinile-i atîrnă pe 
lîngă corpul inert. Din amîn- 
două curge sînge. Lutul se 
înmoaie ți curge sînge cu lut. 
încerc să-mi dau seama ce a 
făcut. A luat ce mai rămăsese 
din calupul înălțat în mijlo
cul platanului și și-a izbit 
mîinile de el. Oasele, pu, - 
nice de atîtea topoare și br. . 
nu s-au rupt, s-a sfîrtecamn 
schimb carnea și din ea 
curge sînge și lut.

Palincă nu mal este. El s-a 
tîrît pînă la laviță, eu în pa
tul cu cerguri.

Se făcea că .. . Pereții plini 
de sînge gemeau, urca frun
za-n deal, cădeau maluri cu 
brazi cu tot și între ei și eu 
fluturam o hîrtie cu cincizeci 
de semnături și din toate se 
alegea un pămînt călcat în 
picioarele desculțe, ne frămîn- 
tau picioarele desculțe pînă 
se făcea o pastă uniforlhă, 
nu mai erau nici ochi, nici 
frunze, nici sînge, nici palin
că. Ne lua în pumni și ne pu
nea pe tipsia lunii și luna se 
învîrtea așa de repede că nu
mai degetele lui subțiri și 
lungi, cu pielea subțiată de 
apa din noi, cu podul palme
lor și mai subțire, ne simțea 
și bătaia inimii și clipitul 
pleoapelor și zvîcnetul clo- 
rofilei din frunze și toate din 
cîte era făcut lutul. Eram 
bucuros, că eu, că noi l-am 
făcut aceste degete si aceste 
palme gingașe, după atîția și 
atîția ani. Totuși el plîngea, 
plîngea în hohote...

Bătrînul plîngea în hohote. 
Stătea, ca o umbră, pe mar
ginea laviței, își trăsese liîr- 
dăul la picioare și cu tot 
corpul aplecat își ținea mîi
nile pînă aproape de coate în 
lutul lucios. Plîngea și ru
ga pămîntul să-i ia, să-i soar
bă mai repede scoarța de co
pac și cioturile ce-i crescu
seră în mîini.

Concepția epică a Ini Horia A- 
ramă pendulează între maniera 
tradițională. Matei Caragiale ispi- 
tindu-1 cu totul aparte, și di
verse tentative de ultimă oră în
că neasimilate. Din cauza aceas
ta romanul, fără a vehicula 
vreun „sens". dă impresia de 
improvizație, îneît cititorul fami
liarizat cu mișcarea literară este 
obligat să facă eforturi pentru 
a-I străbate pînă la capăt. Dare 
surprinzător că desele teoretizări 
ale autorului privitoare ia ima
ginarele opere ale imaginarilor 
săi eroi angajează însăși cartea 
„Dumnezeu umbla desculț**, așa 
cum copiii își apostrofează pă
rinții pentru aceleași vicii, căci, 
în realitate, „omul mimează sin
ceritatea, dar construiește fraze 
de publicat și-și corectează or
tografia" (p. 112).

Romanul cu titlul său senza
țional, și este locul să observăm 
că în ultima vreme unii scriitori 
abuzează de acest procedeu facil, 
cuprinde o biografie de o banali
tate supărătoare, cea a lui Am
il ru Fotino, scriitor notoriu cu



MARINESCU RODICA:

„Compoziție" 

(Bienala de artă 

plastică)

POEZIA T
Corneliu Sturzu, poet al miracolului intelectual, mani

festă în lirica sa (voi. „Autoportret pe nisip", E.P.L., 1966) 
o vădită predilecție pentru concret, mai exact pentru situați
ile concrete, în ale căror ascunzișuri autorul descoperă inge
nioase filiații cu propriul său temperament.

O dată stabilite, aceste legături declanșează explozii suc
cesive ramiiicate în fiecare vers: „Această, primăvară m-a- 
daugă nervos,/Ca o lozincă-ntinsă între două case,/Și de ză
pezi mă rup și cresc frumos/Și-mi bat obrajii toate șalurile 
de mătase".

Fără a se destrăma în abstracții discursive și-n tonuri re
torice, poetul sensibilizează un anotimp, adăugîndu-i un 
plus de uman, revărsat din propria sa personalitate. Dincolo 
de acest aspect, însă, în centrul poeziei stă ideea ce se referă 
la o serie de atitudini, (ale poetului și ale primăverii), ma
nifestate simultan, într-un determinism reciproc: „Mă des
pletesc asemeni plantelor subțiri, / și mă dizolv în seve și 
mă dărui/ grădinilor care visează trandafiri/pentru paloarea 
i. i fiecărui".

Dar farmecul nu se consumă, cum ar părea la prima ve
dere, în limita unui panteism obișnuit, ei, dimpotrivă, se 
complică, exprimtnd, prin versurile strofei a doua („și mă 
dizolv în seve și mă dărui / grădinilor care visează trandafiri / 
pentru paloarea feței fiecărui"), rolul adine al motivului pentru 
care poetul, integrat realității, cum ni-1 prezintă prima strofă, 
visează și se frămîntă, conștient de faptul că truda sa artis
tică este simbolizată de împlinirea acelor „ . .. trandafiri/pentru 
paloarea feței fiecărui" ...

De o concentrație maximă, ultima strofă a poeziei „A- 
notimp" : „Și pentru-acel solstițiu pe care îl aștept/pe frunze 
brazde mi-am săpat ca agronomii. /Și-nnebunită partea stingă 
de la piept / mi-a explodat într-o duminică a Tomii", —- re
zumă ideile din celelalte două citate mai sus, amplificîud 
sferic simbolul exprimat de realitatea diferențiată dintre cele 
două anotimpuri: primăvară, care înseamnă vis, intenție, plan, 
și toamnă care înseamnă împlinire, rod, cules.

„Și pentru-acel solstițiu pe care îl aștept/Pe frunze brazde 
mi-am săpat ca agronomii".

Mai precis, în poemul citat, noțiunea anotimp, fie că-i 
vorba de primăvară sau de toamnă, nu are funcție de cadru 
propriu-zis, ci este mai mult un pretext simbolic prin care 
poetul urmărește drumul evolutiv al meditațiilor sale, luate 
în ansamblu.

însăși ordinea strofelor păstrează o ascendență continuă 
care culminează, în final, prin acea explozie festivă („Și-nne
bunită partea stîngă de la piept/mi-a explodat într-o dumi
nică a Tomii"), a cărei cuprindere totală (rotundă) este suge
rată și de prezența mai frecventă aici a vocalei o surprinsă 
în combinații muzicale dintre cele mai expresive. (Vezi rima, 
dar Și faptul că în afară de versul al treilea toate celelalte 
conțin cîte un o, iar ultimul vers are trei cuvinte succesive 
care-1 păstrează pe o, dîndu-i în cele din urmă — „Tomii" 
— un spațiu de o amplitudine deosebită).

Este momentul să spunem acum că numele biblic refe
ritor Ia Toma Necredinciosul nu este pus aici pentru rimă, 
ci are un tîlc mai adînc, simbolizînd faptul că bucuria încre
derii în rolul creației a izbucnit chiar în ziua îndoielii.

Pe de a’.tă parte, legat de înfățișarea sferică sub care se 
prezintă strofa a treia, aluzia calendaristică a acestui nume 
încheie orbita temporală de la care pornise poetul: pri
măvară, toamnă și iar primăvară. Revenirea victorioasă în 
punctul inițial sugerează totodată alte plecări cu valute 
mȘi lăfffi Și mai complete, chiar dacă jocul spiralei cob- 
stă în a prelva mereu esența începutului.

I N E R I L O R (i)
Gravitînd felin pe axa unei hiperbole, poezia „Tors în 

ploaie" este un portret de femeie dăltuit pină Ia evaporare 
totală. Deși conceput în cadrul aceluiași concret caracte
ristic poeziei lui Corneliu Sturzu, motivul artistic al aces
tui poem erotic se proiectează definitiv într-o spațialitate 
abstractă (pămint-cosmos), receptarea Iui făcîndu-se mai 
mult auditiv decît vizual. Datorită metaforelor (toate hi
perbolice), cuvintele își pierd orice înveliș material, că
derea lor în ritmica versurilor neavînd alt scop decît su
blinierea ideii de autocuprindere a sentimentului de dra
goste și de perfecțiune a obiectului acestui sentiment — 
femeia — de care:

...„Și cerul se îndrăgosti de ea. / Și brațele-și întinse 
către ea, / liane aruneîndu i peste umeri, / pe șold alu- 
neeînd. Și mi-o fura", și ale cărei contururi, așa cum reies 
din strofa citată, nu pot fi percepute în afara mișcării 
unduioase a lianelor (frumosul gest de-a îmbrățișa al ce
rului), exprimat și de succesiunea accentului care imită 
legănarea valurilor.

Vai, primitiv se ndrăgostise cerul / posomorit, prin 
jungiele-i de ploaie / Și nu știam că cerul mi-o va pierde 
/ Ca-ntr-o legendă veche, cu Danae"...

Strofa a doua (și ultima) a poemului, mai pămînteană 
prin conținutul ei afectiv, singularizat în reproșurile con- 
fesive ale eroului liric, (prezența lui este subliniată aici 
și de interjecția „vai"), își desfășoară sensul în direcția 
orizontală, opusă colocviului vertical (pămînt-cer) din 

strofa-ntîia. Dar și aici cuprinderile pe care se dilată ideea 
de nostalgie romantică pentru obiectul iubirii care există, 
dar la care nu se poate ajunge, (virtuțile lui fiind eterne 
„ca-ntr-o legendă veche cu Danae"), completează, în planul 
armoniei clasice, infinitul vertical al primei strofe, cu care 
se întretaie. Așadar, poezia are două planuri : unul vertical, 
reprezentînd portretul femeii (conturat, cum spuneam, în 
abstracția ideilor și nu în concretețea formelor), iar altul 
orizontal, exprimînd iubirea celui care hinerbolizează la 
modul uman, dar tot în sensul atotcuprinzător al cerului.

Să observăm că însăși structura formală a celor două 
strofe respectă, cel puțin prin cuvintele rimei, (diftongi 
suitori pentru primul plan ea, ea și coborîtori pentru pla
nul al doilea se), intenția poetului de a sugera integralita
tea unui sentiment, cerut de perfecțiunea unei idei, ideea 
de femeie în cazul poeziei citate. Fără a se bucura peste 
tot de suspiciile eufonice ale rimei, ale numărului regulat 
de silabe și a celorlalte norme metrice de factură clasică, 
poezia lui Corneliu Sturzu se situează în cadrul marii fa
milii a poeziei complete. Artificiile formale, adesea asi
metrice și lipsite de acel „paralelism al membrelor" despre 
care vorbea Gala Gaiaction în „Poezia psalmilor", (vezi 
fragmentul citat de Vladimir Streinu în voi. „Versificația 
modernă". București, 1966), sînt suplinite, în lirica poetului 
ieșean, de justețea conținutului, de încrederea lui în or
dinea realității.

Se poate vorbi, (și nu numai în cazul poeziei lui Cor
neliu Sturzu, ci și în situația altor poeți tineri), de un cla
sicism al comunicării, detașat oarecum de canonul formal. 
Sub acest aspect, atunci cînd într-adevăr se comunică ceva, 
nu mai importă mijloacele prin care se face comunicarea, 
ci dimensiunile ei, cantitatea de uman pe care o poartă.

In acest sens, poezia publicată pînă acum de Corneliu 
Sturzu, deși aparent temperată, ascunde în liniștite ei de 
suprafață acorduri adinei, ale căror dezlănțuiri sînt sensi
bile numai atunci cînd Ie cauți.

Virgil Cufifaru

E. LOVINESCU
în corespondență

Cine va încere'a vreodată 
să realizeze portretul moral 
complex și complet al lui 
Lovinescu nu va putea sau 
nu va trebui să ocolească 
în nici un caz bogata co
respondență a criticului. El 
va găsi aici confirmarea in
tuițiilor pe care le prileju
iește opera, dar și o mulți
me de nuanțe Care fac să 
retrăiască aievea imaginea 
autentică a omului.

Interesul pentru domeniul 
epistolar al activității lui 
Lovinescu este cu atît mai 
mare și mai actual, cu cît 
majoritatea scrisorilor sale 
sînt încă inedite. In afara 
celor 15 către S. Mehedinți, 
publicate de I. E. Torouțiu 
în vol. XI. al colecției sale 
de „Studii și documente li
terare" pp. 311—322, pre
cum. și a „ultimei scrisori", 
datată 24 iunie 1943 și apă
rută, după moartea criticu
lui, în „Kalende" nr. 8—9/ 
1943, nimic din corespon. 
dența lovinesciană n-a mai 
văzut lumina tiparului în 
mod special, ci doar frag
mentar, în textul unor arti
cole sau studii critice. Ast
fel prof. Șerban Cioculescu 
extrage din scrisorile către 
M, Dragomirescu cîteva da
te esențiale pentru înțele

gerea temperamentului lui 
Lovinescu (v. „Lovinescu și 
simțul demnității" în „Ga
zeta literară" din 15 august 
1968, p. 7), iar Ileana Vran- 
cea folosește pe larg în 
monografia sa din 1965 nu
meroase texte de corespon
dență și reproduce chiar la 
un moment dat, integral, 
(pp. 91—92), o splend.dă 
scrisoare către Ion Petro- 
vici, aflată în fondurile Bi
bliotecii Academiei R. S. 
România sub cota S 45 (4)

Cunoașterea integrală a 
corespondenței lui E. Lovi
nescu este astăzi dificilă, 
dacă nu cumva imposibilă, 
cel puțin deocamdată. Cu 
tot fondul relativ mare de
ținut de Biblioteca Acade
miei, un număr greu de a- 
proximat se află în colecții 
particulare, unele dintre ele 
inaccesibile.

Dintre scrisorile păstrate 
la secția de manuscrise a 
Bibliotecii Academiei, cele 
mai numeroase (93!) și de 
departe mai interesante 
prin problematica lor sînt 
cele adresate lui M. Drago
mirescu între anii 1906 și 
1913.

Florin Mihâilescu
Iubite domnule Dragomirescu,

Plecînd, d-ta mi-ai zis : ~
— Va să zică, nu mai vrai să colaborezi la Convorbiri ; O 

să-ți pară rău ! _ x x 0
Nu m-am gîndit niciodată la așa ceva. Totuși d-ta în mai 

multe rînduri mi-ai aruncat această imputare, neîndreptațita 
de nimic. Mai că nu știu ce să cred. Dacă ași fi un suflet 
sbuciumat, dacă ași avea conștiința de a fi un om cam obo
sitor prin insistența persoanei mele, sau mai ales, dacă te-ași 
crede mai puțin sincer decît ești, poate că mi-ași fi zis :

— Ce înseamnă oare aceasta ! Nu e cumva o sugestie ce 
voești s-o trezești în mine.

Și mir-ai fi adus aminte de un cuvînt asemănător al împă
ratului Napoleon al III-lea, prin care se scăpă de sculptorul 
Carpeaux, ce rămăsese la reședința din Saint Cloud, o zi mai 
mult decît se cădea pentru invitații din seria din care făcea 
parte. il

Dar nu cred așa. Niciodată n-am fost atît de stăruitor, 
pentru a da prilej și oamenilor sinceri de a fi nesinceri. Sînt prin 
urmare înclinat de a lua cuvintele d-tale în înțelesul^ lor 
propriu și de a-ți răspunde în toată cumpănirea, ca între 
oameni ce nu spun altceva decît ceia ce gîndesc. Așa dar, iată:

— Sînt cel mai devotat membru al Convorbirilor. O spun 
cu toată tăria de care au nevoie cuvintele care leagă. Prin 
urmare, nici o neînțelegere. în această privință nu poate să 
mai fie. Te poți folosi de mine și ca nume, și de ceia ce se 
spune deasupra numelui, în marginile cinstei ce-i faci și unuia 
și altuia. Rămîne însă să știi că eu nu mă îndes nici cu unul 
nici cu altul. Sunt doritor să-mi văd. numele ,,undeva* sau 
literatura mea publicată — atît cît e sănătos de a fi. Și cum 
aeeste sunt lucruri ce ies din puterea mea, n-am nici o pă
rere de rău, cînd nu se poate. M-am deprins , a mă căi numai 
de ceia ce nu-mi izbutește deși era în marginile mele firești.

Așa dar îți dau libertate de a te folosi de mine cum vei 
voi. Măsura mai mare sau mai scăzută a acestei folosiri fiind 
în voința d-tale și deci în afară de mine, nu e de natură a 
mă atinge sau nemulțumi. Fiecare dintre noi are un fel de a 
aprecia, de care e respc^nsabil — dar numai față de el și nu 
și de alții. Prin urmare sub acest raport ne-am înțeles !

Rămîne să ne înțelegem acum și în privința colaborării 
mele efective, după care, n-ai prea fost însetat, pentru a o 
mărturisi limpede. Se vede că nu e o băutură tocmai răcori
toare. Totuși pentru căldurile ce vin se poate întîmpla să fie 
întru'cîtva de un folos ...

Căci de oricîte ori ți-am trimis cîte ceva, d-ta ai avut de 
făcut rezerve hotărîtoare. Nu neg că în mod general mi-ai păs
trat sentimente de apreciere afabilă, care trec desigur peste 
măsura mea. Dar ele erau mai mult in abstracto. In puncte 
definitive, d-ta aveai o părere simțitor deosebită.

Respect orice părere. Poți să apreciezi orice articol al meu 
cum vei voi. Un lucru numai îți cer. Vreau să-mi îngădui, — 
ceia ce englezii numesc, oarecare respectability ... Vreau să-mi 
îngădui că orice ași scrie e înainte de toate publicabil. Și de
oarece iscălesc, îmi port singur responsabilitatea gestelor mele. 
N-aș voi să-mi obiectezi că prestigiul revistei s-ar știrbi ; căci 
atunci orice bună înțelegere între noi ar dispărea. Asupra a- 
cestui lucru sînt hotărît în părerea mea. Nu fac nici un pas 
înapoi. încolo aprecierea poate fi oricum; ea poate fi expri
mată chiar în revista critică. Totul e departe de mine! Vreau, 
să admiți numai că tot ceia ce scriu eu e publicabil, — imediat 
publicabil ; și ca asupra acestui lucru nu poate fi o clipă de 
discuție. Acesta pentru mine e un postulat al oricărei înțelegeri 
și cojaborări viitoare, — care ași dori, să fie cît mai necon
tenită și mai cordială, pentru aprecierile de moment sau de 
tactică, de care putem fi toți culpabili într-un moment dat, dar 
care nu pot fi hotărîtoare între oameni ce se stimează sub 
forma lor generală.

Cu prietenești salutări al d-tale

EUGEN LOVINESCU

MMM
maniere rafinate ca în „Craii 
de Curte veche", și altă biogra
fie, cea a lui Gheghe, ratată, 
pentru că autorul a aglomerat-o 
cu fapte inutile. Uneori cititorul 
se poate opri luminîndu-se de 
buna intuiție a Ini Fotino, erou! 
scriitor, transferînd-o autorului, 
după care „evenimentul, cît de 
meschin, capătă proporții de su
biect" (p. 16). Intr-adevăr, Fo
tino face caz de „stilul golan" 
al lui Gheghe și de vagabondă
rile sale misterioase. Dar deși e- 
roul este ahtiat după scene ine
dite, meschine fie, anoste, lipsi
te de interes aparent, nici Fo- 
tine, ca personaj, nici Horia A- 
ramă, cu toată pretenția sa de 
demiurg, nu le transfigurează 

artistic. Alteori autorul își gre
șește ținta. Un dialog stupid, 
(vezi pag. 77-78) provoacă par
tenerilor la discuții amuzamen
te nemotivate. Șl apoi panseu
rile care insoțese momentele din 
viața Iui Gheghe, destul de frec

vente, nu sînt lipsite de pito
resc. Dacă scriitorul le notează 
cu gravitate, cititorul este dis
pus să le recepteze ca pe tenta
tive ale umorului. Exemplu : 
„Timpul curge în sensul acelor 
ceasornicului" (pag. 23). Se poa
te și invers ? Sau : „așa sînt a- 
mintiriie ,ori ne părăsesc, ori 
ne trădează" (pag. 22). Alteori au
torul abuzează de prețiozități me
nite, chipurile, să-1 incinte pe ci
titor sau cochetează cu imagis
tica modernă : „intoxicat de stil, 
rînjl" (p. 65) ; „îi lipsea însă ceva, 
îl dureau umerii de o absență : 
a aripilor" (p. 90). Sau limbajul 
Incoerent, așa. ca să producă im
presie : „Merg cu el. Merg prin 
albastru. Stîngul, dreptul. Sînt 
un laș, laș, laș. Stîng, laș, stîn- 
gul" (p. 69).

In afară de unele pedante des- 
scrlerl ale cheiului Dîmboviței, 
de ctteva dialoguri șl de inte
resante nume de personaje, Horia 
Aramă nu reușește să-și recom
penseze lectorii)

VIOREL ȘTIRBO:J
OAMENI SINGURI

„Oameni singuri* pare să fie o 
replică la „Dumnezeu umbla des
culț*. Este drept că autorii pro
pun cîteva soluții tehnice comu
ne : debutul senzațional pentru 
a solicita atenția cititorului, de
reglarea imaginilor comune caro 
se vor circumscrise în viziune 
fantomatică, înnegurarea unor 
fragile destine omenești. Dar în 
vreme ce Horia Aramă depășește 
rar zona anecdoticului, pe care 
o pulverizează mereu, contem- 
plînd de aici siluetele oamenilor, 
Viorel Știrbu renunță la perspec
tiva unui palpitant roman poli
țist și se abate, cu toate riscu
rile, către compunerea unor re
acții sufletești. Nimic spectacu
lar, de poză infatuată. Dar nici

un fenomen nu este înscris cu 
maximum de precizie, în afară 
de crima comisă la începutul 
cărții și care angajează toate 
personajele într-o viziune neve
rosimilă și totuși de o stupidita
te enervantă. Replica absurdă a 
Aurorei, „tu ai ucis-o*, aruncată 
obsedant fiecărui personaj aflat 
în competiție. își pierde indivi
dualitatea, devine simbolică și 
rotunjește o atmosferă ireală, de 
crimă gata făcută, ai cărei au
tori sînt prezenți și gradual cul
pabili.

Cititorul instigat de autor poa
te fi intrigat că Aurora este atît 
de nepăsătoare de asasinarea su
rorii sale. Dar crima este un 
pretext și o cursă pentru niște 
ființe devenite victime din prea 
multe precauții de apărare îm
potriva oamenilor, improvizîn- 
du-și o lume interioară, infinit 
mai vulnerabilă. De fapt nici 
cartea nu se încheie cu desco
perirea ucigașului și cu pedep
sirea lui, ci cu punerea în rela
ție a unor destine din aceeași 
clasă cu femeia ucisă.

Destinul lor nu este cauzat de 
un simplu incident, ci de eroa
rea unei vieți întregi care iese 
dintr-odată la iveală, iscînd ca
tastrofe iremediabile.

Sînt personaje care nici nu 
Și-au căutat subterfugii în spe
culații, ca unele pături filistine 
de intelectuali. Aceasta din lip
sa inițiativelor și a îndrăznelii 
de a căuta răspunsuri hotărî
toare. dar și din lipsa previziuni
lor, fie chiar false, imaginația 
lor nefilnd în stare să străbată 
dincolo de primul perete din 
față.

Iată că nu totdeauna cărțile 
pot fi reale documente sufletești, 
căci cine citește cu același in
teres și cartea lui Viorel Știrbu 
și cea a lui Horia Aramă, cu 
scopul de a întreprinde anchete 
sociale, ar putea ajunge Ia con
cluzii false. Personajele din „Oa
meni singuri", modeste ca des
cendență și formație, cu tot dra
matismul lor sumbru sînt afec
tive, cinstite, loiale (Aurora, Fa
bian). Cele din „Dumnezeu um

bla desculț" se facilitează în 
jocuri sterile și se abandonează 
într-o viață sufletească inconsis
tentă, plină de paradoxuri și ra
finamente inutile. Aceste fapte 
de viață ar fi deșteptat imagini 
vii pe care Horia Aramă n-a 
știut totuși să le trezească. De 
aceea cartea de artă poate de
veni document consuitabil nu
mai dacă imaginea este sensi
bilizată.

Se va susține, poate, că Vio
rel Știrbu pornește de la unele 
teze arhicunoscute ,care să-i re
staureze secvențele de viață, ca 
de pildă ideea că oamenii sînt 
„fără biografie", că uneori se 
Ivește „o fisură în sistemul meu 
de atac". Se va mal putea ob
serva că autorul nu a tăiat toate 
vițele cu lecturile anterioare. Cu 
toate acestea, cartea lui Viorel 
Știrbu nu este o „modă", ci un 
fapt artistic în sensul modest șl 
sigur al cuvîntului.

Magda Ursache



f r a g m e n t a r i u m
portret

VIRGIL GHEORGHIU
In Virgil Gheorghiu (n. 1905, 

Roman), pianist cu studii mu
zicale lă Viena și Paris, tre
cut prin atmosfera Sburăto- 
rului, E. Lovinescu vedea „u- 
nul din cei mal talentațî poeți 
ai generației noi (...) o mare 
speranță a poeziei viitoare", 
iar Șerban Cioculescu unul 
din „puținii cărora perfecția 
le-a fost hărăzită, parcă din- 
tr-un instinct al jocului". Du
pă ce primele partituri fuse
seră adunate în Cîntările 
răsăritului (1928), cu o prefa
ță de Demostene Botez, poe
tul se angajează în experien
țe ermetice, alăturîndu-se a- 
vangardiștilor de la „UNU", 
Prospect, XX literatură con
timporană, Ulisse. Cu Ilari? 
Voronca, Sașa Pană, Stephan 
Roll, Al. Zaremba și ceilalți, 
cultiva spiritul de frondă. Tu- 
dor Arghezl îl publică în Bi
lete de papagal.

Plachetele se succed într-o 
acută căutare, titlul Febre 
(1933) fiind semnificativ. Du
pă mai vechile arpegii matu- 
riste, febrele relevă pendulă
rile unui citadin, solicitat de 
fabulosul antic dar și de mi
tologia românească. Cu Ma- 
Ilarme și Ion Barbu alături, 
poetul vizează orizonturi crip
tice, utilizînd programatic ex
presia contorsionată. Lansarea 
în zboruri de înălțimi și inte
riorizarea merg împreună. Ur
mează poemele destrămării su
fletești, de o melancolie den
să, din Marea vînătoare (1935), 
ritmurile sacadate, cu imagisti
ca lor supraabundentă din Tă- 
rîmul celălalt (1937), apoi mai 
severele Cîntece de faun 
(1940) și Pădure adormită 
(1943). Scuturat în parte de 
temeritățile juvenile, limbajul 
Cîntecelor de faun devine 
cursiv. Rafinatul obosit de ci
vilizație exultă la contactul cu 
natura, în care faunul „a- 

dulmecă" impudic urma „ba
cantelor sperioase". Un flux 
de vitalitate proaspătă pare a 
învinge nostalgiile intelectua
le : „Eu mi-am cioplit din cor

nul lunii pline/ Un sysinx pen
tru nimfa mea de trestii./ 
M-am înțeles cu neamu-ntreg 
de bestii / Să-mi ierte muge
tul de sînge-n vine".

Triumf al fiziologiei, s-ai 
spune, dar cîntecele poartă 
„durerea unui bulgăr de pă- 
mînt". Faunul „înfrățit cu tur
ma", personaj ce zice vîntu- 
lui „pe mare", simte împresu- 
rarea timpului.

Poetul se reculege într-o 
maturitate tăcută. Mesaje de 
ultimă oră, trecute insă prin 
retorte în ultimii ani, Poezii 
și Curent continuu confirmă, 
în ciuda diversității de per
spective, consecvența cu pro
priul stil. Petulanță imagisti
că, în asociații insolite, inte- 
Jectualizare a emoției, conti
nuă aventura în legendă, la 
Virgil Gheorghiu sînt trăsături 
de caracter, definitorii pre
cum lumina și tristețea. Le
genda devine joc intelectual 
puțind fi orice : fantezie me
dievală, furtună la Capul 
Horn, dialog cu frații Grimm 
și Andersen, inefabila Morga
na, balet sau muzică. Dintre 
mitologiile lumii de la Silva
nii Italiei pînă la „Iliada pă- 
mînturilor natale", întîietate 
au enigmaticele „nimburi de 
toamnă de pe Rin". Viziuni ro
mantice se proiectează pe un 
fundal cu „cîntăreți de Thu
ringia cu vielă pe oblînc". 
Lîngă țărmuri marine așteaptă 
Tristan, „ca o toamnă cu ară
tări". Cu cîteva veacuri în ur
mă, poetul cîntecelor de faun 
ar fi însoțit grupul Niebelun- 
gilor.

In limbajul lui Virgil Gheor
ghiu, totul se multiplică într- 
un sistem complicat de oglin
zi, cu reverberații himerice, 
însă capabil să surprindă nu
anța infinitezimală, melodia 
culoarea, să dezarticuleze miș
carea sau să fixeze fulgura
țiile ideii. Procesul intelec
tual, latent sau febril, e tot
deauna grav și sever. Virgil 
Gheorghiu de astăzi nu are 
contingențe ca sarcasmul ne

gru al oniricilor de ieri. Nu 
e decît preocupat s> întrebător, 
o pagină reprezentînd o pro
blemă și un răspuns. „Aud 
prin zăpezi viitoare / Frater
na cosmică paloare". Pe mar
ginea unei asociații, altele, 
în serie, tind să sugereze 
metaforic un climat, un gest, 
o seînteiere a spiritului. Cum 
aspirațiile sînt temerare, lup
ta cu expresia ia forme spec
taculoase, angajînd conștiin
ța. „Din frunzele căzute înalț 
rug / Și cînt orgolios incen
diul meu ; / Dar sub cuvinte 
sensurile-mi fug" (Stanțe).

Mirajul se poticnește „în 
pragul luminișului frumos a- 
dormit", prilej de crisp 'nte 
dezbateri intime. Poezia devi
ne în esență confesiunea 
eternei încleștări în căutarea 
unui absolut ce se refuză 
cunoașterii. „Mă adîncesc 
într-un păienjeniș de ecouri, / 
Rabd în suflet răsturnarea 
de chervane a peisagiilor"... 
(După acest semn).

Neliniștea modernă, element 
dinamic stimulînd monoloqul, 
crește prin reflecție. Nu e 
teamă oarbă de necunoscut, 
ci căutare tenace de sensuri. 
„Pe tîmple, herqhelii de Ari
zona se lovesc", într-o tensi
une neistovită. Solitudinea 
înspăimîntă cu „ferigi d? 
mari tristeți arborescente" 
(Sonet). Timpul în galop Iasă 
spectrale ecouri, ore „cuminți 
și făr' de relief" (După febrile 
plecări). întrebare existențială 
cu milioane de perspective, 
vecinătatea morții învăluie 
universul: „Bucuria ca un
fruct e fulgerată" (Lumi). 
Toamna, timpul capătă con
sistență simbolică, secundele 
explodînd din ciocanele do
garilor. Clipe scăpate s-arun- 
că „înaintea unui tren de 
neguri"... Remediu arhaic șf 
viitor, poetul propune o „mo
latică plecare" („cărări florale 
șl lacteie") în mister pe ur
mele lui Alain Fournier din 
Le Grand Meaulnes. Spaimei 
de vid și întuneric i se opune 
miracolul dragostei, singurul 
antidot al morții: „Singură 
iubirea, forță centripetă / 
Chiag mai pune-n tîlcul marii 
destrămări" (Lied). „Ci eu, o 
beznă-nfrunt. Tot se adună / 
Să-mi crească vechea spaimă 
că dispar". (Sonet).

Din senzații plastice în a- 
lianță cu altele rezultă spec
tacole caleidoscopice extraor
dinare. Halucinația în curent 
continuu face din Virgil 
Gheorghiu un virtuoz al stă
rilor muzicale și indecise. Su

gestia poetică devine sinteză 
a unui univers în care „Me- 
sopotanla culorilor", „puterea 
ier'honică a trombelor" „invi
zibile stele" se combină într-o 
infin’tate de valențe. Antîca- 
ligrafic, forțînd sensurile, 
dînd largă trecere parado
xului poetul măsoară lucrurile
cu „ochii mirați". Poezia
transcende realitatea, care
prinsă în alte încheieturi, se 
reconstituie în ipostaze onir ce. 
Logodna cu Luna sau cu 
Saturn reprezintă experiențe
le unui modern care practică 
deliciile visului cu un fel 
de venerație inițialică. Elo
giul păstăii, de exemplu, de
parte de a fi o s*mplă bufo
nerie, e o invitație la savu
rarea realităților absconse, 
dincolo de suprafața banală, 
„Cîntați pieptul lui Ceres. / 
Dulcile roșii, / Miezul de 
rodii și de harbuji;% Slăviți 
în ofrandele stihului nou / 
Pudicii fragi, / Aceste săru
turi pierdute în codrul văra- 
tec / De-ndrăgostiții lutini ; / 
Laudă aduceți nocturnei ca
fele / Cu bob ascunzînd în 
adine / Tărîm și palate de aur / 
Ca nuca de basm năzdră
van".

Scenografia poeziei lui Vir- 
qil Gheorghiu abundă în sim
boluri. Cadrul e impregnat de 
fumul miresmelor, ideile plu
tesc „în fum de cîntec". Pa
gini excelente. Provincii, Cho
pin, Cîntec de. iubire. Ron
delul rochiilor, respiră o pu. 
ternică poezie a amintirii. 
Ermetice, căzînd în prețiozi
tate livrescă, alte pagini co
munică mai puțin. Intr-o 
Toamnă se văd „stele filan- 
te", „dogori martelează-n pod
gorii". sună „ralul de vînt 
prin flautele aracilor". E prea 
căutat. Referințele cărturărești, 
în ansamblu, presupun un ci
titor doct, înarmat cu dicți
onare și chei pe măsură.

Dincolo de „codrii româ
nești" domină „contemporana 
lume a sondorilor", a termo
centralelor și savanților, pe 
care Virgil Gheorghiu o în
corporează iubirii: „Ca patri
ei să-i crească lumini de săr
bătoare, / în inimă schimb 
fumuri și răscolesc în jar" 
(închin cu noii prieteni). 
E o solidarizare - crez cu 
„oricare semn bun", credință 
în „susurul motoarelor galac
tice". Un sonet sfîrșește afo
ristic. „Poeți își ating desă- 
vîrșirea / Zidind iubirea vieții 
în cuvinte". E un program 
realizat cu talent și perseve
rență. Const. Cioproga

N
icolae Breban realizează prin acest roman o ade
vărată restituire a genului, o estetică a lui, reabi
litează ceea ce aș numi creația ca formă a gîndirii 
dialectice sensibile și, bineînțeles, personajul ca tip 
biologic și spiritual, totodată pu o biografie extrem 

de complicată, exceptional de verosimilă. Mai exact spus: 
el revitalizează romanul tradițional, poate singurul care va 
deveni, după lungi experimente, o realitate sieși, un specta
col complet pentru spiritele profunde, rationale. Trebuie să 
spun cu sinceritate că N, Breban este unul dintre cei mai 
valoroși romancieri, unul „clasic" printr-o modernitate des
chisă spre mit, ficțiune și real. El construiește balzacian, 
solid și, așa de pasionat de construcție, de totalitate, incit 
schelăria, datorită unei vitalități neobișnuite, dă impresia 
că e gata să se prăbușească și să vedem mai mult decît 
necesar.

N. Breban are vocația realului moral, a structurilor pe 
care nu le „descrie' ci le descoperă o dată cu actul de 
creație. Fundamental, el îl continuă pe Liviu Rebreanu și 
Animale bolnave are pe undeva atmosfera din Adam și 
Eva dacă nu din Amîndoi. Dar nu prin aceasta vreau să în
tăresc ideea de continuitate, ci prin forța talentului, prin 
putința de creație autentică, de a vedea masa și de a crea 
tipuri, viață. Personajele sale trăiesc ca reprezentări esen
țiale ale unor categorii morale, adică izbutesc să semnifice 
colectivitatea prin experiențe individuale. Valoarea romanu
lui crește de ia un nivel estetic al experienței și se reîn
toarce la semnificație, netemporală ci clasică, ducînd la un 
echilibru de strat existențial viața personajelor și realitatea 
lor psihologică. Mai exact: valoarea e semnificație a tipu
lui existențial ce exclude fixarea într-o formulă unică, im
perturbabilă. De aceea, privind mai detașat, aș zice că 
„noul clasicism" de care vorbea N. Manolescu își are un 
scriitor gata format, maturizat, și o operă reprezentativă 
de esență intens tragică. N. Breban este în fond un roman
cier tragic pentru care existența e literatură și realitate, 
un flux de senzații și percepții ce cresc și se Înmulțesc ver
tiginos, incredibil, în momentul în care „literatura" deschi
de vieții formele estetice și le dă profunzime, relief. Toa
te personajele romanului au un fond obscur, greu, de păcat 
nemărturisit, de blestem închis între frica de ceea ce s-ar 
putea naște și ceea ce ar deveni, între obsesie și spaimă. 
Irina, această „Madame Bovary" mai violentă, mai „exa
sperată" de viață, de frumusețea ei stranie, descoperă 
că e sub puterea destinului inevitabil. Cînd în orășelul 
de sub munte se produc cele trei crime, este încredințată 
că ea e urmărită de o fatalitate, că e un „rău". Prin acest 
personaj, deosebit de real, N. Breban dovedește o-mare 
vocație pentru tragic, pentru ficțiunea care concurează și 
stă în același plan cu realul. Irina e o ființă intangibilă 
„femeia (...) în negru cu privirea ei atît de trufașă — una 
din acele priviri pentru care cu secole în urmă, o femeie 
ar fi fost biciuită" și care trezește în jur admirație, seduc
ție, (Titus Gîrdea) totala seducție. Viața ei este un sacri
ficiu, o explicație neajunsă la adevăr a ceea ce crede că e 
destin, o enormă și nesfîrșită teamă de complicata ei exis
tentă, de irezistibila atracție ce o provoacă. Irina este așa 
de verosimilă Incit, într-un anumit sens, face posibilă rea-

NICOLAE BREBAN: „ANIMALE BOLNAVE"
litatea celorlalte personaje. Paul e adolescentul care o 
divinizează printr-o imaginație bolnavă, Remus Alexandres- 
cu o stimează în ascuns, iar Titus Gîrdea este absolut în
vins de ea. Toți trăiesc sub puterea ei și sînt „bolnavi" de 
extazul, dorința, imensa pasiune ce Ie-o trezește. In fond, 
Irina este „bolnavă" ea însăși, cum aproape toate per
sonajele sînt bolnave de propria lor sensibilitate, vitalitate, 
forță și liniștită dezagregare a unor energii imense. Tot 
romanul este un spectacol al vitalității umane, un cerc 
deschis in care jocul, nemaiîntîlnitul joc al straturilor as
cunse de obsesii primare se dezlănțuie cu repeziciune și 
agresivitate. Krinitzki e un simbol al vitalității greu de stă- 
pînit, un Codin liniștit dar avînd în structura sa numeroși 
vulcani gata să erupă, să nimicească și să acopere în jur. 
El se vindecă de neliniște și teamă prin meditație, asceză. 
E un blajin printr-o stăpînire de sine și o bunătate largă, 
exterioară oricărui egoism, un personaj plin de candoare, 
un Paul cu memorie și putere fizică neobișnuită. Prietenia 
este pentru acest uriaș o expresie a unei înțelepciuni na
tive, de o vechime necunoscută, de comparat cu eroii de 

cronica
mit și N. Breban a realizat o radiografiere a experienței 
devenite valoare morală și estetică. Romancierul descrie 
din interior pulsațiile, crizele, „boala" și el însuși neputînd 
stăpîni îndeajuns faptele, le dă drumul într-o formă nearti
ficială, densă și extrem de autentică, îneît impresia e că 
trăim o dizlocare de suprafețe nelimitate ce se regăsesc 
după o despărțire temporară, în același loc dar purtînd, în 
esența lor, semnificațiile, netrăitul, începutul, substanța nouă 
ce va distruge spațiile goale și le va înlocui cu altele, mai 
tulburătoare prin geneză, mai captivante prin radiație și 
adevăr. Materia romanului e ruptă din existență și apoi 
trecută în ficțiune. N. Breban nu este un romancier al 
„schemei", al compoziției dinainte precizate, impuse, unde 
rigoarea ar înlătura senzația nedefinită a trăitului, ci unul 
al faptei însumate de-a dreptul în artă. Animale bolnave 
este romanul unor personaje care se descoperă prin faptă, 
experiență, instinct și lege morală, adică se supun lor fără 
să bănuiască boala, ce le dirijează din adîncime, fără să 
intuiască epuizarea ce nu le este impusă, ci necesară pen
tru a se elibera de teamă. Arta cu care romancierul intro
duce realul în compoziția estetică este a unui expresio
nist. Faptele se văd de la început; ele ocupă totul și asis
tăm Ia un fenomen ciudat: ca într-un deșert, crezut învins 
de arșiță, apare dintr-o dată, pe nepregătite, de undeva, 
un strat de apă neașteptat de nimeni și cuprinde, cu înce
tul, stăruitor și fără grabă, nisipul, lăsînd în urmă panică, 

exclamații, o vegetație stufoasă, nemaiîntîlnită pe acolo 
niciodată. Fenomenul acesta se petrece în roman: realul 
cucerește ficțiunea și în interiorul ei viața crește și se răs- 
plndește ca o molimă, ca o boală fără leac. Este o senzație 
de durată, egală și perceptibilă.

Proza lui N. Breban e o sinteză în care intră expe
riența și esteticul, viața ca act reflexiv, printr-o cultură a 
epicului ce se regăsește aproape oriunde am privi. Eroii se 
analizează, sînt inteligenți, iar Miloia (criminalul) „joacă" 
cu nerușinare și poate cu premeditare un rol primejdios, 
gîndit și finalizînd cu ingeniozitate. Fondul Iui primar este 
contaminat de ideea slăbiciunii, a neputinței de a domina, 
de a fi. El ucide fiindcă vrea să fie neînvinsul, să-și fixeze 
mai bine masca de «necredincios* Iui însuși, iar tot ce 
face nu depășește cu nimic „obișnuitul*, modul său de a 
gîndi. $i celelalte personaje sînt extrem de vii căci unui 
din meritele lui N. Breban este acela că i-a restituit per
sonajului literar fizionomia, existența, adică l-a creat cu 
personalitate, nu l-a dizolvat în abstracții, modele. Perso
najele circulă, le recunoști, există. Estetica personajului lo 
Breban restituie și întregește un adevăr: viața personajelor 
este elementul fundamental care le face posibilă structura 
Un roman în care nu există personaje, ci numai derulări 
de peisaje și secvențe, palide apariții, riscă să devină exer
cițiu și să nu intereseze. Romanele Iui N. Breban exclud 
experimentul fiindcă romancierul nu experimentează în nici 
un fel, ci creează, e cu alte cuvinte un spirit clasic ce e- 
laborează durabil. Clasicismul lui e sporit de un autentic 
strat de cultură. Narațiunea este de fiecare dată alta ca 
acțiune, stilistic însă e aceeași. Amețitoarea forță ce se 
ramifică în stil și-l salvează de la calofilie este a unui 
temperament eruptiv, neliniștit, expus unei liniști impercep
tibile, nesimulate, chiar melancolice. N. Breban ridică 
ficțiunea pînă la miezul faptei și de acolo, restructurată, 
o lasă să se desfășoare netemător că n-a luat chipul și 
respirația faptei, realului și n-ar fi de înțeles în forma ce 
o poartă. Efectiv, el restabilește un echilibru, o apropiere, 
uneori o identificare între ceea ce este estetica ficțiunii 
și faptei. Mutațiile sînt așa de perfecte, îneît trec de multe 
ori neobservate la lectură. Experiența intră în estetic fără 
sforțări, meșteșuguri, mistificări și aici văd una din deo
sebitele capacități artistice ale lui N. Breban. Sînt romane 
în care experiența depășește esteticul sau esteticul expe
riența, sfîrșind prin recunoașterea schemei. La N. Breban 
experiența și esteticul sînt o totalitate, o sinteză, o supra
față deosebit de reprezentativă. Valoarea ficțiunii este și 
valoarea realului cu precizarea că amîndouă sînt egale, 
două forțe ce nu se pot respinge, ci numai se atrag, con
viețuiesc.

Prin Animale bolnave proza noastră își exprimă o con
știință estetică superioară, un stadiu al culturii epicului ca 
experiență și fapt artistic remarcabil.

Zaharia Sângeorzan



CONDIȚIA 
ROMANULUI

(Urmare din pag. 1)

de cunoaștere ale epocii, sensul vieții și valoarea omului 
cuceririle științifice și filozofice ale veacului" (Mircea Eliade : 
Fragmentarium, ed Vremea, 1939).

Dacâ așa stau lucrurile, atunci înseamnă că orice teorie 
asupra romanului, teorie care ar încerca să trateze romanul 
prin perspectiva și din unghiul de vedere al unei poetici 
riguroase, se dovedește, în același timp, precară și caducă. 
Teoreticianul romanului, scrie Walter Pabst, poate fi com
parat cu un meșteșugar care nu lucrează cu lemnul, cu piatra 
sau cu metalul, ci cu apa căreia trebuie să-i dea o înfățișare. 
Romanul este astfel într-o continuă mișcare de fluctuație 
și flecare regenerare neagă formele cunoscute ale precursori
lor (Walter Pabst : Literatur zur Theorie des Romans in 
Deutsche Vierteljahrs Schrift fur Literaturwissenschaft und 
Geistgeschichte, Heft 2 iuli 1960). Singura concluzie care 
se impune, deci, este aceea că cercetătorul trebuie să caute 
mai puțin fixarea limitelor romanului și, mai mult, ceea ce îi 
este propriu romanului, — condiția romanului.

S-a spus că acest specific ar fi elementul de fabulație, dar 
dacă prin această caracteristică romanul se diferențiază de 
poezia lirică și de dramă, distincția e mai anevoie de ope
rat atunci cind se cer accentuate deosebirile între roman, 
povestire și nuvelă. Există, întîi, între roman și povestire, o 
deosebire de perspectivă. Povestitorul încearcă nu atît să 
redea, ca romancierul, spectacolul vieții, cît, mal ales, să ne 
prezinte o interpretare a sa proprie, un punct de vedere, 
asupra unor evenimente sau întîmplări. Se simte astfel, prin 
firea lucrurilor, întotdeauna într-o povestire, prezența poves- 
t*->rului, ca și cum el și-ar rosti, în fața noastră, un soi de 
.. xirteu. Altminteri stau însă lucrurile într-un roman. Nu e 
vorba numai de așa numita capacitate de obiectivare, ca
pacitate care, mai ales în romanul clasic, îi impunea roman
cierului să se disimuleze, să se ascundă în dosul persona
jelor sale. Oricum, chiar dacă, și mai ales în romanul con
temporan, romancierul nu se sfiește să-și trădeze prezența, 
să-și impună părerile sale estetice sau ideologice, să-și co
menteze materia romanului, el nu înlănțuiește elementele com
poziției datorită exclusiv vrerii sale, punctelor sale de vedere ; 
romancierul e mai mult un soi de ucenic vrăjitor, care ur
zește firele intrigii, dar le lasă să se deapăne potrivit lo
gicei Interne care prezidează la desfășurarea destinelor per
sonajelor. Să mai notăm apoi, împreună cu Michel Raimond, 
că în timp ce povestirea ne redă un moment dat, sau o 
suită de evenimente, romanul se desfășoară sub semnul și 
prin sugestia răbdătoare a duratei (Op. cit. p. 149).

Nuvela e mai apropiată de roman decît povestirea și, de 
aceea, deosebirile ce se cer întreprinse, sînt mai anevoioase. 
Originile realiste ale nuvelei, începînd cu Prerenașterea ita
liană, Decameronul lui Boccaccio, subliniază împrejurarea că 

vela se caracterizează mai mult prin capacitatea de obser- 
.e și, mai puțin, prin acea de invenție. Domeniul ei e stu

diul moravurilor și al caracterelor și de aceea nuvela deta
șează și singularizează un eveniment din celelalte, în timp ce 
romanul, dimpotrivă, le leagă și le adună. Să subliniem, în 
sfîrșit, că dacă narațiunea a rămas pe mai departe, un bun 
comun al povestirii, nuvelet și rorrianului, acesta din urmă cău- 
tîndu-și propriile sale cărări, a căutat să se diferențieze de 
celelalte specii ale genului epic, tocmai diminuînd, în econo
mia sa, rolul și importanța narațiunii. Să observăm astfel că, 
în romanul contemporan narațiunea trece printr-o criză. în
ceputul acestei crize îl marchează încă Educația sentimentală, 
îl accentuează Falsificatorii de bani și Ulysse, îl împinge pînă 
la paroxism noul roman. In romanul contemporan fabulația și-a 
pierdut din importanța pe care o avea odinioară, dar faptul 
că ea e uneori pastișe sau parodie nu poate să nu impieteze 
asupra senzației de realitate de simili lume pe care, pînă 
deunăzi, ne așteptam să ne-o ofere romanul.

O altă cale de a căuta specificul romanului este aceea a 
abordării fenomenului prin mijlocirea unei metodologii atentă 
în a surprinde geneza speciei și, mai ales, condiționarea so
cială a romanului. Teoria romanului (Theorie du roman, trad, 
franc., ed. Gonthier) de Georg Lukăcs rămîne și astăzi, un 
necesar punct de plecare, în abordarea problemelor teoretice 
aîe romanului dintr-o perspectivă istorico-socială. Lukăcs în
cearcă o tipologie a formelor romanești, iar cartea sa scrisă 
în timpul primului război mondial privește, mai ales, romanul 
clasic, într-o epocă cind marea revoluție adusă de Proust și 
Joyce în arta romanului era încă necunoscută.

Lucăcs reia vechea comparație între roman și epopee. Es
teticianul maghiar e însă atent să descopere nu numai ceea 
ce leagă cele două specii majore ale genului epic ci, mai 
ales, subliniază elementul nou pe care îl aduce romanul. Acest 
element nou ar fi, după Lucăcs, la părerea căruia ne raliem, 
o prezență vie și activă, în roman, a factorului timp. Aparența 
ne-ar îndemna să credem că timpul nu îi este străin nici e- 
popeii. II iada se petrece în al zecelea an al războiului troian, 
Odiseea ne relatează cei zece ani de rătăcire ai lui Ulise pe 
mări. In realitate, în epopee timpul e doar o notație exteri
oară, el nu e o realitate sensibilă și afectivă. Timpul nu se 
atinge de oameni și nici de destinele lor ; fatumul îngheață, 
în epopee, posibilitatea devenirii. Totul este aici dat dinainte, 
iar timpul e doar un cadru neutru, necesar pentru ca în el 
să se desfășoare implacabilul caier al Parcelor.

Altminteri stau însă lucrurile într-un roman. Timpul e, aici, 
în aceeași măsură, materia romanului și vehiculul care împinge 
înainte evenimentele. Dar, observă Lucăcs, timpul devine, în 
roman, și purtătorul înaltei poezii epice. Această împrejurare 
îl determină pe Walter Pabst să denumească romanul o „poe
zie despre timp" („Dichtungen fiber die Zeit'— Op. cit., p. 168). 
Afirmația aceasta este adevărată mai ales cînd o raportăm 
la romanul contemporan, roman în care apetitul față de timp 
devine deosebit de sensibil. Și, în această direcție, Educația 
sentimentală poate fi considerată drept cap de serie. Romanul 
lui Flaubert, ne arată Lucăcs, se înalță pe o experiență trăită 
a temporalit.ății (Op. cit,, p. 122). O experiență care sesizează, 
îndeosebi pe puterea de destrămare, pe forța negativă a 
timpului (experiența va fi reluată de Proust în finalul romanu
lui său, in ultimul volum din Timpul regăsit). Pentru prima dată 
în Educația sentimentală fluxul timpului e surprins în curgerea 
lui, cîștigîndu-se astfel, la lectură, senzația petrecerii noastre 
prin această lume, a evanescenței, și astfel a pierderii, și 
astfel a nemerniciei. înaintea teoriilor bergsoniene despre timp, 
timpul apare nu ca un concept abstract, ci ca o realitate 
sensibilă.

lată de ce, conchide Lukăcs, timpul e adevărata, dacă nu singu
ra, dimensiune majoră a epicului. In dramă sau în epopee, 
timpul e ca un dat inițial, actual și care ignoră scurgerea și 
devenirea. Nu există pentru aceste specii literare nici o deo
sebire calîtativă între experiența trăită în trecut și acea a pre
zentului. La fel stau lucrurile în poezia lirică, unde există un 
singur timp, acela al prezentului afectiv.

In roman însă timpul devine amintire creatoare și pe mean
drele emoționale ale acesteia se înalță adevărata poezie epică 
a romanului.

meridiane

lirice
IANNIS RITSOS

POPORUL
Poporul acesta, stăpîne al meu, 

nu cunoaște prea multe cuvinte 
lare ascultă și scrutează adâncile taine 
și cc. odinioară, într-o seară fruntea 

și-o ridică 
ochii-i radiază și mintea-i fulgeră 

din nou 
și cum trece și bubuie petalele 

rozelor zboară 
iar din noroi se urnește a istoriei 

roată. 
Și semeț, nemăsuratul măsurînd 

profunzimea vieții 
poartă lumina ca flamură, iar coar

nele plugului sabie, 
rar căzuții In lupte mormintele-și lasă 
spre a spori rîndurile, iar cu puterile 

fierului 
și-n tăria adîncului ochii lor aruncă 

văpăi 
ca făcliile învierii după sfintele 

patimi.
Iată trec oștenii nesupuși ai 

dreptății 
să semene pămintul întreg cu pîine 

și astre de pace 
și pînă sus tunînd libertatea răsare 
pe cînd inima curată a omului 

ca o pîine se umflă.

In românește de
A. RADOS și LEONIDA MANIU

LECONTE DE LISLE

PAIAȚELE
Ca pe un animal, rănit, urlînd 

la soare.

Cu lanț de gît, și blana 
de murdării pătată,

Să-și plimbe cine-o vrea
inima-nsîngerată 

Prin fața ta, o, public, lipsit 
de indurare I 

Pentru a-ți cerși rîsul sau mila ta 
netoată, 

Pentru a-ți zmulge-o clipă un strop 
de-nflăcărare, 

Să-și sfișie cine-o vrea haina 
strălucitoare 

Ce-ascunde și pudoarea
și voluptatea toată.

In mîndra mea tăcere, în groapa-mi 
fără glorie, 

Mă voi ascunde-adine, lipsit 
de-orice victorie. 

Dar nu-ți voi vinde-avîntul,
și nici durerea-amară,

Viața-mi nu va rămîne-n barbara ta 
memorie 

Și n-oi dansa niciclnd pe scena ta 
vulgară.

In românește de
GEORGE PRUTEANU

GUILLAUME APOLLINAIRE

ALBĂ CA ZĂPADA
îngerii îngerii cerului
Unu-n albastru era ofițer
Altul era bucătar
Și ceilalți cîntau.
Frumosule-n haine de cer
Te-așteaptă pe pămînt și-o vară 
Pe piept să-ți pună ca o floare 
Medaliile ei de soare.

Și aprig smulge pene bucătarul 
Ah 1 Și cum ninge 
Ninge cumplit și să n-am 
Iubita în brațe.

DINO CAMPANA

FIRENZE
(Uffizi)

Sub podurile tale de culori 
Presimte Arno prin tăceri nisipul 
Și-n dulci răsfrîngeri abia sfarmă 
Arcadele severe printre flori.

Azur arcadă-a viilor coloane 
Părelnic tremur între vechi palate 
Firavă urmă în azur: pierdute 
Zboruri: urme fără moarte.

PORNIRE
Flutură apa coama-1 de-argint
Dragostea-i fără întoarcere
Albă iapă a iubirii
Cu părul de aur
Dragoste fără întoarcere.

In românește de
VASILE NICOLESCU

PENCIO SLAVEICOV

CU DRAG PRIVEȘTE 
LANUL

Cu drag privește lanul de aur 
pîrguit, 

In zori de zi plugarul, cînd spicele 
în freamăt 

Se clatină, îl cheamă ca un salut 
iubit, 

Se-apropie de dînsul, mai pline, 
mai bogate. 

Se leagănă cuminte, se gudură, 
așteaptă, 

De mina Iui cea bună să fie 
alintate I

Din lan, privind spre boltă, să 
cînte-ar vrea, dar tace. 

Din suflet ciocîrlia, prin ce ciudat 
mister.

Ii prinde bucuria, în cîntec 
o preface 

Și tot mai sus, pe aripi, o poartă 
către cer 1

In românește de
ATANASE NASTA și M. MAGIAR1

DE LA 
A. D. A. S.
ȘTIAȚI CA:

— pentru autovehicu ■ 
lele asigurate, A.D.A.S. 
răspunde atît pentru 
stricăciunile accidentale 
în timpul mersului, cît 
și pentru pagubele cau
zate de incendiu, trăs
net, explozie, inundație, 
furtună, uragan etc., 
chiar atunci cînd auto
vehiculul este în garaj

— în baza contractu
lui de asigurare, A.D.A.S 
plătește rente lunare 
persoanelor indicate de 
asigurat. Ia termenul 
convenit, indiferent da
că asiguratul este în 
viață și a plătit prime
le, sau a decedat și a 
încetat plata acestora ?

— la o dată stabilită 
în contractul de asigu
rare, A.D.A.S. plătește 
persoanei indicate de a- 
sigurat, suma prevăzu
tă în poliță, chiar dacă 
asiguratul decedînd în
cetează plata primelor ?

— A.D.A.S. oferă în 
prezent cetățenilor 12 
forme de asigurări de 
persoane, ce se pretea
ză la variate situații 
personale și familiare 
ale acestora ?

Preluciează carne 
pentru piața internă 
ți export
|
Industrializează fruc

Uj

<1

podăriile cetățenilor, cu 
o sumă asigurată de lei 
50.000 ?

sau în alte 
staționare ?

locuri de

- numai 100 lei cos-
tă, pe timp de un an,
un contract de asigura-
re a bunurilor din gos-

CHE LAN VIEN

CA MUNEl...
Ți-au chinuit fratele :
n-ai spus nimic.
Te-au chinuit pe tine : 
n-ai spus nimic.
Mama ți-au chinuit-o:
în minte-ți veniră mii de mame.
Copiii tăi i-au chinuit :
ca nebun ai izbucnit în rîs, 
și — ca mort — 
te-ai prăbușit la pămint, 
singe negru
ti s-a închegat pe gură.

Nici atît n-a fost destul.
Te-au împușcat.
Ai murit,
mort ești, mort I
Dar noaptea,
de chinurile strigoilor
el aud, năclăiți,
rîsul tău.
Strigoii se trezesc
șl sufletul lor le taie
mii de brice.

Lingă Zidul de aramă al Patriei 
te-am îngropat,
și, acum, așteptăm ziua
Unirii la noua viață,
cînd ucigașii își vor primi răsplata. 
Rîsul tău de nebun s-o înecat 

în oftări.
nu va mai înilori niciernd

pe buzele tale.

Ci, ziua Unirii la noua viață 
va veni — ca mîine.

l
In românește de

PETRE PASCU

PIERRE SEGHERS

PASĂREA-LIRĂ
Pe dulci aripele-ți Lyră

nelntîlnită providență
Pe cenușa amintirii și-al regretelor 

nisip 
Pe-a mea viață de-a țrăl-o

pentru moarte prin absență

Pe aceste lucruri toate pierdut 
gestul care vine 

Pe Nimica pe-o fîintînă
pe murdara-i apă-n pălmi

Cine vîna-i vede află chin pe-un 
singe orb de mine

Pe un drum fără castelul 
la ieșirea în derută

Pe rostirea-mi unde vorbe fug pe 
fața mea în stradă 

Pe ce-i fals ușor, pe lume 
nevăzută-n veci pierdută 

Singur

In românește de
HORIA ZILIERU

ANTREPOZITUL FRIGORIFER-I AȘI

V
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te pentru export

Antrepozitează pro
duse de carne, unt, 
fructe, legume



In ipostaza corului (fără în
doială eleat) al ciclopilor, spi
ritul recită nefericitului lor 
frate rugăciunea logică a ,,ta
tălui nostru Parmenide" : Ni
meni nu poate fi cineva; nean
tul nu poate fi ceva, — ne
ființa nu poate avea ființă. 
Dar în ipostaza lui Polifem (fă
ră îndoială heraclitian) același 
spirit știe cu aceeași certitu
dine că Nimeni este cineva ; 
el și-a pierdut lumina unicului 
său ochi (ochiul intern al spi
ritului este unic) orbit fiind 
de lumina insuportabilă a im
ploziei termonucleare care a 
erupt în interiorul spiritului, 
în urma sintezei dintre mate

APARIJIA NOULUI
SI CONȘTIINȚA PARADOXALĂ™
5 7 7

ria existenței și anti-măteria 
non-existenței — dovadă pe
remptorie a faptului că ființa, 
ca atribut, poate fi unită cu 
non-ființa. Spiritul refuză să 
acorde valoare logică de ade
văr falsului dar, întruchipat în 
Epimenide, el se vede totuși 
constrîns să acorde valoare de 
adevăr propriei sale minciuni. 
Incarnat în Homer (s-ar putea 
ca ,,Homer" să nu fie decît 
numele pe care și l-a dat în
săși colectivitatea spirituală 
care a parcurs în realitate o- 
diseea imaginată de ea însăși) 
spiritul acceptă ca o certitu
dine de necontestat că propo
ziția „Ahile l-a ajuns din ur
mă pe Hector" este adevărată.

Aporiile Mincinosul, pre
cum și Ahile, (ulterioare a- 
poliei Nimeni), mai păstrează 
și emană atmosfera divertis
mentului. Postura tragică a 
„celui mal iute și invincibil 
prinț" învins va fi remarcată 
abia de Aristotel — un autor 
grav, întruchiparea însă a se
riozității — dar tot în forma, 
unui calambur : „renumitul" 
Ahile devine în aporia zeno- 
niană „erou de tragedie" al 
unei piese concepute de spiri
tul însuși, care, încarnat în 
persoana dramatică a lui Ahi
le, se contemplă pe sine (în
suși) și-și stîrnește propria sa 
uimire, contrapunctată poate) 
de o binetemperată milă vă- 
zîndu-se prins în capcana tra
gicului totodată comic, și nu 
înțelege, nu știe ce se petrece 
cu el. Doar Impulsul devine 
conștient în el, ca o certitu
dine de nezdruncinat și re- 
întorcîndu-1 în sine. Ziua pu
rificării, care îl va elibera de 
sentimentul coșmarului, împă- 
cîndu-1 cu sine însuși esta 
încă departe.

Nefericirea obiectivă pe ca
re o conține această stare în
doită a spiritului rupt și o- 
pus sie-însuși, va dobîndi pro
pria și adecvata ei expresie 
afectivă abia peste secole, 
cînd paradoxul va fi efectuat 
o subită metastază în dome
niul ethosului. Acum, ființai 
umană, impregnată de ideea 
divinității, va simți cum iru- 
pe din profunzimile sale para
doxul, în multiple formulări 
teologale. Divinitatea va apă
rea în fața intelectului sau ca 
ființă transfinită, — infinitul 
ce se află totuși în act, în spi
ritul subiectiv al omului și 
deci în această lume, — sau 
ca perfecțiunea absolută, bi
nele suprem — ca mulțimea 
perfectă a tuturor mulțimilor 
imperfecte — și în ambele 
cazuri teologia negativă va 
descoperi că ea nu poate fi 
caracterizată decît prin atri
bute contradictorii; ființa di
vină fiind în același timp in
terioară și exterioară lumii și 
fiind imposibil de demonstrat 
atît existenta cît si inexisten
ta ei, — admiterea existentei 
sale implică totuși acceptarea 
unor propoziții contradictorii, 

ca simultan adevărate. Intre 
altele, unul din aspectele cele 
mai chinuitoare ale problemei 
va fi luarea la cunoștință a 
existentei răului în lumea cre
ată și stăpînită în întregime 
de divinitate; dacă dumne
zeu este perfecțiunea absolută 
și binele suprem și dacă el 
este atotștiutor și atotputernic, 
atunci cum se poate explica 
prezența răului în lume, cum 
este posibil ca divinitatea să 
tolereze prezența răului, a pro
priului său antipod ? Explica
ția oferită de teodiceea clasi
că constă în însăși acceptarea! 
deschisă a paradoxului în for
mularea sa etică ; răul este și 

el o manifestare a providenței, 
a înțelepciunii și a bunătății 
infinite a divinității — așadar 
răul este bun, răutatea este 
șl ea bunătatea divină, răul 
este un bine și prezenta rău
lui nu este decît o formă de 
manifestare a bunătății divine 
în această lume. Conștiința a- 
cestui raport ultra-paradoxal— 
a raportului dintre ființa fi
nită și imperfectă a omului, 
care poartă în sine infinitul 
și absolutul într-o formă știu
tă prin credința indemonstra- 
bilă, deci printr-o certitudine 
imposibil de certificat — va 
deveni timp de secole sursa 
unui chin sublim al nefericirii 
îmbătate de conștiința pro
priei sale nefericiri.

O poezie uriașă va țîșni 
din această sursă — începînd 
cu „cîntările lui David" — 
trecînd prin Hildeberd de La- 
vardin și ajungînd în poezia 
metafizică a lui Jorge Luis 
Borges —■ în zilele noastre. 
Nefericirea stării paradoxale 
Se va manifesta însă și în 
formele foarte terestre ale pri
goanei pe care aceste medita
ții, stigmatizate ca eretice, au 
trebuit să le suporte, aproape 
totdeauna, din partea bisericii 
instituționale. Oricum ar fi 
însă, din punct de vedere al 
fenomenologiei generale a 
spiritului (în care conștiința 
scindării lumii în bine și rău, 
imperfect și perfect, conștiința 
prezenței și a comiterii păca
tului se manifestă în forma 
acută a nefericirii intense) 
constituie un progres real 
tocmai acceptarea acestei con
tradicții ca o stare naturală 
a spiritului ; conștiința absur
dului care se impune ca ade
văr al imposibilului, desigur 
ca un „alt adevăr" decît cel 
al rațiunii, o „altă realitate" 
decît cea a simțurilor.

*
Responsabilă de această sta

re de scindare a conștiinței 
este fără îndoială prezența fal
sului, ca o esență indenenden- 
tă, în universul adevărului, 
anarlția subită a non-existen
tei în ființarea autonomă în 
universul cugetului, care gîn- 
deste existența.

A vorbi de prezența falsului 
înseamnă a accepta prezența a 
ceva care este fals și poate 
fi astfel prezent ca un lucru, 
ca un obiect, posedînd o uni
că proprietate calitativă spe
cifică, un atribut unic, acela 
de „a-fi-fals". A admite pre
zența non-existenței înseamnă 
a accepta absența în sine ca 
un ceva, actual, pozitiv — a 
accepta că însăși negativitatea 
pură poate fi o proprietate, și 
anume unică, a unui lucru. 
Or, acceptarea acestora nu 
este nici ușoară și nici nu 
poate rămîne pe veci neob
servată și fără răsplată.

La o analiză mai atentă apa
re însă imediat că falsul mer

ge în universul adevărului în 
urma efortului prin care uni
versul existentei- se trezește 
la propria sa cunoștință — 
fiind o etapă necesară, și a- 
nume, prima, a însăși deștep
tării sale. Pe plan conceptual 
această deșteptare este ace
eași cu însăși autodefinirea 
ființei universului și caracte
rul necesar al apariției fal
sului și a non-existentei în 
cadrul acestui proces este e- 
chivalent cu faptul că autode
finirea existenței nu este po
sibilă decît printr-o delimita
re față de non-existență. Dar, 
oricine scrie o piesă sau vi
sează un vis știe că persona- 

jele fictive, fiind chiar un re
zultat al propriei sale fantezii, 
în momentul în care au prins 
viață, urmează propriul lor 
destin. Aduse pe lume prin 
actul pur al conceperii, ele 
devin independente de facto- 
imediat ce au pășit pe solul 
ferm al continentului oniric.

Inițial falsul este introdus și 
apare ca valoare logică, ca o 
negare a adevărului — fiind 
astfel ulterior acestuia și de
pendent de el. Tot așa apare 
șl non-existența ca modalita
tea ontică a neființei, ca o 
negație a existenței, fiind și 
ea desigur, ulterioară aceste
ia și dependentă de ea. Natu
ra nu naște neființa ci o năs
cocește, iar falsul apare nu
mai în minte, și anume atunci 
cînd mintea minte, punînd în 
funcție capacitatea ei fun
damentală, care o deosebește 
de existență, și prin care își 
manifestă autonomia — aceea 
de a spori universul de va
lori cu propriile sale creații. 
Pentru că falsul și non-exis- 
tența nu rămîn în starea ini
țială în care au apărut. Dato
rită capacității sale infinite 
de a se scinda în conștiință și 
metaconștiință, în conștiință- 
obiect și conștiință-subiect, 
care se contemplă pe sine în
săși, spiritul se dedublează și 
privește valoarea logică de 
fals ca predicat, valoarea on
tică de non-existență ca atri
but. Spiritul își fixează pri
virea asupra neantului, dar 
dintr-o dată cavitatea întune
cată a non-existentei se um
ple cu lumina emanată de spi
rit : spiritul vede acum chipul 
neființei și în dăruire o per
sonalitate de sine stătătoare 
prin actul creator de formă 
al închipuirii. Acum el vede 
neființa așa cum este ea, el 
vede deci ceea ce nu este dar 
îl vede exact așa cum este.

Nefericirea se va instala în 
spirit și-l va afișa în momen
tul în care el va deveni con
știent că absurdul pe care-1 
conține această stare consti
tuie însăși realitatea sa in
timă. Conștiința nefericită este 
conștiința ineluctabilității a- 
cestei stări de sciziune inte
rioară.

Spiritul reptil își deschide 
privirea binoculară absorbind 
pasiv lumina lumii mizerei sa
le existente tîrîtoare. El vede 
cum proliferează acest univers 
în baza unor legi rigide și 
severe care veghează asupra 
descendenței fixe: din reptil, 
reptil se naște. Dar în mo
mentul în care ochii trupului 
se închid, se deschid subit 
pleoapele subcutane ale uni
cului ochi triangular al min
ții și pe ecranul plan al con
științei, apare chipul nefiin
ței, Monstrul, care desfășoa
ră lent osoase aripi rigide și 

, se ridică în văzduhul vid pă
răsind solul existenței. „Pa
sărea" să fie numele nefiin
ței închipuite — își spune e

xistența reptilă, — formulînd 
totodată legea de conservare 
a universului realității: „rep- 
tilul nu naște pasărea pe ca
re o născocește ; existența în
săși se confundă cu reptilul ; 
păsări nu există, numele de 
pasăre este sinonim cu ființa 
imposibilă. Ea este întruchi
parea non-existenței : chip au
tonom fără trup, umbră —■ 
fără corp. Cînd rațiunea doar
me — închipuirea trează năs
cocește monștrii. Dar dintr-o 
dată, poate din dorința de a 
verifica adevărul de necontes
tat al legii de conservare a 
speciei — ființa reptilă degajă 
aripi lungi și greoaie și se ri
dică (hebt sich auf) dincolo 
de existență unde nu găsește 
decît întunecatul gol lipsit de 
ființă : nu există nici o pasă
re în vidul negru al ființei — 
constată ea. Dar, subit, se 
deșteptă la realitate: în văz
duh nu există nici o pasăre 
— afară de ea însăși. Ea este 
inexistenta pasăre visată și 
s-a ridicat în văzduhul-neant 
căutîndu-se în secret pe sine 
și găsind golul umplut de 
chipul propriei sale neființe. 
Fosil predestinat ca reptil, 
Arheoptreix își ia zborul spre 
întruparea viitoarei păsări 
prefigurate, dînd viață nefiin
ței sale proprii de reptil ne
gat. Existenta s-a trezit la con
știința esenței sale reptile au- 
todefinindu-se ca ființă prin 
definirea neființei orintologice 
și prin respingerea ei. Dar în 
momentul în care neființa a 
fost definită și numele ei ros
tit —■ Pasărea și-a luat zbo
rul. Adevărul și ființa pot 
exista, așadar, în sine șl sin
gure, dar qîndirea existenței 
și a adevărului de către sine 
însuși nu poate fi efectuată 
fără gîndirea simultană a ne
ființei și a falsului. Afirmarea 
categorică a adevărului și a 
existentei nu poate fi operată 
decît prin actul de respingere 
a falsului șl a non-existentei. 
Afirmarea, ca act al trezirii la 
conștiința de sine, — este se
condată în mod necesar de 
negarea non-eului, a celuilalt. 
Astfel conștiința de sine a u- 
niversului nu poate fi nici
odată numai o conștiință de 
sine a acestui univers existent, 
ci este dublată mereu și de 
știința non-existenței. Trezin- 
du-se la conștiința de sine, u- 
nlversul adevărului nu se re
produce numai sub forma unei 
imagini secunde, ca imagine 
a unui obiect preexistent, ci 
generează în mod necesar și 
falsul, o imagine în sine lip
sită de orice obiect. Gîndirea 
existenței nu poate fi limitată 
numai la gîndirea pur și sim
plu a acestei existențe, ci ea 
produce si un puls; gîndirea 
non-existentei.

Fotografierea realității nu 
poate fi efectuată decît prin 
intermediul unei pelicule pe 
care este prezentă nu realita
tea ci negativul ei : o ima
gine autonomă, căreia nu-i co
respunde nici o realitate natu
rală, exterioară. Cunoașterea 
existentei nu este o imitație 
ci o autocunoaștere, o stare 
de reflexivitate pură în sensul 
echivoc al termenului, deci șl 
un act de reflectare în sensul 
optic propriu-zis al termenului, 
un act, în care gîndirea cu
noaște nu numai existența ci 
și reflectarea ei speculativă 
într-o oglindă (speculum) 
transcendentă, — negativul ei: 
neființa și falsul.

Adevărata și unica reflecta
re a universului existenței es
te negarea ei, un act de care 
numai gîndirea este capabilă 
un act care o caracterizează 
în ipostaza ei de conștiință de 
sine a aceleiași existențe. Cu
noașterea poate fi considerată 
ca o oglindire numai în măsu
ra în care ea este și o cu
noaștere a negativului, a ne
antului, a neființei, a ficțiu
nii, a falsului, a imaginii fără 
obiect, a gîndirii în sine și 
pentru sine. Reflectarea este 
însă totodată și reflexivitatea: 
actul negației este identic cu 
trezirea la conștiință de sine, 
cu reflexitatea pură, cu pă
trunderea și scufundarea e- 
xistenței prin și în sine în
suși, cu acel act de dedubla
re a eului său prin care el 
există în sine și se contem
plă pe sine însuși pentru sine.

Imre Toth

micro-interviu

„CORBUL ALB"

DE LA MUNCHEN
Directorul Bibliotecii Mu

nicipale lași, Constantin Gî- 
lea, a revenit de curind din 
R. F. a Germaniei unde, 
în cadrul unui schimb de 
experiență, a vizitat 25 de 

biblioteci; Un muzeu ai 
cărții, o centrală de achi
ziții a cărții etc. - deci un 
bun prilej de a trage con
cluzii utile privind organiza
rea cît mai modernă a dia
logului cititor-carte. Un nu 
mai puțin nimerit prilej pen
tru noi de a împărtăși citi
torilor cîteva din impresiile 
culese.

— Care bibliotecă v-a 
impresionat în mod deose
bit ?
- Cred că cea din Wol- 

fenbuttel, care deși veche 
de trei secole și instalată 
în același castel istoric, e 
utilată cu tot ce poate fi 
mai mcdern în materie. A- 
ceastă îmbinare de foarte 
vechi și foarte nou creează 
o ambianță impresionantă. 
In 1660 această bibliotecă 
era considerată cea mai 
mare din Europa. Astăzi, ea 
servește strict pentru docu
mentare. Volumele legate 
în pergament alb te întîm- 
pină în supraetajări meta
lice peste care e proiectată 
indirect o lumină odihnitoa
re. Te apropii de un stand 
sprijinit pe un picior metalic 
și vrei să cercetezi manus
crisul unei vechi partituri 
muzicale, expuse sub sticlă. 
In momentul cînd ai apăsat 
pe buton să se deschidă 
colivia de cristal, de undeva 
se naște o muzică suavă : 
chiar compoziția pe care 
tocmai o cercetezi. Bolțile 
pictate rotunjesc un ecou 
cu reverberații stranii și pe 
nesimțite cobori în veacurile 
care au lăsat moștenire 
cele 9000 de manuscrise de
osebit de prețioase, unele 
aparținind sec. V și multe 
incunabule rare. Aici se află 
și 8 manuscrise provenind 
de la Ma'ei Corvin. Prima 
încercare de sistematizare 
a bibliotecii aparține lui 
Leibnitz ; de asemenea, aici 
a lucrat și Lessing.

— Știindu-vâ amator de 
valori bibliofile, vă rugăm 
să citați cîteva exemplare 
rarisme care v-au stîrnit in
vidia ?

- La Wolfenbu'te! am vă
zut o enciclopedie a evu’ui 
mediu timpuriu care a apar
ținut lui Isidor de Sev:,la și 
„Metamorfozele" Iui Ovidiu 
cu ilustrații în original de 
Picasso. La muzeul tiparului 
din Maintz am văzut origina
lul Bibliei celor 42 de rînduri 
editată de Gutenberg în 
1452-54 și prima carte tipă

rită în culori (Maintz-1457). 
La Hanovra există un exem
plar din „Avisa" cel mai ve
chi ziar din lume (1609).

- Ceva despre deservirea 
cititorului ?
- In general e marcată 

tendința de automatizare și 
înlăturare a birocratismului, 
deși nu în mod excesiv, de
oarece se contează și ne 
valoarea legăturii afect 
cititor-biblotecar. Pentru 
bună organizare aș cita Bi
blioteca universitară din Sutt- 
gart, cu evidență foto-elec- 
trică, tuburi pneumatice și 
benzi transportoare. Fiecare 
carte își are fișa într-un bu- 
zunăraș lipit pe copertă. Fi
șa rămîne în evidență ală
turi de tichetul cititorului. Un 
sistem pe care îl vom expe
rimenta și noi.

— Prezența cărții româ
nești ?

- La Biblioteca interna
țională pentru tineret din 
Miinchen se află o impor
tantă secție românească. A- 
flînd din ce țară vin, biblio
tecarii mi-au spus că la ei 
Ion Creangă e un „corb 
alb", adică un clasic supra
solicitat.

— Și, drept încheiere, ceva 
despre atragerea cititorului ?

- Faptul că serviciile bi
bliofile se oferă contra Dia
tă (taxă de înscriere plus ta
xă de împrumut) face ca 
oamenii să-și aleagă parci
monios cartea solicitată. In 
general, au căutare cărțile 
nebele*ris‘ice : noutăți tehni
ce, volume de specialitate. 
In schimb, rețeaua de bi
blioteci face totul pentru 
buna și promp'a deservire a 
clientului : auto-biblioteci de 
un qabarit impresionant asi
gură legătura cu cititorii sa
telor, iar în Miinchen exis
tă și un tramvai-bibliotecă. 
De peste 40 de ani, acesta 
are orar fix, cu opriri mari 
în cartie-e pen’ru schimb de 
cărți. Se organizează, de a- 
semenea, întîlniri cu publi
cul la un nivel deosebit. De 
pildă, la expoziția „Cea mai 
bună ilustrație de carte" a 
fost invitat pictorul olandez 
Max Caflisch, vestit ilustra
tor.

In concluzie, am partici
pat la un schimb de expe
riență foarte instructiv și, 
desigur, o parte din cele 
văzute vor fi utile, încercînd 
să le aplicăm și la biblio
teca pe care o conduc (mo
bilier special, evidențe etc.).

REP.



STIGMATUL 
LUI CAIN

ÎN LUMINĂ GENETICĂ

INSTIGATORUL
LA CRIMĂ:

SUPRANU-
MERICUL Y
Pînă acum au tost che

mați să depună ca martori 
în marile procese medici 
legiști, toxicologi, psihiatri. 
Se pare că lista va ti în 
aurind completată cu gene
ticieni.

Circumstanțele atenuante 
invocate se refereau în ge
nere la influența mediului, 
' exemplelor rele sau la 

otive medicale (maladii, 
tulburări mintale etc.). In 
viitor e foarte posibil ca 
iresponsabilitatea unui cri
minal să fie bazată pe un 
amănunt cu totul ignorat 
deocamdată : cromosomii. O- 
mul purtător al „cromoso- 
mului crimei" va fi la fel 
de iresponsabil ca cel cu 
debilitate mintală ?

Daniel Hugon din Paris 
a strangulat în 1965 o fe
meie, marinarul american 
Richard Speck a ucis în 
mai puțin de o oră 8 ti
nere infirmiere din Chica
no. Cercetările genetice au 

bilit că între acești doi 
th.eri criminali există un 
punct comun: invizibilul 
cromosom suplimentar, adi
că ceea ce la scară micro
scopică e denumit „stigma
tul lui Cain", împrumutîn- 
du-se termenul găsit de cri- 
minologul Cezare Lombroso 
pe baza examenului morfo
logic.

Expertul genetician prof 
Jerome Lejeune care l-a e- 
xaminat pe Daniel Hugon, 
a descoperit acel cromosom 
suplimentar, deschizînd ca
lea unei descoperiri funda
mentale : aceea a bolnavu
lui de aberație cromosomi- 
că.

DIMENSIUNEA
PSIHO-SOCIALĂ

A EIEDSOFIEI
(urmare din pag. 1)

printre altele, de prezența ma
sivă și fără precedent a aces
tei gîndiri la ultimul Congres 
internațional de filosofie, de 
interesul ce-1 suscită pretutin
deni filosofia marxistă și mai 
ales evoluția ei contemporană. 
In măsura în care gîndirea 
marxistă își dovedește inepui
zabilul ei spirit creator, valen

In ziua de 15 decembrie 
a încetat din viață, în urma 
unei grele suferinți, proîe- 
sorul emerit Theofil Simen- 
schy, specialist cunoscut în 
țară și străinătate.

Născut la 27 ianuarie 1892, 
la Iași, a absolvit Liceul 
„Internat”, în 1910, ca șef de 
promoție, iar secția de limbi 
clasice a Facultății de 
litere în 1913. Și-a trecut 
doctoratul în 1927, cu o te
ză asupra verbului în opera 
lui Homer.

DESPRE CE 
EVORBA?

Știm că celula e formată 
din protoplasmă și nucleu. 
In nucleu se află cromoso
mii, un fel de filamente de 
forme diferite de care sînt 
atlrnate, asemeni perlelor 
pe un colier, „genele", su
porți ai caracterelor și a- 
iecțiunilor ereditare (gene
tice). Numărul acestor cro- 
mosoml e fix pentru fie
care specie animală și regn 
vegetal: de pildă calul are 
66, porcul 40, oaia 54, tu
tunul 48. Din 1921 pînă în 
1956 s-a crezut că omul are 
48, ca si tutunul deci. Dar 
cercetările întreprinse de 
dr. J. H. Tiio și A. Levan 
au stabilit cura exactă: 45. 
Din aceștia, un număr de 
22 perechi (11 primite de 
la mamă și 11 de la tată) 
seamănă perfect între ei: 
sînt autosomii. Perechea a 
23-a diferă de la bărbat la 
temeie : sînt cromosomii se
xuali sau gonosomii. Ast
fel, la femeie perechea se 
compune din doi cromosomi 
în formă de x, iar la băr
bat un cromosom în formă 
de x și altul în formă de 
y. In momentul fecundării, 
oul care va da viitorul co
pil primește obligatoriu un 
x de la mamă, iar din par
tea tatălui fie un x, fie un 
y. Dacă oul acumulează doi 
x, nou născutul, va fi fată, 
dacă are un x și un y va 
fi băiat. Deci iormula Ju- 
lietei e xx, iar a lui Ro
meo xy

TAINELE 
CARIOTIPIEI
Cu ajutorul unei tehnici 

complexe a fost realizată 
cariotipia, adică iișa de i- 
dentitate crornosomică a in
dividului. Cercetarea cario- 
tipiilor a dus la descoperi
rea aberațiilor în numărul 
și forma cromosomilor, a- 
berații ce corespund unor 
boli precise de care suferă 
insul respectiv. Cel mai cu

țele de îmbogățire și autoper- 
fecționare, își manifestă prin 
argumente teoretice și acțiuni 
practice spiritul combativ, re
voluționar constructiv, în a- 
ceeași măsură cresc autoritatea 
și prestigiul ei, factori psiho
sociali dintre cei mai impor
tanți meniți să sporească in
fluența ei asupra acțiunilor 
conștiente ale oamenilor.

Ca orice sistem de valori, 
concepțiile filosofice își exer
cită influența socială reală cu 
condiția să fie însușite, trăite 
de oameni vii, să devină parte 
a conștiinței de sine, mod de 
gîndire, concepție despre lume 
și viață, normă de comporta
ment și criteriu de judecată, 
de constituire a opiniilor, de 
direcționare a mentalităților, de 
adaptare a deciziilor în viața

Cariera didactică și-a în
ceput-o în anul 1912, ca 
profesor secundar Ia Liceul 
Național și Gimnaziul „Ște
fan cel Mare" din Iași.

In 1926 a fost numit asis
tent la Universitate, speciali
tatea limba și literatura 
greacă, iar în 1929 confe
rențiar. In 1942 a fost avan
sat profesor la disciplina 
gramatica comparată.

Era membru al mai mul
tor asociații științifice din 
țară și din străinătate. Ca
litățile sale didactice și 

noscut exemplu de abera
ție crornosomică 11 consti
tuie așa-numitul „mongo
lism", descris de prof. Je
rome Lejeune și care e ur
marea unui cromosom în 
plus la perechea 21-a. Ano
maliile ivite la perechile 
13, 15 și 18 nu permit vie
țuirea noului născut. O a- 
nomalie de la perechea 5-a 
descrisă recent are drept 
consecință așa-numitul „ți
păt de pisică". Noul născut 
prezintă malformații și scoa
te un fel de mieunat.

Cînd anomalia urcă Ia 
perechea 23-a, adică aceea 
a cromosomilor sexuali, in
tervine așa numitul sin
drom Turner pentru fete șl 
sindromul Kline feller pen
tru băieți, ambele incluzînd 
he rmafrodi tismul.

Există însă și anomalii 
ale . cromosomilor sexuali 
care se traduc prin îna
poiere mintală (doi sau trei 
x în plus), violențe, furt și 
crimă (unul sau doi x și un 
y în plus). Altfel am a- 
juns Ia acel y în plus con
siderat drept faimosul y al 
crimei.

Cercetări pe această te
mă sînt duse în paralel de 
diferite echipe, din care ci
tăm pe cele conduse de dr. 
M. Casey din Sheffield (An
glia), dr. Saul Wiemer din 
Melbourne (Australia), dr. 
Patricia Iacobs din Edinburg 
(Anglia), dr. Mary Tefet 
din Pennsylvania (Statele U- 
nite). Posesorii acestui ml- 
crosom y in plus, adică cei 
atinși de . „stigmatul lui 
Cain" au în general talie 
înaltă, circa 1,80 m. și o- 
brazul coșuros.

Constatarea acestei ano
malii care împinge la vio
lențe și crimă va scuti pe 
făptaș de responsabilitate?

Deocamdată părerile sînt 
împărțite, deoarece au fost 
depistați indivizi care deși 
prezintă „stigmatul Iul 
Cain" și au chiar urmași 
anormali, nu manifestă por
niri criminale. Un alt aspect 
al problemei e dacă aceas
tă anomalie e ereditară ca 
la albinism sau hemofi’ie. 
Medicii citează cazul unul 
cetățean din Oregon care 
deși e atins de stigmat a 
dat 6 copii absolut nor
mali.

Dar, principala întrebare 
a geneticienilor e dacă se 
va putea interveni atunci 
cînd se constată gene de
fectuoase, bineînțeles pen
tru neutralizare și netrans- 
mitere. Deocamdată ,a fost 
depistat acest minuscul y 
supranumeric ce poartă res
ponsabilitatea „stigmatului 
lui Cain". Ce va urma e o 
taină a viitorului.

(după „L'Expres")

socială, de opțiune politică si 
morală, sistem educațional. Prin 
asemenea mecanisme psihoso
ciale complexe concepția filo
sofică marxistă devine partici
pant activ la construcția nou
lui, pîrghie de elevate a vieții 
intelectuale, culturale, garant 
al unui climat propice afirmă
rii și dezvoltării multilaterale, 
nestigherite a personalității u- 
mane, în spiritul generos al 
umanismului socialist autentic.

Privită astfel, în dimensiunea 
ei psihosocială, ca ansamblu 
de idei trăite și realizate în 
relațiile interumane, filosofia 
marxistă reprezintă un aliat fi
del dar exigent al omului, al 
operei de construcție socialis
tă aflată în plin proces de 
desăvîrșire și perfecționare.

științifice remarcabile, care 
i-au adus și titlul de profe
sor emerit, au făcut din el 
un cadru didactic eminent, 
cu care s-ar fi putut mîndri 
orice universitate din lume.

Invățămîntul universitar 
din Iași pierde, prin moar
tea Iui, un savant care 
ne-a făcut cunoscuți peste 
hotare, un profesor și un 
om deosebit.

Universitatea „Al. I. Cuza“

VĂ PREZENTĂM O UNITATE MUZEALĂ MODERNĂ:

MUZEUL DE ȘT. NATURII FOCȘANI
Complet reorganizat. Muzeul 

de Șt. Naturii din Focșani se 
situează pr;n*re cele mai atră
gătoare unități de acest gen din 
țară.

Renunțîndu-se la prezentarea 
materialului biologic în ordine 
sistematică, înghesuit în vitri
ne pe diferite etaje, s-a adop
tat prezentarea dioramatică, res- 
pectîndu-se principiul ecologic al 
interrelațiilor ce se stabilesc în
tre organism șl mediul de via
ță. Acest lucru a fost realzat 
prin intermediul dioramelor, bio- 
grupelor și bioscenelor concepu
te într-o manieră nouă față de 
cele realizate în alte unități mu
zeale. Astfel, în locul fundalului 
pictat s-a utilizat diapozitivul 
care creează iluzia unei profun
zimi deosebite față de ceea ce 
se poate realiza prin pictură. La 
rîndul său, acesta a impus uti
lizarea unor oglinzi laterale care, 
nr’n racordarea perfectă a ima
ginii reale cu cea virtuală, cre
ează o perspectivă laterală prac
tic infinită.

Pentru economie de spațiu, de 
mater.al, dar în același timp 
pentru reaLzarea unui cadru na
tural mai extins, s-au conceput 
pentru prima diată în țara noa
stră diorame continui, care, du
pă aprecierea specialiștilor, sînt 
foarte recomandabile pentru vi
itoarele reorganizări de muzee.

Pentru redarea mediului natu
ral, s-au folosit în majoritate 
plante naturale preparate după 
o metodă originală, cît și cî- 
teva flori artificiale care au 
completat decorul. Tot ca as
pect nou se poate cita sistemul 
de etichetare — diapozitive e- 
xecutate după dioramă, fapt 
care ușurează orientarea vizita
torului asupra materialului pre
zentat.

Dacă în cadrul dioramelor, 
biogrupelor și b-oscenelor, a fost 
imposibil a se prezenta tot ma
terialul caracteristic biotopurilor, 
s-a căutat ca prin intermediul 
unor vitrine să se suplinească 
acest lucru. Aici s-au utilizat 
diapozitive ca fundale care să 
sugereze mediul în care trăiesc 
piesele ce au fost expuse în in
teriorul vitrinelor.

Pentru crearea unei imagini 
complete asupra județului Vran- 
cea, chiar la începutul expozi
ției au fost montate hărți care 
scot în evidență obiectivele e- 
conomice, etnografice și cultu
rale, precum și căile de acces 
către acestea.

In continuare se prezintă 
structura geologică a județului 
într-o manieră nouă, prin inter
mediul unei mese vitrine, în 
care, pe strate succesive și su
prapuse, au fost desenate ariile 
pe care se întind anumite pe
rioade geologice, precum și e- 
șantioane’e caracteristice. Carac
teristică geologiei județului Vran
cea este și seismicitatea, ce a 
fost reprezentată printr-o hartă 
în care se indică liniile de fa
lie și zonele afectate de cutre
mure.

Prezentarea hărții pedo’ogice 
permite o trec re logică de la 
sol către vegetație și apoi la a- 
nimalele care se găsesc în a- 
ceastă zonă geografică.

Prezentarea hărților do floră 
și faună a județului Vrancea au 
permis aducerea unei forme noi 
de folosire a unor diapozitive 
color așezate la capătul unor 
cilindri (pentru floră) sau a u- 
nor nrisme (pentru faună), ce 
au fost montate peste o hartă 
fizico-geografică. In fe-ul acesta 
se realizează o unitate între 
răspîndirea plantelor și anima
lelor în raport de relief si con
dițiile ce derivă din aceasta.

Socotim că prezentarea făcută 
pînă acum poate fi rezumată 
astfel : într-un cadru foarte mo
dern, s-au utilizat maniere noi 
de expunere a materialului mu
zeistic, în așa fel îneît acesta 
să aibă un rol instructiv—edu
cativ, dar, în același timp, să 
fie foarte accesibil și recreativ. 
_ Deoarece muzeul funcționează 
în două clădiri separate printr-o 
curte de circa 3 000 m.p, s-a 
încercat ca aici să se prezinte 
pes^e 70 exemplare v’i anarți- 
nînd unui număr de 25 de spe
cii d’’n fauna județului, în cuști 
și voliere. Una din voliere este 
construită într-o manieră nouă, 
cu dimensiuni anreciabHe (30x 
12x8), care să dea posibilitatea 
ca în interior să se creeze un 
mediu aproape normal pentru 
păsările captive. Printre speciile 
mat reprezentative menționam : 
ursul, căpr-’oara, cerbul lopătar, 
rîsul, corbul, acvila țipătoare 
mare, fazani, mierle etc.

Astfel orean’zat. de Ta deschi
dere și pînă în prezent, adică 
în decurs de patru Juni, muzeul 
a nrimit ne^te 14 000 vizitatori.

Ca fib’ale ale muzeului de Șt. 
Naturii din Focșani, în codrul 
județului Vranc-a funcționează 
la Panciu și Adiud cî*e o sec
ție. Prima prezintă fauna ca
racteristică de-a lungul rîulvi. 

Șusița, iar cea de a doua — 
fauna caracteristică zonei de 
confluență între Trotuș si Și
ret.

Ce’e trei unități muzeale cu 
profil de Șt. Naturii din jude
țul Vrancea reușesc să prez nte 
în maniere diferite, fără să re
pete aspectele expoziționale, un 
bogat material care se comple
tează reciproc în prezentarea 
cît mai diversă a faunei jude
țului.

Această prezentare succintă a 
unităților cu prof I de Șt. Natu
rii din județul Vrancea, consti
tuie și o invitație de a le vizita 
(împreună cu celelalte unități 
muzeale cu profil istoric și et
nografic din județ). Program de 
vizitare zilnic : între orele
10—13 și 16—19, în afară de luni.

CAROL NAGLER



ONULUI
ERDUT

„Anul întîl al aniversării r®gllor, primul 
pătrar al lună! iunie, ziua a clncea. Azi 
se deschide procesul marilor criminali, pro
cesul celor care au prădat cu îndrăzneală 
și viclenie marile morminte ...".

Iată începutul unui papirus, păstrat la 
British Museum, care atestă procesul in
tentat jefuitorilor de morminte cu patru 
mii de ani în urmă, în Egipt.
Primul inculpat — păstorul Bukaaf, căruia 1 
se atribuie „meritul" de a fi fost cel dintîl 
profanator de morminte pe care j-a cunos
cut istoria.
Negînd la început furtul obiectelor sacre 
descoperite asupra lui, Bukaaf a fost su
pus la cele mai crude torturi, care i-au 
smuls în cele din urmă mărturisiri complete ; 
„împreună cu oamenii mei am scos din 
mormînt învelltoarea aurită și sarcofagul 
intern tăiat în argint masiv, apoi am îm
părțit prada între noi..."
In anul 1500, un medic francez face o des
coperire bizară, luînd urma unor negustori 
care se îndeletniceau cu cumpărarea ca
davrelor celor decedați în închisori sau în 
spitale. Supuse unui tratament cu bitum, us
cate la soare și măcinate, cadavrele erau 
transformate într-o pulbere fină — așa- 
numita „pulbere de mumie", considerată* în 
Evul Mediu și mult după aceea un leac u- 
niversal, capabil să vindece orice boală. 
Datorată rarității mumiilor autentice, jefu
ite de atîtea ori în decursul secolelor, mis
tificarea aceasta nu pare deloc lipsită de 
temei.
Iată deci cele două episoade care înscriu 
ceva din istoria vestitelor morminte egip
tene, jefuite încă din ziua instituirii.
Această impietate a însemnat, de fapt, răz
bunarea egiptenilor simpli și săraci în
dreptată împotriva unei aristocrații care 
își permitea un cult funerar atît de fastuos 
șl de impunător.
Prevăzători, arhitecțli egipteni au inclus 
în construcțiile lor fîntîni adinei, celule, 
coridoare și porți false, în afara Inscripți
ilor care urmau să-l intimideze pe cel 
care ar fi îndrăznit să pătrundă înăuntru : 
„Urmărit de crocodili în apă și de șerpi 
pe uscat, să fie cel care va fura...". 
Zadarnic însă; piramidele au rezistat cu 
mai mult succes unui alt inamic: — timpu
lui, nu șl hoților. Din această cauză, sar
cofagele imperiale sînt foarte rare șl 
foarte greu de găsit în zilele noastre, în 
ciuda eforturilor depuse de cercetători. 
Singura excepție ar constitui-o poate, pi
ramida Iul Chephren, cea mai impunătoare 
din cele trei piramide înălțate la Giza, 
în apropiere de Cairo. Construită în între
gime din blocuri masive și inaccesibile de 
granit, cu o 
tea include 
lano, Abația 
din Londra, 
trează încă 
egiptologiei, 
de descoperire a sarcofagului lui Chephren, 
— reprezentant de seamă al celei de a 
patra dinastii egiptene.

capacitate uriașă care ar pu- 
cu ușurință Domul din MI- 
din Westminster și St. Paul 
această piramidă mal păs- 

ultimul mister nedezlegat al 
făctnd inutilă orice Încercare

Dificultăți de natură tehnică au păstrat 
nedezlegată această taină timp de două mii 
de ani, pînă la instalarea foarte recentă, în 
apropierea piramidei, a unei expediții știin
țifice. Compusă în exclusivitate din oameni 
de știință, ea este condusă de Departamen
tul pentru Antichități al R.A.U., de Univer
sitatea din California, precum și de alte in
stituții cu acest profil din S.U.A.
Inițierea unei asemenea expediții a însemnat 

| în primul rînd emiterea ipotezei clasice: 
? posibilitatea unui eventual furt al mumiei, 
f petrecut poate imediat după înhumarea lui 

Chephren, ipoteză justificată dacă se ține 
seama de planul extrem de simplu al pira
midei, care prezintă numai două coridoare 
de acces și o boltă — spre deosebire de 
arhitectura complicată a celorlalte monu- 

| mente funerare egiptene.
Inspăimîntat de amploarea sacrileglilor din 
epoca sa, precum și de îndrăzneala neo
bișnuită a hoților care pătrunseseră în lă
cașul funerar al iul Cheops puțin timp după 
ceremonia înmormîntării acestuia, Chephren 
renunță curînd Ia orice măsură de preve
dere legată de ultimele sale rămășițe pă- 
mîntești, hotărînd să se limiteze Ia o simplă 

î cameră mortuară,
...Și totuși piramida sa impunătoare con
trazice în mod vădit această intenție, fapt 
care nu poate constitui însă, argumentul 
nici unei ipoteze. Prin urmare nu e greu 
de imaginat că arhitecțli lui Chephren au 
luat toate măsurile posibile împotriva prin
cipalilor inamici — cu alte cuvinte împo
triva jefuitorilor de morminte, presupunîn- 
du-se că însuși faraonul ar fi elaborat un 
plan extrem de ingenios, menit să asi
gure ta’na deplină a sarcofagului, plan 
ale cărui elemente de o uimitoare sim
plicitate se mărgineau la un mormînt o- 
bișnult sau poate, la un sarcofag fals.
Este de neconceput totuși ca faraonul să 
fi putut renunța la cultul funerar, care con
stituia asigurarea perpetuării vieții pămîn- 
tești în cea veșnică. Vechii egipteni pri
veau mumificarea ca pe o garanție a vieții 
perpetue. Condiția sine qua non era con
servarea desăvlrșită a mumiei, (considerată 
ultima legătură cu viața terestră) prin men
ținerea cu orice preț a „Ka'-ului, „dublu
lui" și a „corpului astral' — părți superi
oare ale omului, împiedicînd reîntoarcerea 
lor în imensitatea cosmică : de aici — sta
tuile defunctului, capetele de schimb, care 
o dată „înviate" cu ajutorul unor cuvinte 
magice rostite de vrăjitori puteau să în
locuiască mumia și să străjuiască pirami
dale — „Reședințe ale Eternității", lăsate 
în paza lor.

★
Din echipa de cercetare aflată la Glza fac 
parte fizicianul El Bedevi de la Universi
tatea Eln Shans din Cairo și Louis Alvades 
de la Universitatea din California, unui din
tre inventatorii calculatoarelor electronice. 
Menționarea acestor nume clariiică pe de 
o parte natura expediției ca atare, pe de 
altă parte însemnătatea adevăraților și în 
același timp insoliților protagoniști ai cer
cetărilor ; este vorba de „muonsi" — parti
cule sub-atomice, rezultate în urma unor 
explozii stelare care bombardează în conti
nuare suprafața terestră, înregistrate cu a- 
jutorul unui calculator Ibm 1130 — dovadă 
de necontestat a înscrierii electronicei 
într-un nou domeniu al culturii. întreg a- 
cest proces realizează o radiografie reală 
și exactă a piramidei Iui Chephren în in
teriorul căreia, sub bolta centrală, au fost 
instalate două „camere de radiație", dis
pozitive care conțin gaz-neon sub o ten
siune electrică foarte ridicată. „Muonsii" 
cosmici parcurg, datorită forței lor de pe
netrație, piramida, lovesc gazul „camere
lor" care se ionizează, producînd seîntei; 
calculatorul adaptat acestor „camere" ana
lizează timpii relativi ai scînt°ierilor, cal- 
culînd coordonatele traiectoriilor lăsate de 
iradiațllle luminoase, precum și numărul 
„muonsilor" care ating fiecare punct în 
parte. In felul acesta se poate realiza harta 
întregii piramide ; de obicei radiațiile lu
minoase precum șl numărul restrins 
al „muonsilor" indică locurile „pline'- 
care opun rezistență Ia penetrație, în timp 
ce abundența lor semnalează goluri adinei. 
Se presupune, că unul din aceste go'uri 
ascunde probabil șl sarcofagul faraonului. 
Cele patru luni de muncă fntensă au dat 
la iveală prin intermediul a circa 80 de 
benzi înregistrate, aproape trei m'Iioane 
de date. In cele cîteva săptămîni care au 
mai rămas, misterul Iul Chephren va fi 
dezlegat. Sarcofagul va fi scos la lumină 
sau... se va descoperi un alt furt...

Mario Bologna
(După „Vie Nuove")

Traducere de Michaela Diaconu

Ne întrebăm adesea de un
de provine adversitatea 
spontană a societății contra 
a tot ce este mișcare mo
dernă în artă.

Schimbările în artă deran
jează obișnuințele societății, 
toropeala creată de stilul 
în care ea se autodescifrea- 
ză, cunoașterea limbajului 
artistic pe care l-a acumulat, 
unitatea pe care stilul a in
stalat-o ca un echilibru. De 
aceea societatea se simte tul
burată de prezența unor for
me noi și necunoscute, se 
simte ignorantă în fața nece
sității unei noi educații sti
listice : în fața noului limbaj 
pe care trebuie să-l învețe 
începînd iarăși de la prima 
literă. Iată de ce efortul ce
rut societății pentru a se a- 
dapta la mișcarea contempo
rană este reînnoit, societatea 
este obligată la o întinerire 
pentru a putea face acest e- 
fort de comprehensiune și a- 
ceasta în ciuda faptului că a 
lăsat în urmă mai multe secole 
de civilizație și de tradiție artis
tică. Aceste constatări sînt va
labile mai ales pentru arta 
zilelor noastre care are îp 
mod special caracterul de 
revoltă totală împotriva tre
cutului. Așa cum are loc o 
reînnoire a forțelor în socie
tate, dar și pierderea unor 
valori, tot astfel „barbaria" 
tineretului de azi se mani
festă în considerarea trecu
tului ca barbar și de neînțe
les ; acesta a fost și cazul 
renașterii care considera bar
bară arta medievală. Tinere
țea are o dorință afirmată, des
chisă, de distrugere a trecutului, 
o dezlănțuită fervoare a noului 
și tendința de a face orice 
surprinzător, nemaicunoscut, 
total original. Cine nu se 
simte astăzi tînăr în fața u- 
nei picturi abstracte? Căci 
dacă rămîne ancorat în trecut, 
se simte bătrîn. Această în
toarcere individuală, sau co
lectivă, la anii tinereții, are 
loc inconștient, în straturile 
profunde ale psihologiei, chiar 
la oamenii care se află la o 
vîrstă înaintată. In mod na
tural, această întoarcere pre
supune un fel de uitare, de 
eliberare a eului și de intrare 
într-o stare de spirit poetică 
dezinteresată, pentru a putea 
simți plăcerea celor nou des
coperite ; aceasta este prima 
fază a paradoxului; a doua 
este schimbarea vîrstel.

S-ar putea obiecta că a- 
ceste paradoxe sînf inoperan
te si că singurii capabili să 
recunoască un stil nou sînt 
tinerii, sau o societate real
mente tînără, adică o socie
tate fără tradiții, eliberată de 
trecut, cum este, de exemplu, 
societatea americană. Astăzi 
americanii au admis fără di
ficultăți si fără să se sinchi
sească prea mult de trecut, 
fără restricții si dificultăți de 
adaptare, tendințele contem
porane ale artei. Șl aceasta 
în timp ce arta contemporană 
s-a născut în Europa, iar so
cietățile cu tradiții au reali
zat acest paradox. în ciuda 
marilor eforturi necesare pen
tru eliberarea de sine si pen
tru întoarcerea spre tinerețe. 
Europa este aceea care a an
trenat America spre această 
stare de spirit.

Societatea se maturizează 
din punct de vedere artistic, 
o dată ce noul stil s-a instalat 
definitiv. Ea simte că i-a fost 
meșteră acestui stil nou, și 
cînd acesta începe să dege
nereze, societatea îmbătrî- 
nește, devine formalistă și 
conservatoare. Fiecare din a- 
ceste faze stilistice are ca- 
racteristicele vîrstelor umane 
corespunzătoare.

Toate acestea înseamnă 
că societatea evoluează o 
dată cu stilul artistic, naș
terea, culmea și îmbătrînirea 
sa. parcurgînd cu fiecare 
fază a stilului o altă vîrstă 
artistică, într-o manieră care-1 
permite să reacționeze dife
rit fată de stilul fiecăreia 
din aceste perioade. Prin ur
mare, doar indivizii care au 
anumită ușurință în a se eli
bera de propriul eu și o 
suplețe în adaptarea la o 
vîrstă artistică nouă merg în 
pas cu evoluția artei. Socie
tatea îi ajută în această pri
vință căci antrenează indi
vidualitățile într-o mișcare 
comună, ca un val care se 
ridică din ad’ncurile ei.

Deci societatea nu este 
doar creatoare de stil, ea 
este de asemenea, creație a 
lui. Fiecare stil dă naștere 
societății sale proprii, pro
duce mediul său și îl for

mează. Taine susținea că 
mediul dă naștere geniului 
individual. Guyau îi răspun
de că mediul sau mai bine 
zis o stare nouă a mediului 
este produsul geniului indi
vidual. Societatea este in
struită de minoritatea (artis
tică) în stare să o incite, să 
o cultive și să o antreneze pe 
calea stilului nou. Dar eu 
cred că el n-a fost atent la 
faptul că societatea, pentru 
a se putea adapta la un stil 
nou și să-i urme’o evoluția, 
trebuie să-și elibereze eul 
său, să intre în starea de 
spirit poetică și să se în
toarcă la vîrstă artistică po
trivită, necesară de fiecare 
dată pentru a se pune de a- 
cord cu această evoluție. 
Vrem să spunem, prin aceas
ta, că societatea urmează 
vîrstă spirituală a minorită
ții care creează arta si care 
conduce stilul spre destinația 
sa culturală. Rezultatul : 
viata artistică a unei socie
tăți presupune paradoxul eli
berării psihologice de eul 
său efemer, pentru a se pu-

vîrsta umană a corpului său, 
și vîrstă artistică a spiritua
lității sale, care pot fi dife
rite una față de alta. Te 
poți naște și rămîne bătrîn 
din punct de vedere artistic. 
Numai tinerii ca și copiii văd 
ușor valorile inefabile.

Este bine să ne străduim 
a înțelege efortul necesar oa
menilor de astăzi pentru a se 
acomoda cu pictura abstrac 
tă, în cadrul căreia imitația 
este anulată și ne aflăm în 
fața unor semne șl simboluri 
incomprehensibile. Numai fap
tul de a fi uitat imitația in 
fața unei picturi trebuie con
siderat o mare cucerire. Ni
mic mai simplu decît o gîn- 
dire ca aceasta : nu înțeleg, 
dar în fata acestei pînze simt 
că-mi spune ceva, și îmi 
place; acesta-i un mare cîs- 
tig de cauză. Ce răsturnare 
în fundul sufletului, ce în
noire și ce viziuni încep să se 
nască impunîndu-si frumuse
țea! Vine apoi un momenl 
cînd pofi să-ți spui: îmi 
place pictura abstractă, am 
învățat să o prețuiesc și să
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tea adapta spiritual fată de 
vîrstă noului stil, să-i schim
be vîrstă artistică; să revină 
la tinerețe cînd stilul este 
nou și în formare, să se ma
turizeze și să îmbătrînească 
împreună cu el cînd se află 
în decadentă. Că acesta ar 
fi doar un paradox psiholo
gic, nu este decît o apa
rență ; acesta este un efort 
psihologic inconștient și con
știent de supraviețuire, iar 
noi rezistăm la toate efortu
rile posibile care ni se cer.

Psihologia maselor devine, 
în fine, deopotrivă cu psiho
logia minorității creatorilor 
de avangardă. De aici și ne
cesitatea primă a tuturor de 
a se elibera de eul propriu; 
astfel un artist la o vîrstă 
înaintată poate deveni tînăr 
redevenind modern ca artist 
— vîrstă sa artistică se 
schimbă. De exemplu Goya a 
executat spre sfîrșitul vieții 
sale opere de o factură cu 
totul modernă. Este posibil 
să rămîi tînăr artisticește în 
decursul întregii tale vieți, 
cum este cazul lui Picasso, 
care nu a încetat să inven
teze lucruri noi și de nepre
văzut.

A doua necesitate pentru 
a-ti schimba vîrstă, după e- 
liberarea de eul propriu este 
aceea de a cîștiga o men
talitate modernă, ceea ce se 
obține fie prin contactul di
rect cu formele noi, fie prin 
judecata critică a formelor 
trecutului pe care nu le mai 
găsim convenabile șl expre
sive pentru viața modernă. 
Multi dintre moderni au re
acționat rațional împotriva 
formelor trecutului, contra I- 
mitatiei, eclectismului, a cla
robscurului, a perspectivei 
normale etc... Orice indivi
dualitate are două vîrste:

mă bucur de frumusețea ei 
dar ceea ce înțeleg din ea 
este de nespus sau infim.

Pentru a judeca diferența 
trebuie să comparăm această 
tinerețe poetică a avangardei 
cu bătrînețea ancorată în tre
cut, guvernată de sentimente 
retrograde și conservatoare, 
care nu Vor să se întoșrcă- 
derît spre trecut. Un reaiq 
nar nu admite decît forp' 
trecutului, moarte deja -In 
realitate și, dacă este artist, 
nu face decît o muncă for
mală, adică nu creează nimic 
nou, căci a crea înseamnă să 
cauți mereu ceva nou. Afară 
de cazul cînd artistul rămi- 
ne încă agățat în imitarea 
picturii trecutului, dar, ca 
Dali, nu o face decît pentru 
a crea contradicția dintre 
lumea exterioară și cea oni
rică pe care o prezintă prin 
simboluri ușor de recunoscut 
dar, în același timp, de ne
înțeles. Vîrstă matură este în 
relație directă cu un stil 
care-și atinge apogeul.

Așadar, putem spune că un 
artist creator este mereu tî
năr, oricare ar fi fazele sti 
lului pe care le practică, 
căci există mereu ceva scîn 
teictor, neașteptat, în opere
le lui. Arta va fi deci mereu 
domeniul tinereții eterne și 
acesta este poate paradoxul 
cel mai profund al psihologiei 
artei. Artistul are mereu de 
făcut o muncă dublă, (an
tinomică) să-și conserve viu 
stilul, adică un tip ia care 
se adaptează toate formele, 
și să reînvie prin opere care 
depășesc tipul stilistic si sînt 
totuși prototipuri, adică ori
ginale.
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